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Directori

d’entitats
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Zona 2
Associació RAUXA
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre D’acollida Assís
Frares Caputxins Pompeia
Fundació Vidal i Barraquer
Fundació Fàtima
Fundació Nen Déu
Fundació OSAS
Fundació Privada Mambré
Fundació Sardà Pujadas
JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona

Zona 3
Càritas Diocesana de Barcelona
Fundació Privada Mambré
Fundació Sardà Pujadas
JOC Nacional de Catalunya i les Illes

Zona 4
Adoratrius
Càritas Diocesana de Barcelona
Fundació Privada Mambré
Fundació Sardà Pujadas
JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Obra d’Integració Social – OBINSO

Zona 5
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Obert Rialles (Fundació Champagnat)
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Mambré
Fundació Sardà Pujadas
JOC Nacional de Catalunya i Les Illes
“OBA” - Organisme Benèfic Assistencial
Sant Joan De Déu Serveis Socials - Barcelona

Zona 1
Arrels Fundació
Associació Dit i fet
Associació Social Gabella
Braval
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Català de Solidaritat
Club Futbol Sala Centre Compartir
Comunitat de l’Anyell - Germanetes de l’Anyell
CSP-Comunitat de Sant’Egidio
Ekumene Centre Social Domingo Solà
Escola Cintra
Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Migra Studium
Fundació Privada Escó
Fundació Privada Mambré
Fundació Sardà Pujadas
Grup Sant Pere Claver
Hora de Déu
JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Lloc de la Dona - Germanes Oblates
Missatgers de la Pau Catalunya
Obra Social Sta. Lluisa De Marillac
Projecte Sostre - Parròquia de Sant Miquel del Port
Terral - Raval en acció, Associació
Sant Joan de Déu Serveis Socials

Índex per zones pastorals
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona Fundació Pere Tarrés

Missatgers de la Pau Catalunya

Víctimes de violència de gènere
Adoratrius
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Català de Solidaritat
Fundació Vidal I Barraquer
Fundació Pere Tarrés
Hora de Déu
Missatgers de la Pau Catalunya
Terral - Raval en acció, Associació

Prostitució
Adoratrius
Centre Català de Solidaritat
Lloc de la Dona-Germanes Oblates

Discapacitat
Adoratrius
Arrels Fundació
Centre Català de Solidaritat
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Nen Déu
Fundació OSAS
Fundació Sardà Pujadas
Grup Sant Pere Claver
Hora de Déu
Lloc de la Dona - Germanes Oblates

Pobresa
Adoratrius
Arrels Fundació
Associació Dit i fet
Associació Rauxa
Associació Social Gabella
Braval
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Català de Solidaritat

Sense llar
Associació Dit i fet
Ekumene Centre Social Domingo Solà
Adoratrius
Arrels Fundació
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Català de Solidaritat
Centre d’Acollida Assís
CSP-Comunitat de Sant’Egidio
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Privada Mambré
Grup Sant Pere Claver
Hora de Déu
Missatgers de la Pau Catalunya
Obra d’Integració Social – OBINSO
“OBA” - Organisme Benèfic Assistencial
Projecte Sostre - Parròquia de Sant Miquel del Port
Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Aturats llarga durada
Associació RAUXA
Càritas Diocesana de Barcelona
Ekumene Centre Social Domingo Solà
Frares Caputxins Pompeia
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Vidal I Barraquer

Índex per col·lectiu de treball
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
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CSP-Comunitat de Sant’Egidio
Ekumene Centre Social Domingo Solà
Escola Cintra
Frares Caputxins Pompeia
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Vidal I Barraquer
Fundació Joan Salvador Gavina 
Fundació Privada Escó
Fundació Privada Mambré
Hora de Déu
Lloc de la Dona - Germanes Oblates
Missatgers de la Pau Catalunya
Obra d’Integració Social – OBINSO
“OBA” - Organisme Benèfic Assistencial
Terral - Raval en acció, Associació

Addiccions
Associació Rauxa
Fundació Acollida i Esperança
Grup Sant Pere Claver
Obra d’Integració Social – OBINSO

Migrants
Associació Dit i fet
Associació Social Gabella
Braval
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Català de Solidaritat
Centre Obert Rialles (Fundació Champagnat)
Ekumene Centre Social Domingo Solà
Frares Caputxins Pompeia
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Vidal I Barraquer
Fundació Migra Studium
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Escó
Grup Sant Pere Claver
Lloc de la Dona - Germanes Oblates

Missatgers de la Pau Catalunya
Obra d’Integració Social – OBINSO

Presons
Centre Obert Rialles (Fundació Champagnat)
Centre Català de Solidaritat
Càritas Diocesana de Barcelona 
Fundació Pere Tarrés
Obra d’Integració Social – OBINSO
Obra Social Sta. Lluisa De Marillac

Joves Aturats
Associació Social Gabella
Càritas Diocesana de Barcelona
Centre Obert Rialles (Fundació Champagnat)
Club Futbol Sala Centre Compartir
CSP-Comunitat de Sant’Egidio
Fundació Vidal I Barraquer
Fundació Pere Tarrés
JOC Nacional de Catalunya i les Illes
Missatgers de la Pau Catalunya
Obra d’Integració Social – OBINSO

Altres 
Associació Social Gabella
Càritas Diocesana de Barcelona
Club Futbol Sala Centre Compartir
Comunitat de l’Anyell - Germanetes de l’Anyell
CSP-Comunitat de Sant’Egidio
Escola Cintra
Fundació Fàtima
Fundació OSAS
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Escó
Grup Sant Pere Claver
JOC Nacional de Catalunya i les Illes
“OBA” - Organisme Benefic Assistencial
Terral - Raval en acció, Associació
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

L’Església del Crist que peregrina a 
l’arxidiòcesi de Barcelona tenim el goig 
de poder compartir una gran riquesa, 
i aquesta és el treball que podem fer 
a favor de les persones que viuen en 
situacions difícils o de vulnerabilitat. Sentim 
i volem ser servidors de la nostra societat 
perquè som servidors del Crist present en 
cadascun dels nostres germans.

En tota època, i també en la nostra, ens 
veiem en la necessitat d’atendre el clam 
dolorós del nostre món i volem ser una 
veu que respon en la paraula, en les obres 
i en l’estima. Volem estar al costat de cada 
persona i ajudar-la per tal que es vegi 
atesa de forma íntegra.

El treball que estan fent una bona colla 
d’entitats, i que veureu en aquest dossier, 
té com a finalitat donar a conèixer el 
servei que es dona i al mateix temps 
fer-ne possible la difusió. I també volem, 
des de l’arxidiòcesi, afavorir el treball 
en conjunt, perquè aquesta manera de 
treballar pot donar molts fruits que són en 
profit de molts. Vetllar per la coordinació 
és un signe evident de ser Església i del 
seu esperit propi: ser sinodals.

Donem les gràcies als qui van iniciar 
cadascuna d’aquestes entitats. No hi ha 
dubte que l’Esperit va alenar en els seus 
cors i ells van rebre l’impuls per dur-ho 
a terme. Però voldria posar també en 
valor la continuïtat en el treball en el pas 
del temps de tots els qui han cuidat i 
han vist créixer la llavor sembrada. La 
perseverança en l’obra iniciada és també 
un motiu d’orgull per a tots nosaltres.

Us animo a tots, els qui en formeu part o 
us unireu en alguna d’aquestes entitats, 
que continueu amb molt d’entusiasme 
i fermesa el vostre treball en favor dels 
germans que més ens necessiten. Que 
l’amor i l’alegria continuïn brillant en les 
vostres obres i que siguin llum per al 
nostre món que està sedejant de l’Aigua 
Viva. Felicitats a tots els samaritans i 
samaritanes que esteu donant de veure 
d’aquesta Aigua. 

Presentació

Javier Vilanova Pellisa
Bisbe auxiliar de Barcelona

Directori

d’entitats
d’acció social de la
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Tel. contacte 
679654088

Email contacte 
sicar@adoratrius.cat

Adreça web
www.sicar.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 4

Xarxes socials
@sicarcat 

@wwwsicarcat

@wwwsicarcat 

Entitat o grup que ho ha promogut:
 Adoratrices Esclavas del 
Santísimo Sacramento y 
Caridad

Adoratrius - SICAR cat

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Dones i infants, víctimes de tràfic de 
persones.

Objectiu de l’entitat
• A Catalunya, desenvolupa des del 2002 

el programa SICAR cat, que ofereix 
atenció integral a dones i infants, víctimes 
del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la 
seva recuperació i la restitució dels seus 
drets. Així mateix, promou el canvi social 
a través de la sensibilització i la denúncia 
d’aquesta greu violació de Drets Humans 
(DDHH).

Llistat de serveis 
• Servei socio laboral
• Allotjament
• Salut
• Jurídic
• Retorn Voluntari

Breu resum de les activitats
Atenció integral i accions de sensibilització i 
incidència. 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
176 persones.

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sen-
se ànim de lucre que presta atenció a dones vulnerabilit-
zades. La presència d’Adoratrius a Catalunya data del segle XIX, quan la 
congregació inicià la seva acció social, dirigida a dones procedents dels 
àmbits més vulnerables i amb menys recursos de la societat.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/de la Riereta, 24,  
08001 Barcelona

Tel. contacte 
934412990

Email contacte 
info@arrelsfundacio.org

Adreça web
www.arrelsfundacio.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@ArrelsFundacio

@ArrelsFundacio

@ArrelsFundacio 

Arrels Fundació

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Acompanyem i orientem les persones 
sense llar que viuen als carrers de 
Barcelona, prioritzant l’atenció a aque-
lles que fa anys que estan al carrer i es 
troben en una situació més vulnerable.

Objectius de l’entitat
• Acompanyem i atenem les persones 

sense llar que es troben en les fases 
més consolidades d’exclusió cap a una 
situació el més autònoma possible.

• Sensibilitzem la ciutadania respecte 
els problemes de la pobresa al nostre 
entorn.

• Denunciem situacions injustes i aportem 
solucions a les administracions i a la 
societat civil.

Llistat de serveis 
• Orientem les persones que es-

tan al carrer sobre què poden 
fer per millorar la seva situació 
i els expliquem els recursos 
que existeixen a la ciutat.

• Proporcionem serveis útils, 
allotjament i atenció social i 
sanitària per cobrir les neces-
sitats bàsiques de les perso-
nes més vulnerables.

• Acompanyem les persones en 
el seu itinerari personal cap a 
una situació el més autònoma 
possible.

Breu resum de les activitats
El centre obert. És, juntament amb l’equip 
de carrer, el primer punt de contacte entre 
Arrels i les persones que viuen al carrer. Aquí 
tenim serveis d’atenció bàsics, com les dutxes, 
la consigna i el rober. 
El Pis Zero. El pis zero és un pis on oferim 
allotjament nocturn a persones que fa molt 
de temps que viuen al carrer. Treballem amb 
un model d’atenció de baixa exigència: ens 
adaptem a la situació que les persones tenen 
en cada moment vital i intentem acompan-
yar-les. 
2a. La llar Pere Barnés. La llar d’Arrels 
és un recurs residencial que dona resposta a 
la manca de recursos residencials de mitja i 
llarga estada per a persones que han viscut al 
carrer i tenen una salut fràgil. 
El taller d’Arrels. Al taller ocupacional 
d’Arrels acompanyem persones, que viuen o 
han viscut al carrer, i hi assisteixen cada dia. 
Amb l’excusa d’elaborar peces d’artesania 
fetes a mà, treballem perquè tornin a confiar 
en les seves capacitats, estableixin vincles i 
recuperin el sentiment de pertinença a un 
grup. 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
2.129 persones ateses, 664 de les quals 
per primera vegada. La majoria (88%) són 
homes i el 12% són dones. 

Centre de suport socioeducatiu. Els membres d’Arrels som 
persones que volem que ningú dormi al carrer. Des de 1987 
hem acompanyat més de 17.200 persones sense llar en el seu camí 
cap a l’autonomia, oferint orientació i serveis útils d’allotjament, alimen-
tació i atenció social i sanitària, a més d’orientació i assessorament. 
Comptem amb el suport de 79 treballadors i treballadores, més de 300 
persones voluntàries i 6.600 persones sòcies i donants que col·laboren 
per fer possible #ningúdormintalcarrer. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ dels Lledó 15 
08002 Barcelona

Tel. contacte 
933107714

Email contacte 
ditifet.lledo15@gmail.com

Adreça web
www.associacio-dit-i-fet.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@DitifetONG

Entitat o grup que ho ha promogut:
En Francesc García Fillat, 
que va ser vicari de Sant 
Just i de la Basílica de la 
Mercè.

Associació Dit i Fet

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Homes majors de 50 anys en risc d’exclusió 
social i també les persones en situació de 
vulnerabilitat o de sensellarisme que acu-
deixen als serveis que ofereix l’entitat.

Objectius de l’entitat
La finalitat de l’associació és la lluita contra l’exclu-
sió social, creant un espai d’acolliment i assistència 
per a persones sense sostre o situació de margi-
nació social, amb l’autogestió i la participació com 
els seus principis fonamentals d’actuació. 

• Crear una comunitat de convivència i 
d’autoajuda per a persones sense llar, au-
togestionada pels residents amb els propis 
recursos. Això inclou llit i dutxes, menjars, 
treballs manuals i de servei i una integració a 
la xarxa social del barri. 

• Oferir un servei d’assistència a necessitats 
externes de persones en situació d’exclusió 
social o sense recursos. Això inclou un servei 
de rober popular i un menjador social.

• Possibilitar espais de trobada que enforteixin 
la xarxa social, especialment amb altres 
col·lectius que treballen en el mateix àmbit i 
amb els veïns i veïnes del barri.

Llistat de serveis 
• Acollida a homes que viuen en 

situació d’exclusió social
• Rober popular
• Menjador popular

Breu resum de les activitats
L’activitat es basa en l’autogestió i la participació 
dels mateixos residents. De fet, aquests passen 
a formar part de la casa. No hi ha temps límit 
d’estada. Es va duent a terme l’acompanyament 
dels homes per tal d’anar millorant la seva situació 
a tots els nivells.
• Comptem amb dues places de llit d’emer-

gències per tal de fer una acollida temporal 
en cas de necessitat urgent.

• El rober popular obert matí i tarda excepte 
els dijous, per tal d’atendre les necessitats de 
les persones vulnerables del barri, especial-
ment dels homes que viuen al carrer, que és 
gestionat pels residents de la casa.

• El menjador popular els dijous que aten unes 
30 persones i que està atès també pels 
residents.

• La participació en les activitats del barri 
que afavoreixen la convivència, tot apor-
tant xocolatades a les festes. 

• La participació en activitats organitzades 
per altres entitats que cerquen fer visible 
i sensibilitzar de la problemàtica del 
sensellarisme.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
17 residents. 25 persones (homes i dones) 
al mes al rober i unes 25 persones ateses al 
menjador cada setmana. 

La història de Dit i Fet neix de la vida d’en Francisco García 
Fillat, sacerdot de l’Oratori de Sant Felip Neri, al cor del barri Gò-
tic. El bisbat li va encomanar ser vicari de la parròquia dels Sants Just i Pastor, on 
va romandre 10 anys (1981 al 1992). La vida del barri i la seva inquietud interna, 
moguda pels consells evangèlics, el van fer obrir-se a la realitat de les persones 
que vivien al carrer de la ciutat. Va entrar a ajudar al menjador popular de la Mare 
Teresa de Calcuta al carrer Lleona, on començà a conèixer de prop la gent sense 
sostre i les seves dificultats per viure. Amb simplicitat, aquesta experiència inicial el 
portà a adonar-se que molts d’aquests que menjaven a diari amb les germanes 
de la Caritat i necessitaven menjar, sostre i vestit, eren persones de la seva parrò-
quia. Dit i Fet es va constituir com a associació al 1987, amb l’objectiu de crear 
un espai on poguessin viure homes a partir dels 50 anys sense sostre. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Dr. Rizal 14, baixos

Tel. contacte 
934156298

Email contacte 
asrauxa@rauxa.org

Adreça web
www.rauxa.org

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Associació RAUXA

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen:
Homes majors d’edat amb dependèn-
cies d’alcohol i altres drogues.

Objectius de l’entitat
• Realitza des de 1989, un projecte 

socio-sanitari integral de tractament 
d’alcoholics marginals sense llar. 

Llistat de serveis 
que ofereixen: 
Els tractaments consten de cinc 
fases:
• Furgoneta RAUXA
• Comunitat Terapèutica
• Pisos Terapèutics 
• Reinserció laboral
• Alta 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
38 persones.

La Associació Rauxa es una entitat, que treballa, sense 
ànim de lucre, oferint tractaments per les dependències 
de l’alcohol, tabaquisme i altres drogues de persones 
marginals del carrer. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/d’en Rull 9, 08002  
Barcelona

Tel. contacte 
933015026

Email contacte 
gabella.dir@maristes.cat

Adreça web
www.maristes.cat/obres-so-
cials/associacio-gabella-ciu-
tat-vella-barcelona

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@asgabella

@maristescat

Entitat o grup que ho ha promogut:
Maristes Catalunya

Associació Social Gabella

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Dur a terme una tasca socioeducativa, dirigida 
a infants, adolescents, joves i adults en risc 
social.

Objectius de l’entitat
• Promoure projectes en els àmbits 

socials i educatiu 

• Promoure i realitzar iniciatives i 
projectes orientats a atendre les 
necessitats educatives, socials, laborals 
i d’integració d’infants, adolescents i 
joves, especialment els qui es troben 
en situació de risc social.

• Promoure projectes culturals i huma-
nístics per millorar la realitat social.

• Desvetllar en la societat la inquietud 
per la solidaritat.

• Promoure el voluntariat social i la pres-
tació de serveis des de la concepció 
cristiana de la vida i del món.

• Canalitzar i facilitar l’obtenció de recur-
sos de l’Administració i altres entitats.

• Crear ponts d’interrelació entre pro-
grames públics i els privats.

• Promoure i realitzar campanyes i 
iniciatives.

• Promoure activitats en l’àmbit del 
lleure i l’esport que afavoreixin la 

integració social i intercultural dels in-
fants, adolescents i joves. ojectes que 
afavoreixin la integració i promoció de 
famílies en situació de risc social.

• Afavorir l’acollida i la integració de 
persones immigrades.

Llistat de serveis 
• Atenció a infants i famílies, inser-

ció laboral

Breu resum de les activitats
Centre Obert Compartir: és un servei 
social diürn per a infants i joves fora de 
l’horari escolar. Dóna suport, estimula i 
potencia la socialització, l’adquisició d’apre-
nentatges bàsics i l’esbarjo
Espai Familiar: que pretén acompanyar 
a famílies vulnerables en les seves funcions 
de criança i de parentalitat positiva. 
Projecte d’inserció sociolaboral 
ENTER Compartir: és un servei d’ infor-
mació, acompanyament, formació, inserció 
i acollida per a joves en el seu procés 
cap a la vida adulta. L’objectiu principal 
del projecte és la integració dels joves en 
situació de risc a la xarxa social i laboral 
normalitzada. 
Nombre de persones 
ateses per l’entitat
256 persones.

L’Associació Gabella és una entitat socioeducativa que va 
ser constituïda l’any 2006 per garantir la continuació d’un 
somni i una trajectòria de compromís d’un grup de perso-
nes que es van deixar interpel·lar pel carisma de Marcel·lí 
Champagnat (Institut Germans Maristes).

La intervenció educativa i la presència al barri Gòtic de Barcelona es 
remunta al principi dels anys 90, quan un grup de famílies de l’escola 
Maristes La Immaculada de l’Eixample, van entrar en contacte amb la 
parròquia de La Mercè i el seu entorn. Després de veure les necessitats 
dels infants i joves i de les famílies, decideixen crear una associació per 
mirar de donar respostes.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ de la Cera 51, baixos. 
08001 Barcelona

Tel. contacte 
934433904

Email contacte 
braval@braval.org

Adreça web
www.braval.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@Braval.org

@Braval_org

Braval

@braval_org

Entitat o grup que ho ha promogut:
Opus Dei

Braval

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Infants i joves de 8 a 18 anys. Immi-
grants i autòctons.

Objectius de l’entitat
• Promoure la cohesió social

• Lluitar contra la marginació

• Prevenir l’exclusió social dels joves i 
facilitar la incorporació dels immigrants a 
la nostra societat

Llistat de serveis 
• Esportiu Multiètnic
• Programa 1@1 de millora  

personal
• Escola de Famílies: Llengua 

Bàsica, Ocupacional, Talent 
Jove

• Casal d’Estiu i Combinat 
d’Estiu

• Torneig de Primavera
• Foment del Voluntariat i 

converses sobre Immigració a 
Braval

Breu resum de les activitats
Explicat a l’apartat anterior.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
Directament: 250. Beneficiaris indirectes: més 
de 2000 persones: les famílies dels partici-
pants en els programes i els esportistes de 
més d’un centenar d’equips de tota la ciutat 
de Barcelona amb els que juguem, que se’n 
beneficien coneixent de primera mà la realitat 
d’un barri amb serioses dificultats i aprenent a 
comprendre els seus habitants.

Centre de suport socioeducatiu. Un graó més de l’acció social de 
l’església de Montalegre, des que va ser confiada a l’Opus Dei el 1967.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Via Laietana 5, Entl.
08003 Barcelona

Tel. contacte 
933446900

Email contacte 
infocaritas@caritas.barcelona

Adreça web
www.caritas.barcelona

Zona pastoral de treball 
ZP1 (Via Laietana i Plaça 
Nova), ZP2, ZP3, ZP4 i ZP5

Xarxes socials
@caritasbarcelona

@caritasbcn

@caritasbcn

Càritas Diocesana de Barcelona

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Totes les persones en situació d’exclusió 
social de la diòcesi de Barcelona que 
ens demanin ajuda.

Objectius de l’entitat
Els tres objectius de Càritas són :

• Promoure, orientar i coordinar l’acció 
social.

• Sensibilitzar la societat.

• Denunciar situacions d’injustícia social. 

Volem construir un món on els béns de la 
Terra siguin compartits per tota la humanitat 
des de la dignitat de la persona, des del treball 
per la justícia social i des de la solidaritat i el 
compartir fratern.

Llistat de serveis 
Càritas dona resposta a les ne-
cessitats de les persones a través 
dels seus 8 programes d’acció 
social: 
• Acollida i acompanyament, 

Ajuda a les necessitats bàsi-
ques, Famílies i Infància, For-
mació i Inserció laboral, Gent 
gran, Migració, Sense Llar i 

habitatge  i Assessoria jurídica 
social i acompanyament en 
drets.

Breu resum de les activitats
L’acollida és la raó de ser de Càritas, el tret 
distintiu de l’entitat i l’eix central de la nostra 
actuació. Acollim, escoltem i acompan-
yem totes les persones, independent-
ment de la seva procedència, ètnia, religió o 
ideologia política.

El primer pas quan una persona demana 
ajuda en un dels nostres centres és l’acollida. 
En aquesta primera trobada, una treballadora 
social valora les necessitats que té la persona 
atesa i li ofereix un itinerari integral segons la 
seva situació.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
12.560 llars ateses on hi viuen 27.540 
persones

La nostra missió és acollir i treballar amb les persones 
en situació de pobresa i necessitat perquè siguin prota-
gonistes del seu propi alliberament, des del compromís 
de la comunitat cristiana. La nostra voluntat, doncs, és la d’ajudar 
aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan 
atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i 
segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida perquè 
creiem en les capacitats de tothom.

El 1944 el bisbe de la diòcesi de Barcelona constitueix el Secretariado 
Diocesano de la Beneficiencia per atendre les greus necessitats de milers 
de persones a la postguerra. El 1956 el Secretariat adopta el nom de 
Càritas i també el logotip de la creu i les flames.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Banys Nous, 16 
08002 Barcelona

Tel. contacte 
933177820

Email contacte 
info@cecasfundacio.cat

Adreça web
www.cecasfundacio.cat/

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@cecasfundacio
 
Entitat o grup que ho ha promogut:

Confederació Episcopal de 
Tarragona i Càrites. 

Cecas neix al 1991, pro-
mogut per totes les Càritas, 
amb seu a Catalunya, amb 
suport dels bisbes de totes 
les diòcesis i la pròpia con-
ferència episcopal Tarrago-
nesa.

Centre Català de Solidaritat

Orígens

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació 
privada sense ànim de lucre fundada l’any 1991, que es 
dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, 
especialment aquelles que es troben en situació d’exclu-
sió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius 
de les drogodependències considerant les patologies 
derivades.

Cecas està promogut per totes les Càritas, amb seu a Ca-
talunya, amb el suport de la conferència episcopal Tarra-
conense.
 

Radiografia de les persones 
que atenen
Atenció de persones amb drogodepen-
dència, especialment aquelles que es 
troben en situació d’exclusió social, amb 
tractaments biopsicosocials i reeducatius 
de les drogodependències considerant 
les patologies derivades.

Objectius de l’entitat
• La nostra missió és generar espais per 

atendre, acompanyar i tractar educativa i 
terapèuticament persones amb proble-
mes addictius, amb especial sensibilitat 
per aquelles que es troben en situacions 
de marginació o pocs recursos i que no 
se’n sortirien fàcilment, amb la màxima 
qualitat de mitjans humans tècnics i 
econòmics, per ajudar-los a millorar la 
seva qualitat de vida, autonomia i be-
nestar tenint en compte la seva realitat, 
potencialitats i capacitats.

Llistat de serveis 
• Suport Terapèutic
• Programa Reducció de Metadona
• Tractaments Ambulatoris
• Grup de Patologia Dual
• Centre de Dia
• Comunitat Terapèutica

Breu resum de les activitats
Suport Terapèutic: Servei adreçat als 
familiars de les persones ateses per tal d’aju-
dar-los a acompanyar el malalt en el procés 
de desintoxicació i deshabituació. Es realitzen 
grups, entrevistes individualitzades i trobades 
família persona amb drogodependència.
Programa Reducció de Metadona: 
Servei adreçat a les persones que volen 
abandonar la metadona i que necessiten 
fer-ho d’acord amb una pauta decreixent 
controlada (decalatge).
Tractaments Ambulatoris
Grup de Patologia Dual: S’adreça a 
les persones que volen abandonar l’alcohol 
i/o les drogues il·legals que disposen de la 
contenció suficient al seu entorn i/o mantenen 
activitats formatives i/o ocupacionals que els 
impedeix realitzar un tractament més intensiu.
Centre de Dia: Espai no residencial que 
permet a les persones amb problemes de 
drogoaddicció abandonar la substància a la 
que són dependents a través d’activitats tera-
pèutiques, formatives, ocupacionals i lúdiques.
Comunitat Terapèutica: Espai residencial 
que ofereix un marc educatiu i formatiu que 
ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió 
i resposta de l’usuari/a davant les dificultats 
d’afrontar la seva addicció.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
425 persones i 140 families.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Tres Reis, 5  
Barcelona 08017

Tel. contacte 
932520568

Email contacte 
assis@assis.cat

Adreça web
www.assis.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Xarxes socials
@assiscentreacollida

@CentreAssis

@centre.assis 

Centre d’Acollida d’Assís

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones sense llar.

Objectius de l’entitat
• La nostra missió és garantir els drets i 

millorar el benestar i la qualitat de vida de 
les persones en situació de sense llar.

Llistat de serveis 
• Serveis Bàsics
• Serveis Ocupacionals
• Acompanyament social
• Habitatge
• Àmbit de la salut

Breu resum de les activitats
Som una entitat social que, des del 2001, tre-
ballem per millorar el benestar i la qualitat de 
vida de les persones en situació de sense llar, 
posant un focus especial en les dones que 
es troben en aquesta circumstància. Atenem 
aquelles persones que no poden accedir 
a un allotjament permanent, que els pugui 
proporcionar un marc estable de convivència, 
quan les raons econòmiques, les dificultats 
personals o altres barreres socials els ho 
impedeixen.

Per aconseguir la millora en el benestar 
i la qualitat de vida d’aquestes persones, 
desenvolupem programes i projectes dirigits a 

atendre les seves necessitats: habitatge digne, 
formació i inserció sociolaboral, espai de salut, 
i serveis bàsics (esmorzars, dutxes, higiene, 
rober), i mitjançant la relació que s’estableix, 
podem fer un acompanyament personalitzat 
que afavoreix l’autoestima, la sociabilitat i 
integració i en la mesura del possible, l’accés 
a la xarxa normalitzada de recursos socials.
Les principals activitats que portem a terme 
des del centre són:
• Serveis bàsics i assistencials (esmorzars, 

dutxes, distribució d’aliments i de roba, 
etc.)

• Servei de treball social, assistència i 
seguiment individualitzat

• Tallers i activitats programades
• Servei en l’àmbit de la salut i de resposta 

a les necessitats provocades per la 
pandèmia Covid-19

• Servei de recerca d’habitatge
• Servei de recerca de feina
• Campanyes de difusió i sensibilització

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
2719 persones.

Som una entitat articulada en un equip de persones 
voluntàries, un equip tècnic, una Assemblea de Socis i la 
Junta Directiva, escollida per persones sòcies voluntàries 
de l’entitat. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/València 3, 08924 Santa 
Coloma de Gramenet

Tel. contacte 
933929390

Email contacte 
rialles.dir@maristes.cat

Adreça web
www.maristes.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 5

Xarxes socials
@centreobertrialles

@centreobertrialles

Entitat o grup que ho ha promogut:
Fundació Champagnat 
(Maristes Catalunya)

Centre Obert Rialles  
(Fundació Champagnat)

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Infants, joves i famílies.

Objectius de l’entitat
• Servei diürn preventiu, fora de l’horari 

escolar, que dóna suport, i estimula i 
potencia l’estructuració i el desenvolupa-
ment 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 i la família el treball en 

        xarxa i amb la comunitat. 

Llistat de serveis 
• Centre Obert
• El Punt
• Aula de Música La Nota
• Xela
• Esplai dXiquets Infantil i Juvenil
• RAI-ESO IES Puig Castellar

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
562 persones.

És una iniciativa de l’esglèsia local de Santa Coloma, un 
projecte iniciat per Càritas Diocesana de Barcelona, l’any 
2000. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/Nou de Sant Francesc 
21 08002 Barcelona

Tel. contacte 
933015026

Email contacte 
centrecompartir.dir@maris-
tes.cat

Adreça web
www.maristes.cat/obres-so-
cials/club-futbol-sala-com-
partir-ciutat-vella-barcelona

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@cfscompartir

@maristescat

Entitat o grup que ho ha promogut:
Maristes Catalunya

Club Futbol Sala Centre Compartir

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Infants i adolescents en risc d’exclusió 
social.

Objectius de l’entitat
• Realitzar una tasca preventiva fora de 

l’horari escolar, donant suport, estimulant, 
i potenciant el desenvolupament integral 
dels infants, adolescents i joves, la seva 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics, i el seu desenvolupament físic a 
través de la pràctica esportiva dels jocs 
d’equip, i el futbol sala.

• Proporcionar als participants una atenció 
individualitzada i professionalitzada que 
reforci el seu procés evolutiu millorant les 
seves condicions físiques, psicològiques 
i socials. 

• Facilitar una formació específicament 
esportiva, com a motivació per a 
continuar la seva formació acadèmica i la 
superació personal, a partir de la vivència 
de la pràctica esportiva. 

• Crear cultura basada en el pluralisme i 
la coeducació, i que fomenti el sentit de 
pertinença i associacionisme. 

• Facilitar una formació integral als juga-
dors/es sobre la pràctica esportiva del 
Futbol Sala, independentment del seu 
nivell tècnic i les dificultats que presenti. 

• Promoure l’Educació per la Salut treba-
llant els hàbits higiènics i els estils de vida 
saludable.

Llistat de serveis 
• L’entitat gestiona un únic projec-

te “CFS Compartir, el futbol com 
a eina d’integració social”

Breu resum de les activitats
El CFS Centre Compartir utilitza l’esport com 
una eina per treballar la integració i la cohesió 
social i té com a destinataris principals els 
infants, adolescents i joves en risc d’exclusió 
social. El futbol sala, tractant-se d’un esport 
col·lectiu, té uns beneficis grupals però també 
individuals. Per aquest motiu s’ha apostat molt 
per aquest projecte, ja que el futbol permet 
treballar amb l’infant, l’adolescent o jove indi-
vidualment (actituds, autoestima, autonomia, 
etc.) però permet també treballar col·lecti-
vament amb realitats molt diverses promo-
cionant el respecte, la tolerància i la cohesió 
entre aquestes. L’esport en si té una funció 
socialitzadora: els infants aprenen normes, 
actituds, pensament simbòlic, valors humans, 
neix el sentit de pertinença, la participació, etc., 
elements que tenen una funció primordial en 
l’estructuració de la personalitat del menor. Per 
tant, la pràctica de l’esport contribueix positi-
vament al desenvolupament físic i intel·lectual, 
però també a l’afectiu i social, sent una font de 
transmissió de valors i de beneficis saludables 
per a tots.

Nombre de persones ate-
ses per l’entitat
74 persones.

El club de futbol sala Centre Compartir, es fundà al 1997 
amb l’ajuda de la parròquia de la Mercè i el barri Gòtic, 
una entitat esportiva especialitzada en futbol sala amb la 
finalitat de promoure i integració social dels participants. 



34 35

Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Ferran, 28
08002 Barcelona

Tel. contacte 
933170937

Email contacte 
hermanitasbarcelona@
comunidaddelcordero.org

Adreça web
www.comunidaddelcordero.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Comunitat de l’Anyell -  
Germanetes de l’Anyell

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
A totes aquelles persones que vulguin.

Objectius de l’entitat
• Oferir la litúrgia a tothom qui vulgui, 

sortir a trobar a tots especialment als 
més pobres des de la nostra pròpia 
pobresa, vivint, amb la gràcia de Déu, 
l’amor fratern que anuncia la Presència 
de Jesucrist i acollir als qui volen fer un 
camí d’amistat, en la senzillesa del que 
podem oferir.

Llistat de serveis  
• Abans que tot volem oferir 

l’amistat en Jesús, l’escolta, la 
pregària, i en el que poguem, 
des de la nostra pròpia pobre-
sa, el que es pugui.

Breu resum de les activitats
Litúrgia, Escola de la Paraula, temps de 
compartir...

Germanetes orants, mendicants, missioneres enmig del 
món. La Comunitat va ser fundada a França al 1981.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/Rera Sant Just S/N
08002 Barcelona

Tel. contacte 
934418123

Email contacte 
info@santegidio.es

Adreça web
santegidio.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@SantEgidioBarcelona  

@santegidio_ES

@sant.egidio.barcelona

Entitat o grup que ho ha promogut:

CSP - Comunitat de Sant’ 
Egidio

CSP - Comunitat de Sant’Egidio

Orígens

La Comunitat de Sant’Egidio neix a Barcelona al 1988 i tot
seguit promou l’associació “CULTURA, SOLIDARITAT I PAU
– COMUNITAT DE SANT’EGIDIO” per coordinar el compro-
mís social i humanitari de la Comunitat de Sant’Egidio. 
Actua en el camp nacional i internacional mitjançant 
diferents activitats i iniciatives.

Sant’Egidio és un “subjecte internacional”, que va néixer a Roma al 1968 
l’endemà del Concili Vaticà II, conegut pel seu treball amb els més pobres 
i en situacions de gran pobresa en tot el món.

Amb el pas dels anys s’ha convertit en una fraternitat de comunitats 
arrelades en més de 75 països del món, primer a Europa, però també a 
América, Àsia i especialment a Àfrica. 

Radiografia de les persones 
que atenen
Gent gran, persones nouvingudes i 
refugiades, persones sense llar, infants i 
joves. 

Objectius de l’entitat
Dedica una atenció especial a les perifèries i 
als perifèrics. Està formada per homes i dones 
de diferents edats i orígens units per un llaç 
de fraternitat basat en l’escolta l’Evangeli i en 
el treball voluntari i gratuït pels pobres i per la 
pau. 

La pregària, els pobres i la pau són els seus 
referents fonamentals.

Sant’Egidio és una realitat particular entre 
les associacions o moviments de l’Església 
catòlica. Encara que sigui coneguda interna-
cionalment pel seu treball per la pau, no porta 
a terme només accions diplomàtiques o de 
pau, sinó que té una densa xarxa d’articulació 
de vida i d’intervencions.

Breu resum de les activitats
Educació per la Pau i la solidaritat 
adreçat a infants, i joves. 

MOVIMENT “GENT DE PAU”. Moviment 
que reuneix persones de 120 nacionalitats 
diferents al voltant d’un projecte de solidaritat i 
ciutadania pacífica. 

Acompanyament i seguiment d’an-
cians que viuen sols a casa seva a través de 
la visita als seus domicilis.                                                      

Lluita contra la pobresa extrema 
i sosteniment de persones sense 
sostre i sense llar. 

Marxa per la pau, en motiu de la Jornada 
Mundial per la Pau. 1 de gener.

Vetlles de pregària: per la Unitat dels 
Cristians.

Trobada Internacional per la Pau. 
Homes i dones de religions i cultures diferents 
reunits cada any en una ciutat. 

Projectes de Cooperació amb Amèri-
ca Llatina i Àfrica

Estades solidàries a diferents paísos 
de l’Àfrica, Amèrica Llatina, Andorra i Grècia, 
portant a terme projectes de cooperació.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
5979 persones.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/Aurora, 10, BXS. 1a.
08001 Barcelona

Tel. contacte 
934420023

Email contacte 
ekumenebcn@gmail.com

Adreça web
www.ekumene.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Entitat o grup que ho ha promogut:
Obra Misionera Ekumene

Ekumene Centre Social  
Domingo Solà

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen:
Persones inmigrants. sense llar, aturats 
de llarga durada, en situació de pobresa.

Objectius de l’entitat
• Promoció de la persona en l’entorn.

• Integració social de les persones en 
l’entorn del Raval.

Llistat de serveis 
que ofereixen: 
Coneixement del català i  
el castellà. 

Breu resum de les activitats
• Classes de català i castellà
• Xerrades en prevenció sanitària
• Visites culturals i activitats d’integració al 

barri. 

 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
400 persones.

Entitat que treballa per la promoció de les persones en 
risc d’exclusió social. Neix al 1983 per promure la infància i la 
dona, que eren els més vulnerables en aquell moment.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Riereta, 21
Barcelona 08001

Tel. contacte 
934426654

Email contacte 
cintra@escolacintra.cat

Adreça web
www.escolacintra.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@escolacintra

Entitat o grup que ho ha promogut:
Els iniciadors de Cintra són 
un grup de religiosos de di-
ferents congregacions que 
vivien al barri del Raval.

Escola Cintra

 
Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Adolescents de 12 a 16 anys amb alt 
risc d’exclusió social.

Objectius de l’entitat
• Oferir una nova oportunitat educativa a 

l’alumnat d’ESO provinent d’un fracàs 
escolar.

Llistat de serveis
• Ensenyaments d’ESO amb 

tallers pre laborals.

Breu resum de les  
activitats
Activitat educativa dins d’un horari ordinari.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
48 alumnes i les seves famílies.

L’escola Cintra es crea el setembre de l’any 1996. És un projec-
te educatiu que neix per donar resposta a unes mancances 
educatives que es detecten als barris de Ciutat Vella, amb la 
voluntat de col·laborar en el creixement dels adolescents que 
hi viuen, i recuperar-los de l’absentisme escolar. 

El grup de religiosos que ho promou pensen una escola petita per aten-
dre, de manera preferent, a joves absentistes en situació de risc. A partir 
d’aquí, es dissenya un projecte educatiu que té com a principi fonamental 
l’atenció personalitzada.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 

Avinguda Diagonal, 450
08006 Barcelona

Tel. contacte 
619385882

Email contacte 
jvallejo@caputxins.cat

Adreça web
www.caputxins.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Frares Caputxins Pompeia

 
Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
De tot tipus, preferentment persones 
soles, separades amb fills, que viuen en 
una habitació llogada, aturats de llarga 
durada, migrants. 

Objectius de l’entitat
• Acollir, atendre i ajudar com a germans 

les persones necessitades que truquen a 
la nostra porta.

Llistat de serveis 
• Aliments amb targetes 

moneder.
• Ajuts puntuals a lloguer.
• Ajuts puntuals a farmàcia i 

subministraments.

Breu resum de les  
activitats
• Repartició de targetes mensualment (dos 

dies a la setmana).
• Assessorament social.
• Acollida amb cafè i galetes.
• Atenció personal.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
336 persones.

Som l’acció caritativa dels Frares Caputxins de Pompeia. 
Sant Francesc d’Assís crea l’orde religiós al segle XIII. 
Reforma Caputxina al segle XVI. Pompeia el 1910. 
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c. Muntaner, s/n,  
08917 Badalona

Tel. contacte 
934970127

Email contacte 
fundacio@acollida.org

Adreça web
www.acollida.org

Zona pastoral de treball 
Zona 5

Xarxes socials
@AcollidaiEsperanca

@Fund_Acollida

@acollidaiesperanca

Fundació Acollida i Esperança

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones majors d’edat en situació d’ex-
clusió i/o vulnerabilitat social, especial-
ment persones afectades pel VIH/sida, 
en situació de sense llar, sense recursos 
econòmics, personals, ni suport familiar.

Objectius de l’entitat
• Promoure espais d’acollida per a per-

sones en situació d’exclusió social i VIH/
sida amb la finalitat d’acompanyar-les i 
donar-los oportunitats de canvi, tant pel 
que fa a la millora de la seva qualitat de 
vida com a la seva promoció com a 
persones.

Llistat de serveis 
• Cases d’acollida
• Pis d’inclusió social
• Servei d’Acompanyament a la 

Vida Autònoma (SAVA)
• Servei d’Habitatge
• Centre Especial de Treball 

(CET) 
• Servei Odontològic per a  

Pacients Socials (SOPS)

Breu resum de les activitats
Cases d’acollida: Can Banús (Badalo-
na) i Convent dels Franciscans (la Bisbal 
d’Empordà) per persones en situació 
d’exclusió social severa i amb VIH/sida.

Pis d’inclusió social: Itaca (Barcelona) 
atèn a persones en situació de sense llar i 
exclusió social però que són capaces de 
viure amb una major autonomia. 8 places.

Servei d’Acompanyament a la Vida 
Autònoma (SAVA): acompanya a aque-
lles persones que són capaces de viure 
de manera independent, ja sigui a una llar 
pròpia o a una cedida per una entitat. 

Servei d’Habitatge d’inclusió social: 
proporciona habitatges compartits per 
aquelles persones sense llar que, per la 
seva situació socioeconòmica no poden 
llogar un habitatge ni a preu de mercat ni 
en el mercat protegit. 21 pisos, 53 places.

Centre Especial de Treball (CET) 
Mansol: proporciona un lloc de feina 
estable a persones amb certificat de disca-
pacitat i en situació d’exclusió social.  

El Servei Odontològic per a Pa-
cients Socials (SOPS): ofereix un 
servei d’atenció bucodental a totes les 
persones en situació d’exclusió social que 
requereixen una atenció mèdica que no 
ofereix el servei públic de salut. 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
1.520 persones.

La Fundació Acollida i Esperança és una fundació canòni-
ca erigida l’any 1993 i dedicada a crear espais d’acollida 
i atendre persones que pateixen exclusió social, espe-
cialment persones afectades pel VIH/sida sense recursos 
econòmics, personals ni suport familiar. Sor Genoveva Masip 
(filla de la Caritat) i el Pare Josep Costa (frare franciscà) obriren el Pis 
d’inclusió Itaca l’any 1990 a Barcelona per acollir i acompanyar a la mort 
a persones de carrer amb VIH/sida. És a partir d’un grup de voluntaris 
d’aquest pis que neix la Fundació Acollida i Esperança al 1993, per obrir 
una llar residència i poder atendre més persones.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Carrer de Sant Gervasi de Cas-
soles, 88, 08022 Barcelona

Tel. contacte 
932505868

Email contacte 
fvilurbina@fvb.cat
sberenguer@fvb.cat

Adreça web
www.fvb.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Xarxes socials
@FVidalBarraquer

Entitat o grup que ho ha promogut:

Per iniciativa dels professio-
nals de la Salut Mental.

Fundació Vidal i  
Barraquer

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Atenem a persones des dels 6 anys, encara 
que podem atendre nadons de 0 a 6 anys i 
sense límit d’edat. 

Objectius de l’entitat
• Proveir a la comunitat de serveis 

adreçats a la prevenció, diagnòstic i 
tractament de la salut mental, tant des 
del vessant de la clínica com de recerca 
i docència, considerant la clínica i la 
persona com a eix central de la nostra 
activitat, particularment en l’àmbit de 
l’experiència religiosa.

Llistat de serveis 
• Assistència a la salut mental 

d’adults, infantil i juvenil i 
docència i recerca. 

Breu resum de les activitats
Atenció ambulatòria en primeres visites, test, 
tractaments individuals i grupals. Docència uni-
versitària de postgrau de la Universitat Ramon 
Llull. Publicacions de la nostra recerca en salut 
mental.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
8537 persones. 3649 homes, 4888, dones 
i  1 no binaris,

Som una Fundació especialitzada en l’atenció, estudi, 
docència i recerca de la Salut Mental. La nostra perspecti-
va és oferir una atenció a tots els aspectes de la persona, 
cultural, espiritual, mèdic (psiquiàtric) i psicològic. 

Neix al 1964 com a consultori de Salut Mental per iniciativa del Dr. Jordi 
Font (SJ), Dr. Antoni Bobé i Ramon Farreró (germà SJD). Posteriorment, 
el 5 de gener de 1976, és quan el Cardenal Jubany aprova els nous 
estatuts i es crea, sense ànim de lucre, la Fundació Vidal i Barraquer, que 
ofereix assistència psicològica i psiquiàtrica.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Santurari, 94 08032
Barcelona

Tel. contacte 
932151593

Email contacte 
fundacio@fundaciofatima.org

Adreça web
www.fundaciofatima.org

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Fundació Fàtima

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Infants, joves i persones grans que 
necessiten un recurs residencial.

Objectius de l’entitat
• Dedicació absoluta i vocació de servei a 

les persones ateses.

• Calidesa en el tracte. Entenem que les 
persones de les quals en tenim cura, 
petites o grans, mereixen tota la nostra 
atenció i estima.

• Servei a la persona, estant atent a totes 
les seves necessitats, que l’ajudin en el 
seu creixement personal.

• Compromís continuat en la transmissió 
de valors com l’estimació, la sinceritat, la 
responsabilitat, el respecte, l’espiritualitat 
i la justícia. 

• Acollir, acompanyar i cuidar a infants, 
joves i gent gran, oferint-los-hi una llar on 
trobar l’estima i el suport que necessiten.

Llistat de serveis 
• CRAE
• Residència Assistida de perso-

nes grans

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
94 persones. 

Acollim i acompanyem a infants, joves i gent gran per 
oferir-los una llar on trobar l’estima i el suport que ne-
cessiten. La Fundació va néixer 1943 amb la voluntat d’estar al costat 
d’aquells que més ho necessiten. En els seus inicis, s’atenia a persones 
amb tuberculosis. En el 1971, es va crear la Llar Infantil, al barri del 
Carmel de Barcelona. Posteriorment, l’any 1976, es va ampliar l’activitat 
amb un servei d’atenció a la gent gran, el Casal de Calella (Maresme). 
Les necessitats de l’entorn i de la societat han anat canviant, però no 
l’esperit d’ajuda de l’entitat. Anys més tard, continuem estant al costat de 
la infància desprotegida i les persones grans dependents.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Nou de la Rambla, 39-
41 08001 Barcelona

Tel. contacte 
934426683

Email contacte 
celso.perez@fgavina.org

Adreça web
www.fgavina.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials 
@FundJSGavina

@FundJSGavina
 
@jundjsgavina

Fundació Joan Salvador Gavina

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Infància i adolescència en situació de vulne-
rabilitat social, i les seves famílies.

Objectius de l’entitat
• Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb 

prioritat pels infants, adolescents i joves, 

• Acompanyar en l’educació, la formació i as-
sistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió 
social, oferint espais de prevenció.

• Contribuir a la inclusió social, a partir de la 
igualtat d’oportunitats dels infants, adoles-
cents i joves, donant suport i acompanya-
ment a les famílies.

• Proposar a la societat alternatives a la 
injustícia social.

Breu resum de les 
activitats
Centre Obert
Servei preventiu, dirigit a infants i adolescents de 4 a 18 
anys, així com a les seves famílies, fora de l’horari d’es-
colarització obligatòria. La seva finalitat és la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com 
compensar deficiències socioeducatives.

Menjador familiar
Servei per a adolescents i joves, de 12 a 18 anys, amb 
famílies sense recursos.

Espai Jove
Espai educatiu obert i de referència, dirigit a joves de 16 
a 22 anys, amb la finalitat d’aconseguir les competèn-
cies, les habilitats i els valors necessaris per fer front a la 
vida adulta, amb maduresa, responsabilitat i autonomia.

Atenció necessitats bàsiques
Serveis que, davant la situació de precarietat 
sòcio-econòmica de les famílies, contribueixen a donar 
resposta a les necessitats més prioritàries en l’àmbit 
de l’alimentació, de la higiene, del vestir, en l’accés a 
tractaments odontològics i oftalmològics, la compra de 
medicaments que no entren per la Seguretat Social, 
servei de bugaderia i de dutxes en situació de manca 
de subministres, etc...

Suport a les famílies
Acompanyem i donem suport, a les famílies del barri del 
Raval en situació de vulnerabilitat social, facilitant-los-hi 
eines i recursos per a promoure la seva autonomia.

Realitzem aquesta tasca a través d’accions com vetllar 
perquè les famílies es responsabilitzin del seguiment 
formatiu dels seus fills, detectar possibles mancances 
d’higiene i salut i orientar a les famílies als recursos 
adients, etc.

Serveis de lleure: casals, colònies i sortides 
de cap de setmana.

Nombre de persones ate-
ses per l’entitat
288 persones.

Des dels inicis de l’entitat, l’any 1979, treballem al barri del 
Raval de Barcelona per respondre de manera global a les ne-
cessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en 
situació de vulnerabilitat social.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Fundació Migra Stadium

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones que han fet un procès migra-
tori. 

Objectius de l’entitat
• Acollida de persones migrants en situa-

ció de vulnerabilitat, amb una atenció 
específica de les que es troben en 
situació administrativa irregular.

• Defensar els drets de les persones 
migrants.  

• Sensibilitzar sobre la diversitat cultural i 
religiosa. 

Llistat de serveis 
Formació, xarxa hospitalitat, grup 
visites al CIE, acompanyament 
educatiu d’adolescents joves i les 
seves famílies, espai interreligiós, 
grup de reflexió.

Creada per la Companyia de Jesús al 2003.

Treballem en favor de la dignitat i els drets de les persones migrades més 
vulnerables i els seus fills i filles, a través de l’acollida, la formació i la in-
cidència política. Treballem també per sensibilitzar la nostra societat sobre 
el fet de la diversitat cultural i religiosa. I fem això amb la participació dels 
propis migrants, amb la col·laboració de voluntaris/es i establint aliances 
amb altres actors socials amb qui compartim missió.

Adreça entitat 
C/ del Palau 3
 08002 Barcelona

Tel. contacte 
934120934

Email contacte 
info@migrastudium.org
 
Adreça web
www.migrastudium.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@migrastudium

@migrastudium 

@migrastudium  

Entitat o grup que ho ha promogut:
Companyia de Jesús
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Passeig Maragall, 185-187
08041 Barcelona

Tel. contacte 
934352404

Email contacte 
administracio@fundacionendeu.org

Adreça web
www.fundacionendeu.org

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Xarxes socials
@fundacionendeu

@fundacionendeu 

@fundacionendeu 

Fundació Nen Déu

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Persones amb discapacitat.

Objectius de l’entitat
• Formació i acompanyament de perso-

nes amb discapacitat.

Llistat de serveis 
Treballem cada dia per a que 240 persones 
aconsegueixin el seu màxim nivell d’autono-
mia possible. Comptem amb quatre Centres 
especialitzats per a persones amb discapa-
citat:
• Centre de Dia d’Atenció  

Especialitzada
• Escola d’Educació Especial
• Llar-Residència
• Centre ocupacional
• Centre Mèdic

El nostre Centre Mèdic ofereix atenció 
mèdica de qualitat en 27 especialitats amb 
tarifes socials.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
240 persones.

Som una entitat social que treballa a Barcelona des de 
1892. Oferim educació, assistència i atenció especialitza-
da a persones amb discapacitat intel·lectual, a partir dels 
3 anys i al llarg de tot el seu cicle vital. La Fundació Nen Déu té 
el seu origen l’any 1892, a Barcelona. Un any abans, fray Bernabé de Astorga es 
reuneix amb el Doctor en Pediatría Jaime Guerra Estapé, que dirigía els cunsulto-
ris públics i gratuïts que funcionaven en l’Asilo Cuna del Niño Jesús. En aquesta 
reunió, tracten sobre la fundació d’un hospital per a nens sense recursos. Per a 
donar forma a aquest projecte, es dirigeigen a un grup de senyores benefactores 
a les quals exposen la necessitat. El bisbe Don Jaime Català autoritza l’obra del 
nou Hospital del Nen Déu. Al 2019, l’Obra Benéfico Social del Niño Dios va 
canviar la seva denominació per l’actual, Fundació Nen Déu.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Fundació OSAS

Orígens

Adreça entitat 
c/ Manigua, 45-47
08027 Barcelona

Tel. contacte 
933403840

Email contacte 
osas@osas.cat

Adreça web
www.osas.cat

Zona pastoral de treball 
Zona 2

Entitat o grup que ho ha promogut:

Parròquia Sant Pius X 

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones i famílies amb necessitats de 
suport per a la seu ple desenvolupament 
i integració.

Objectius de l’entitat
La Fundació OSAS és una entitat de l’Església 
Catòlica que genera oportunitats a la persona, 
en tot el seu cicle de vida, i ofereix suports 
educatius, bio-psico-socials i de prevenció 
adequats a la seva discapacitat, malaltia 
mental o amb risc de desenvolupar-les.

Llistat de serveis 
• Escola Sants Innocents: 

Centre d’Educació Especial que aten 
alumnes d’entre 3 i 21 anys amb 
necessitats educatives especials.

• Escola Gavina: Centre d’Educació 
Especial que atén alumnes amb 
necessitats educatives especials, 
trastorns de conducta i malaltia 
mental entre els 6 i 21 anys.

• CDIAP Rella: Centre de Desenvolu-
pament Infantil i Atenció Precoç que 
ofereix un conjunt d’intervencions 
professionals adreçades a la població 
infantil de 0 a 6 anys, a les seves 

famílies i a l’entorn del districte IX de 
Barcelona.

• Taller Cordada: Centre Ocupa-
cional que vol ser una alternativa 
ocupacional per aquelles persones 
amb discapacitat intel·lectual que, 
una vegada acabada la seva etapa 
escolar, no poden integrar-se en 
l’empresa ordinària ni en un centre 
especial de Treball. Ofereix Servei 
d’Orientació i Inserció (SOI) i Servei 
de Terapia Ocupacional (STO) per a 
persones adultes.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
800 directes i més de 3000 indirectes.

A mitjans dels anys 60 un grup de pares i mares de nois 
i noies amb discapacitat intel·lectual, liderats pel senyor 
Francesc Torrebadella, que arrel del seu compromís va ser 
ordenat diaca, van tenir la iniciativa de demanar a la Pa-
rròquia de Sant Pius X de Barcelona, que donés acolliment 
a una escola que atengués les seves necessitatsd’educa-
ció especial. L’octubre de 1964 obria la primera aula amb 
6 alumnes i una educadora. Era l’escola Sants Innocents.

D’aleshores ençà hem fet un llarg camí que ens ha portat fins a l’actualitat
en que volem esdevenir una organització de referència pel seu compro-
mís amb la comunitat i amb les persones, amb un treball professional,
arrelat al seu entorn, que aspira a disposar de recursos suficients per a la 
seva missió.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Numància, 149-151, 
08029 Barcelona

Tel. contacte 
934301606

Email contacte 
fundacio@peretarres.org

Adreça web
www.peretarres.org

Zona pastoral de treball 
Zona 5

Xarxes socials
@FundPereTarres

@Fundperetarres

Fundació Pere Tarrés

@fundperetarres

Entitat o grup que ho ha promogut:
Fundació Pere Tarrés

Fundació Pere Tarrés

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Nens i nenes i famílies participants 
en activitats directes o indirectes, en 
especial infants en situació de vulnera-
bilitat,alumnes i professionals de l’acció 
social i el lleure educatiu, entitats de 
lleure i acció social, i en general al tercer 
sector, monitors de lleure i escoles, es-
pecialment concertades, administracions, 
entitats i particulars

Objectius de l’entitat
• La promoció de la persona des de 

l’educació, especialment en el temps 
lliure i l’acció social, fonamentades en els 
valors de l’humanisme cristià. Acompan-
yar en el desenvolupament dels infants, 
adolescents i joves és un objectiu comú 
que la Fundació Pere Tarrés comparteix 
amb el món escolar. 

Llistat de serveis  
Informació Des del Moviment 
de centres d’esplais Cristians 
catalans (MCECC) i la Xarxa de 
Centres socioeducatius (XACS), 
s’atenen diàriament i en períodes de 
vacances a infància i famílies en situació 
de vulnerabilitat (reforç educatiu, lleure, 
campanyes de salut, etc.)

Des de la Facultat d’Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés 
–URL s’imparteixen els 2 graus i forma-
cions d’expert o Màsters en aquestes 
temàtiques, a més de recerca. 

Des del Centre de Formació i Con-
sultoria i estudis, s’imparteixen cur-
sos per a educadors, monitors, tècnics 
sobre el lleure educatiu, l’acció social 
i la gestió d’entitats, a més de desen-
volupar programes d’inserció laboral 
per a col·lectius en risc. Es fan estudis 
i projectes de Consultoria i Estudis en 
aquestes àrees.

Des del Servei Colònies de Va-
cances es gestionen instal·lacions per 
fer activitats i serveis complementaris 
(activitats, transport, assegurances, etc.) 
i des de Programes Educatius i Socials 
es gestionen serveis de menjadors, 
escoles bressol, extraescolars i activitats 
de vacances, acció digital, casals d’avis, 
centres oberts municipals per a la infàn-
cia en risc, etc. 

Breu resum de les activitats
Descrites en els Serveis del punt anterior. 
De manera transversal, i en graus diferents 
segons els col·lectius, es promou l’animació 
de la fe.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
345.930 persones. 

La Fundació Pere Tarrés, amb més de 60 anys d’existèn-
cia, és una organització no lucrativa educativa i d’acció 
social que va néixer amb la finalitat de promoure l’edu-
cació en el lleure d’infants i joves. Dedicada a la promoció de 
l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció 
social i l’enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s’ha 
ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca 
i la gestió. La Fundació desenvolupa activitats d’educació en el lleure i 
acció social des de fa més de 60 anys, quan després de la Guerra Civil 
es reprenen les colònies d’estiu, que s’estructuren inicialment al voltant 
de Càritas Diocesana, i després en la Fundació Canònica Pere Tarrés.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/Sant Ramon 2, 2n 1a
08001 Barcelona

Tel. contacte 
934430635

Email contacte 
esco.dir@maristes.cat

Adreça web
www.maristes.cat/obres-so-
cials/esco-barcelona

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@fundacioesco

@maristescat

Entitat o grup que ho ha promogut:

Maristes Catalunya

Fundació Privada Escó

Orígens Radiografia de les persones 
que atenen
Infants, dones i les seves famílies en risc 
d’exclusió social.

Objectius de l’entitat
• Contribuir a la promoció, formació i inser-

ció humana, social i cultural dels infants, 
dones i llurs famílies, preferentment del 
barri del Raval de Barcelona, en situació 
de pobresa i marginació social.

• Augmentar la qualitat de vida i millorar la 
situació social de les famílies del barri del 
Raval i rodalies.

• Prevenir els conflictes socials generats 
per la marginació social.

• Fomentar i promocionar el voluntariat.

Llistat de serveis 
• Atenció a la família, atenció a 

la dona, atenció a la infància i 
foment del voluntariat.

Breu resum de les activitats
1. Programa d’atenció a les famílies

• L’Espai d’Acollida és un espai d’escolta i 
d’acompanyament de les persones en 
situació de vulnerabilitat social on poden 

trobar recursos, assessorament i infor-
mació per a la seva inserció personal, 
social, educativa i laboral.

•  L’Acció social és un espai de suport so-
cial a famílies que es troben en situació 
de risc d’exclusió social. 

2. PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA

• L’Espai Dona és un espai de formació i 
acompanyament per a dones, preferent-
ment del barri del Raval o del Districte de 
Ciutat Vella, que presenten indicadors de 
risc d’exclusió social. 

3.PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

• El Casal-Menjador d’Estiu per els infants 
que no tenen la possibilitat d’accedir a 
altres recursos d’oci durant l’estiu, per 
mancances socials i econòmiques. 

4. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I 
FOMENT DEL VOLUNTARIAT:

• El Voluntariat és una peça clau de a 
Fundació.Es duen a terme accions 
formatives i de sensibilització social, 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
768 persones.

La  Fundació Escó començà l’activitat l’estiu de 1984, 
quan un grup de persones engegaren el primer ca-
sal-menjador amb l’objectiu de contribuir a la millora de 
la situació dels infants del barri del Raval, en situació de 
risc o d’exclusió social. Al  2017, la Fundació Escó s’in-
corpora a la xarxa d’obres socials maristes mantenint la 
seva essència i tarannà.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ Nàpols 133, 3r 1a, 
08013 Barcelona

Tel. contacte 
933021981

Email contacte 
fmambre@fundaciomambre.org

Adreça web
fundaciomambre.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@fundaciomambre

@FundacioMambre

Entitat o grup que ho ha promogut:

Arrels, Sant Joan de Déu, 
Filles de la Caritat i Assís.

Fundació Privada Mambré 

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones sense llar.

Objectius de l’entitat
• Atendre les necessitats residencials de 

persones en situació d’exclusió social a 
través d’una borsa d’habitatge pròpia.

• Promoure la inserció laboral d’aquestes 
persones mitjançant un servei de forma-
ció i orientació laboral.

Llistat de serveis 
• Cessió d’habitatges a entitats 

socials
• Servei d’inserció laboral

Breu resum de les activitats
Mambré ofereix, per una banda, Recur-
sos Residencials Propis amb els quals es 
garanteix allotjament temporal i d’emergència 
a persones sense llar en procés de reinserció 
social amb l’acompanyament d’alguna de 
les entitats socials de Mambré. En aquests 
recursos Mambré fa el seguiment  residencial 
i és un suport al seguiment social. Són els 
programes Llar Mambré, Llars Com-
partides, Cohabitatge, Enllaç.

Per altra banda, a través del programa de 
Gestió d’Habitatge Extern posem a dis-
posició de les entitats de Mambré habitatges 
adequats i equipats per oferir una llar digna a 
les persones sense llar que atenen.

També oferim servei d’inserció laboral a 
persones que han recuperat la seva autono-
mia en alt grau.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
1230 persones. 849 homes i 381 dones.

Treballem per acompanyar les persones sense llar en la 
seva lluita per un habitatge digne i per la inserció social i 
laboral, de la mà de les nostres entitats membres: Arrels 
Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les Filles 
de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Des 
de l’experiència d’aquestes entitats, que treballen en l’atenció i la integra-
ció social de les persones en situació d’exclusió social, i específicament 
de les persones sense llar, el 2007 s’uneixen esforços per donar respos-
tes conjuntes a les seves necessitats, especialment en l’àmbit residencial 
i laboral. És un projecte innovador, ja que, per primera vegada, entitats 
sense afany de lucre que treballen amb persones sense llar s’uneixen per 
formar una xarxa d’atenció residencial.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Avda. Mare de Déu de  
Montserrat 144 08041 Barcelona

Tel. contacte 
93 4364748

Email contacte 
sarda.pujadasfundacio@gmail.com
 
Adreça web
www.fundacio-sardapujadas.org

Entitat o grup que ho ha promogut:
Parròquia Mare de Déu de 
Montserrat  
(Guinardó -Barcelona)

Zona pastoral de treball 
Tot Barcelona

Fundació Sardà Pujadas

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Noies i nois discapacitats atesos en 
centres d’educació especial.

Objectius de l’entitat
La nostra acció es canalitza mitjançant dues 
vies de participació i ajuda:

• Realitzant els objectius de la Fundació.

• Desenvolupant programes específics 
que podeu consultar a la nostra web.

Llistat de serveis 
Suport als centres d’educació 
especial en tot allò que els faciliti 
l’educació i integració dels seus 
alumnes a la societat.

Breu resum de les 
activitats
• Premis Sol Solet de dibuixos amb la 

participació de les escoles d’educació 
especial de Catalunya amb caràcter 
anual. 

• Programes específics que podeu 
consultar a la nostra web.  

Creada el 1985 per Mosèn Sardà Pujadas com a fundació 
autònoma privada de l’Esglèsia, amb plena personalitat 
jurídica i sense ànim de lucre. 

Atenem les necessitats i peticions específiques de centres d’educació es-
pecial, amb la finalitat de donar suport en tot allò que els faciliti l’educació 
i integració dels seus alumnes a la societat.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Carrer Vilà i Vila num 16

Tel. contacte 
934423902

Email contacte 
direccio@pereclaver.org

Adreça web
www.santpereclaver.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@fundspereclaver

Grup Sant Pere Claver

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones amb problemes de salut 
mental;  discapacitat intel·lectual i en risc 
d’exclusió social

Objectius de l’entitat
Acompanyament i suport a persones que 
pateixen problemes de salut mental, discapa-
citat intel·lectual o es troben en risc d’exclusió 
social en aquells àmbits fonamentals com son 
la vessant terapèutica, la vida independent, 
oci, serveis socials i la inserció laboral

Llistat de serveis 
Salut Mental; Serveis socials; 
Drets i Suport, Inclusió Laboral; 
Institut Docent, Recerca i Innova-
ció i Especialitats Mèdiques.

Breu resum de les activitats
• Salut Mental / Atenció Médica/ Migració 

i acollida
• Autonomia i comunitat
• Habitatge i suport social (Serveis Socials)
• Drets i suport
• Inclusió laboral

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
33.656 persones.

El nostre Grup està integrat per Sant Pere Claver – Funda-
ció Sanitària, Lluís Artigues – Fundació Tutelar i Sant Pere 
Claver – Fundació Serveis Socials; tres entitats privades 
sense ànim de lucre i amb vocació de servei a la comuni-
tat. El Grup Sant Pere Claver també disposa d’un Institut 
Docent, un òrgan de recerca i innovació altament especia-
litzat. L’any 2021 hem donat la benvinguda a la Fundació 
Tallers, entitat que s’incorpora a l’ecosistema del Grup per 
complementar i millorar la cartera de serveis de l’organit-
zació.
Des dels seus orígens, l’any 1948, Sant Pere Claver – Fundació Sanitària 
ha anat ampliant la seva cartera de serveis per respondre a les noves 
demandes sanitàries i socials de la població, amb una especial atenció 
i servei a les necessitats del districte de Sants Montjuïc, de Barcelona, 
ajudant als col·lectius que llavors encara no tenien cobertura sanitària i 
requerien atenció mèdica.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Rambla del Raval, 4, 
08001 Barcelona

Tel. contacte 
934428541

Email contacte 
horadedeu@hotmail.com

Adreça web
horadedeu.wordpress.com

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Hora de Déu

Orígens

Objectius de l’entitat
• Cobrir les necessitats bàsiques d’ali-

mentació, lliurant lots d’aliments i llet, així 
com roba per les famílies en situació 
d’exclusió social. A través de xerrades 
ajudem  les dones embarassades i a les 
mares a tenir cura dels seus fills.

• Atenció social elaborant un pla de treball 
per millorar la situació de les famílies.

• Fomentar l’autonomia familiar i facilitar la 
resolució dels possibles conflictes.

• Fer entrevistes de seguiment per facilitar 
la seva reinserció tant a nivell social com 
laboral. Cobrir l’alimentació dels nadons 
durant el primer any de vida.

Llistat de serveis 
• Lots de queviures
• Llet de nadons
• Entrepans
• Rober
• Higiene
• Ajudes econòmiques puntuals
• Canastretes
Breu resum de les activitats
Lots d’aliments :
És l’activitat principal de la nostra entitat. Els 
lots  estan formats per aliments bàsics (que es 
donen setmana rere setmana) i d’altres, que 
serveixen de complement. Els aliments pro-
venen de la Unió Europea i el Banc d’Aliments 
o per donacions d’empreses privades. A més 
també fem compres per complementar els 
lots, així com productes d’higiene.
Llet de nadons
Durant el primer any de vida de les criatures.

Per poder accedir al servei és necessari: 
menció de la sol·licitud a la carta de derivació, 
informe social del pediatre, a més es recoma-
na tenir el llibre de família.
Entrepans
El duem a terme els dijous a partir de les 16 
hores perquè es tanca el servei de menjador 
de les germanes de Teresa de Calcuta.
Rober
El servei s’ofereix dos dies per setmana, 
els dimarts i dijous a la tarda. Les persones 
responsables del rober (totes elles voluntàries), 
fan una selecció de la roba que els arriba i les 
classifiquen per mides i sexes.
Direcció: 
C/ Reina Amàlia, 5, 08001 Barcelona
Higiene
Es dóna un cop al mes, en funció del que 
porta la Nau Associació. 
Ajudes econòmiques
Es valora donar de manera puntual un ajut 
econòmic.  Els ajuts acostumen a ser per 
habitació, subministraments, escoles bressol, 
compra de material fungible, etc.
Canastretes
L’objectiu és proporcionar a les futures mares 
una canastreta per a portar a l’hospital en el 
moment del part, el nom del projecte és vida 
nova- roba nova.  

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
1.700 persones, que correspon a unes 590 
famílies.

 L’Hora de Déu és una associació, que va néixer fa 60 anys 
d’un petit grup de persones amb la intenció d’oferir una 
hora del seu temps al germà necessitat. Avui estem formats 
per més de 37 voluntaris actius, i tenim l’ajut de socis col·laboradors.

Radiografia de les persones que atenen
Les famílies venen des dels Serveis Socials Municipals o d’altres entitats 
socials privades. Tots els casos són estudiats per assistents socials de 
l’associació.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

JOC Nacional de Catalunya 
i les Illes

Orígens
La JOC (Joventut Obrera Cristiana), ens proposem ser por-
tadors del missatge de Jesucrist als joves del món obrer, 
als quals volem comunicar que són fills de Déu, que són 
protagonistes de la pròpia vida, que són capaços d’orga-
nitzar-se i que poden evangelitzar altres joves. 
Som un moviment portat i dirigit pels joves. Nosaltres som qui decidim 
què fem i com. 
• Som un moviment educatiu
• Som un moviment apostòlic obrer
• Ens definim com a moviment cristià
Els mitjans principals per dur a terme els nostres objectius són: la revisió 
de vida, la formació, el pla de curs, on treballem un aspecte important del 
moviment, i la campanya, o gran acció del moviment, amb la qual inten-
tem respondre a alguna situació que afecta als joves del nostre entorn. 
Actualment, a les diòcesis de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Menor-
ca, Tarragona i Vic hi és present la JOC NACIONAL DE CATALUNYA I LES 
ILLES.

Adreça entitat 
C/ Tapioles, 10 1r pis 
08004 Barcelona

Tel. contacte 
932508498

Email contacte 
joventutobreracristiana@gmail.com

Adreça web
jocnacional.wordpress.com

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@joc.nacional

@JOCNacional

@joc_nacional 

Radiografia de les persones 
que atenen
Joves de barris i ambients obrers.

Objectius de l’entitat
• Arribar i estar al servei dels joves del 

món obrer, especialment dels que estan 
en situacions més precàries.

• Prendre consciència, com a joves, de 
la realitat que vivim i de pertànyer a una 
classe social amb unes característiques 
pròpies: la classe obrera. 

• Viure de manera individual i col·lec-
tiva aquells valors que ens permetin 
reconèixer-nos com a fills i filles de Déu.

• Descobrir i viure l’experiència de Jesu-
crist i sentir-nos enviats i enviades per 
ell a possibilitar que altres joves facin la 
mateixa experiència.

• Posar-nos en acció i comprome-
tre’ns per transformar les estructures i 
situacions de la societat que generen 
tota mena d’injustícies, en un procés 
de conversió i alliberament personal i 
col·lectiu.

• Formar joves en una opció de vida 
militant, cristiana i obrera.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
59 persones.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
Carrer de l’Om 5 baixos

Tel. contacte 
934412809

Email contacte 
info@llocdeladona.org

Adreça web
www.llocdeladona.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@elllocdeladona

@llocdeladona
 

Lloc de la Dona
Germanes Oblates

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Dones que exerceixen o han exercit 
la prostitució. Actualment es tracta de 
dones immigrants, majoritariament en 
situació irregular, amb fills a càrrec i en 
situació d’exclusió social severa.

Objectius de l’entitat
• Afavorir el desenvolupament integral i 

l’autonomia de les dones que exerceixen 
la prostitució i viuen situacions d’exclusió 
i d’injustícia; contribuint a la realització 
personal i a la seva integració social i 
laboral.

• Treballar per la sensibilització i la trans-
formació social tot denunciant situacions 
d’injustícia social que afectin a les dones.

Llistat de serveis 
• Atenció social
• Formació i inserció sociolaboral
• Economia social

Breu resum de les activitats
• Vinculació de la dona als diferents 

recursos socials del territori.

• Atenció a les seves necessitats bàsiques 
(alimentació, habitatge, salut,..)

• Primera acollida. Activitats de socialització 
i participació social

• Itinineraris de formació prelaboral i en 
competències transversals bàsiques

• Itineraris de capacitacions tècniques: 
Auxiliar de magatzem, costura indus-
trial, servei a domicili, neteja, atenció a 
persones grans,etc.

• Acompanyament al procés d’inserció 
laboral

• Taller propi de confecció industrial

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
455 dones.

Som una congregació religiosa que aten a dones que 
viuen en contextos de prostitució. La congregació de Germanes 
Oblates, va néixer  l’any 1870 a Madrid. La seva tasca es centra en atendre les 
dones que es troben en contextos de prostitució i també en situacions de tràfic 
de persones amb finalitats d’explotació sexual. Les Oblates estan presents a 
Barcelona des l’any 1897. Aquesta ha estat l’última comunitat oberta per la 
fundadora. Estem presents al barri del Raval des del 18 de gener del 1984. 
Un barri que ha sofert grans transformacions, però que sempre s’ha caracte-
ritzat per ser acollidor, divers i popular. El 1996 sorgeix el Programa d’Atenció 
a la Dona del Raval i s’inaugura el centre El Lloc de la Dona, com a espai de 
reunió i acció, en un lloc estratègic a escassos metres de la principal zona de 
prostitució de carrer, així com dels recursos socials i sanitaris del barri.  
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C/ de la Cera 44, entresol 
1ª 08001 Barcelona

Tel. contacte 
636627162

Email contacte 
peiosanchez@gmail.com

Adreça web
www.missatgersdelapau.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@missatgerspau

Entitat o grup que ho ha promogut:

Parroquia Santa Anna Hos-
pital de Campanya.

Missatgers de la Pau Catalunya
Hospital de campanya

Orígens Som una associació sense ànim de lucre que, des de la 
proximitat a les persones més vulnerables, especialment 
les persones sense llar, procura acollir, protegir, promoure 
i integrar. La nostra experiència es desplega amb profes-
sionals i voluntaris en programes com ara llars d’acollida, 
iniciatives d’inserció laboral, cura de la salut, acompanya-
ment psicològic, esports per a la integració i atenció a les 
emergències.  

Missatgers de la Pau Catalunya neix a l’empara del projecte Hospital de 
Campanya de la parròquia de Santa Anna de Barcelona el 31 de gener 
del 2020. 
Des de la iniciativa del pare Ángel el 1962, les diferents associacions de 
Missatgers de la Pau s’estenen per l’Estat espanyol i per tot el món.

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones sense llar i vulnerabilitat greu.

Objectius de l’entitat
• L’atenció i acompanyament integral de 

les persones en situació d’exclusió i 
vulnerabilitat.

• La cura, atenció, rehabilitació, tractament 
i promoció humana i social de les 
persones sense llar.

• L’acollida, protecció, promoció i integra-
ció dels migrants.

• Atenció integral a les dones amb espe-
cial vulnerabilitat

• La cura, atenció, rehabilitació, tractament 
i promoció humana i social de la gent 
gran.

• El desenvolupament humà integral de 
nens i joves en situació de risc social.

• La consciència social i pública des de la 
comunicació social sobre la problemàtica 
de l’acció voluntària, comunitària i ciuta-
dana per donar resposta als problemes 
dels més necessitats.

Llistat de serveis 
• Hospital de Carrer
• Llars d’Oportunitats
• Acompanyament en Salut 

Mental
• Esport Sense Sostre
• Reincorpora-Orientació labo-

ral- Empresa inserció
• Emergències

Breu resum de les activitats
Atenció salut primària a persones sense llar, 
especialitats mèdiques (odontologia, opto-
metria, dermatologia, podologia i rehabilitació) 
per persones sense llar, unitat de proximitat 
d’emergències, pisos d’acollida, activitats de 
formació, equips d’esport federats, empre-
sa Missatgers Sense Sostre, emergència 
Ucraïna.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
2176 persones.



76 77

Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Pescadors, 42
08003 Barcelona

Tel. contacte 
933179461

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Misioneres de la Caritat

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Els més pobres i marginats, estrangers, 
alcoholics, gent sense recursos, alguns 
que surten de les presons, amb discapa-
citat I addiccions.

Objectius de l’entitat
• Saciar la infinita set de Jesús que tenen 

les ànimes i la santificació dels més 
pobres mostrant-los l’amor que Déu els 
té, a través dels petits serveis que els 
oferim.

Llistat de serveis 
• Menjador social que se ser-

veix a les 10.30 del matí, amb 
l’ajuda d’un voluntariat molt 
divers de joves i gent gran. Ens 
mantenim gràcies als donatius 
en espècies o en metàlic. 

• Visitem a les famílies pobres 
i se les ajuda amb aliments, i 
també acompanyem la gent 
que viu al carrer.

• Els dissabtes a les 16.30, ca-
tequesi per nens i joves, amb 
preparació pels sagraments I

• Eucaristia.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
Entre 300 i 400.

Som una congregació religiosa fundada per la mare Te-
resa de Calcuta, inspirada per l’Esperit Sant, el 10 de setembre del 
1946. Va ser reconeguda oficialment el 7 d’octubre del 1950, i amb
carácter pontifici, l’1 de febrer del 1965.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Radiografia de les persones 
que atenen
Ens trobem amb un gran nombre de jo-
ves immigrants al nostre país, desarrelats 
i sense suport familiar, amb molt de risc 
d’emprendre el camí de la marginalitat 
i/o delinqüència. 

Actualment OBINSO és una entitat que 
treballa amb dos programes principals, 
referits a joves en situació d’exclusió 
social i tractament de persones amb 
problemes de drogodependències.

Objectius de l’entitat
• La plena igualtat d’oportunitats per a les 

persones que es troben en situació d’ex-
clusió social motivada per qualsevol tipus 
de problemàtica o situació com pot ser 
la migració, la marginalitat o problemes 
amb les addiccions. 

Llistat de serveis 
• L’atenció i formació a joves en 

situació de vulnerabilitat social
• L’atenció i tractament a persones 

amb problemes de drogodepen-
dències

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
100 persones ateses anualment.

Adreça entitat 
c. Villarroel 81 1-1 
08011 Barcelona

Tel. contacte 
934517306

Email contacte 
obinso@obinso.org

Adreça web
www.obinso.org

Zona pastoral de treball 
Zona 4

Obra d’Integració Social 
OBINSO

Orígens
A la dècada de 1960,en el barri de Baró de Viver de Barcelona, 
un jove capellà, Pere Cornelles s’ interessa pels joves, amb pocs 
recursos, mal escolaritzats i que feien de la delinqüència la seva 
forma de vida habitual. 
Mn. Pere munta una llar de suport, ell com a figura paterna, una dona com a figu-
ra materna, i un grup reduït de joves , amb l’objectiu de construir un projecte de 
vida allunyat de l’entorn delictiu, que els permeti formar-se, aconseguir una feina 
estable i finalment, independitzar-se.

Es crea així una de les primeres estructures modernes a l’estat espanyol en el 
tractament de joves en risc social, amb una concepció no repressiva d’actuació). 
Els models d’atenció eren els macro-orfenats com Llars Mundet  i les presons per 
a menors,  on els joves eren tractats amb igual duresa que els majors d’edat.

L’any 1968 es crea la Obra d’Integració Social (OBINSO).

A principis dels 80, entra amb força un nou factor en el món de la marginalitat: la 
droga, principalment l’heroïna. L’activitat en el sector de drogodependències es 
suma al treball amb joves.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Obra Social Sta. Lluisa de Marillac

Orígens

L’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac és un equipament 
d’integració social adreçat a persones sense recursos 
que depèn directament de la Companyia de les Filles de 
la Caritat. Fins el 1970, l’edifici actual de l’Obra Social Santa Lluïsa de 
Marillac era l’Escola Nª Senyora de Montserrat, gestionada per les Filles 
de la Caritat, i també oferia servei de menjador.

Un cop tancada l’escola, durant els setanta, la Sra. Blanco atenia homes 
sense llar, oferint servei d’entrepans i un espai per poder dormir.

El 1980, sor Genoveva Massip, filla de la Caritat,  va sol·licitar dos pisos 
de la comunitat per a l’acollida residencial d’homes, sense llar en període 
de convalescència.

El 1983, davant la urgent necessitat de tantes persones sense recursos 
i sense expectatives positives de futur, es va posar en marxa el Servei 
d’Acollida i Orientació Santa Lluïsa de Marillac . El S.A.O. pretén acollir 
i orientar joves excarcerats o amb toxicomanies, connectar-los amb la 
xarxa de Serveis Socials existent i proporcionar-los els recursos per cobrir 
les necessitats bàsiques: alimentació i allotjament, ajudes puntuals de 
pagaments etc. També es fan visites continuades a les persones ingres-
sades a presó i hospitals.

El 1987 es constitueix l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac que, des del 
1993 englobarà tant el Centre d’Estada Limitada per a convalescents 
com el Servei d’Acollida i Orientació.

Adreça entitat 
C/ Sant Carles,33
08003 Barcelona

Tel. contacte 
932210880

Email contacte 
lgsoria@hijascaridadee.org

Adreça web
www.hijascaridadee.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@hijascaridadee

@HijasCaridadEE

Entitat o grup que ho ha promogut:
L’Obra Social Santa Lluïsa 
de Marillac és un equipa-
ment que depèn directa-
ment de la Companyia de 
les Filles de la Caritat, una 
societat de vida apostòlica 
fundada per Sant Vicenç de 
Paül i Santa Lluïsa de Mari-
llac, a París, el segle XVIIé.

Radiografia de les persones 
que atenen
Són persones sense llar, malaltes, excar-
cerades o internes en Centres Peniten-
ciaris i famílies i persones derivades de 
Serveis Socials.

Objectius de l’entitat 
•   Promoure processos de reinserció social i 
la sensibilització de la societat. 

•   Facilitar l’accés als recursos adients (propis 
i externs) que els ajudin a la reinserció social.

•    La promoció integral de la persona 
mitjançant una acció propera, acollidora. Es 
concreta un pla de treball que els ajuda a 
millorar en qualitat de vida, i a promoure la 
seva autonomia.
 

• Sensibilitzar la societat per implementar 
polítiques d’inclusió social de caràcter univer-
sal, transversal i integral, tant preventives com 
pal·liatives. 

Llistat de serveis 
• Centre d’Estada Limitada per a 

homes convalescents 
• Centre de Dia 
• Servei d’Acollida i orientació 
• Servei lliurament aliments 
• Habitatge Social 

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
1214 persones.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ València 218, 1r. 2a. 
dreta. 08011 Barcelona

Tel. contacte 
600450033

Email contacte 
obabarcelona.director@gmail.com

Adreça web
www.fundaciooba.com

Zona pastoral de treball 
Tot Barcelona

OBA  
Organisme Benèfic Assistencial
 
Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Infants i joves de 2 a 16 anys i  
gent gran.

Objectius de l’entitat
• Manté viu l’esperit dels seus fundadors, 

que consisteix en servir els qui més ho 
necessiten a la nostra societat a través 
de l’atenció i la cura de les persones en 
situació de vulnerabilitat.

Llistat de serveis 
Residència de nens, 
joves i gent gran.

Breu resum de les activitats
Atenció integral.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
95 gent gran 
40 infants i joves

L’atenció i la cura de infants, joves i gent gran. 

Fundada l’any 1946 pel beat Pere Tarrés, és una institució canònica de 
l’arxidiòcesi de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia, dirigida per un 
patronat. És una filial de Càritas Diocesana de Barcelona.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Pescadors, 42 
08003 Barcelona

Tel. contacte 
932212091

Email contacte 
administracio@projectesostre.org

Adreça web
www.projectesostre.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@ProjecteSostre

Entitat o grup que ho ha promogut:

Parròquia de Sant Miquel 
del Port i el veïnat de la 
Barceloneta

Projecte Sostre - Parròquia de 
Sant Miquel del Port

Orígens
Radiografia de les persones 
que atenen
Homes, en principi majors de 50 anys 
que porten un temps llarg en situació de 
sense llar, i a les que resulta molt difícil 
accedir a altres tipus de recursos.

Objectius de l’entitat
• Oferir una llar temporal com a primer pas 

per deixar de dormir al carrer i cobrir les 
necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu i 
afavorir la seva reintegració social.

Llistat de serveis 
• Lloc per dormir
• Sopar i esmorzar en horari de 

20h a 9:30h
• Acompanyament d’Educa-

dor/dora Social per a la seva 
normalització administrativa, 
sanitària i de socialització.

Breu resum de les activitats
Acollir des de la conversa, joc, àpats, higiene 
personal, tràmits administratius, de salut i acti-
vitats que regenerin l’autoestima (col.laboració 
amb Santa Lluïsa de Marillach i Càritas).

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
80 en tota la història, i 6 persones aquest any. 
És un centre d’homes perquè hi ha un únic 
dormitori.

Centre de nit persones sense sotre. Neix el 1992 arran de la 
preocupació del veins de la Barceloneta per les persones que dormien al 
carrer i amb la col·laboració del Rector de St. Miquel del Port
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
c/ Nou de la Rambla, 11 
baixos 08004 Barcelona

Tel. contacte 
608759132

Email contacte 
terral@terral.cat

Adreça web
www.terral.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1

Xarxes socials
@Terral_Bcn

@terral_bcn 

Entitat o grup que ho ha promogut:
Fundació Paulino Torras - 
Raval Solidari

Terral - Raval en acció, Assoc.

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Està dirigit a alumnes de Primària, 
secundària, batxillerat i Cicles Formatius i 
dones adultes. 

Objectius de l’entitat
• Promoció de la dona

• En un ambient de llibertat, confiança i 
diàleg, Terral fomenta la millora personal 
i proporciona una preparació bàsica que 
faciliti la inserció laboral i l’adaptació social 
de nenes, joves i dones.

• Facilitar la integració

• Els programes promouen la cohesió 
educativa, social i cultural de les nouvin-
gudes, respectant i valorant alhora les 
diferents aportacions de cada participant.

• Promoció i formació del voluntariat

• Terral dóna la preparació, l’assessora-
ment i el seguiment necessaris a cada 
voluntària per tal que dugui a terme amb 
eficàcia la seva tasca. Es promou el 
voluntariat entre estudiants universitàries, 
professionals i gent gran.

Llistat de serveis 
• Reforç d’estudi, bàsquet, cor, tea-

tre, manualitats, cuina, guitarra, 
sortides culturals... entre altres. 

Breu resum de les activitats
Programes per a joves
• 1@1 Programa de suport socioeducatiu 

en el qual cada participant pot recórrer a 
una voluntària perquè l’ajudi en els seus 
estudis.

• Activitats complementaries: 
S’orienten a educar el temps de lleure, 
a fomentar la convivència i l’amistat 
entre nenes de diferents cultures i 
procedències, i a desenvolupar habilitats 
i capacitats en esports d’equip, expressió 
artística, art dramàtic i cooperació.

• Casal d’estiu: Activitats culturals, 
esportives i cíviques durant el mes de 
juliol, per a escolars.

Programes per a dones
• Llengües: Català i castellà; instru-

ments bàsics per a la comunicació i la 
integració. 

• Cuina i decoració nadalenca
• Educació del fills

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
Més de 1.000 usuàries entre nenes i adultes.

Terral és una entitat socioeducativa situada al barri del 
Raval de Barcelona que té com a prioritat el desenvolupa-
ment i la integració de la dona en risc d’exclusió social.
Terral va néixer l’any 2005 i des de llavors un grup heterogeni de vo-
luntaris col.labora per facilitar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social 
mitjançant el reforç escolar, activitats de lleure, així com cursos bàsics de 
promoció personal.

Terral s’inspira en els ensenyaments socials de l’Església Catòlica.
Està obert a persones de tota creença, seguint els ensenyaments
de S. Josepmaria Escrivá de Balaguer, fundador de l’Opus Dei.
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Directori

d’entitats
d’acció social de la
diòcesi de Barcelona

Adreça entitat 
C. Creu dels Molers, 21. 
08004 Barcelona

Tel. contacte 
933012793/ 932051232

Email contacte 
serveissocialsbarcelona@sjd.es

Adreça web
www.sjdserveissocials-bcn.org

Zona pastoral de treball 
Zona 1, 2, 5

Xarxes socials
@SJD_SS_Bcn

@sjdserveissocials 

Sant Joan de Déu Serveis Socials - 
Barcelona

Orígens

Radiografia de les persones 
que atenen
Persones en sitaució de sensellarisme i 
d’exclusió social.

Llistat de serveis  
3 centres residencials d’inclusió, 
programes d’habitatge (amb una xarxa de 
114 habitatges), programes de prevenció 
i un centre diürn.

Breu resum de les activitats
Els Centres Residencials d’Inclusió 
(CRI) de Sant Joan de Déu Serveis Socials - 
Barcelona ofereixen un espai on les persones 
ateses veuen cobertes les seves necessitats 
bàsiques i poden treballar la reinserció social 
i laboral; i altres aspectes com la salut física i 
mental o la recuperació dels vincles familiars.
Hi ha 3 CRIS: Creu dels Molers i Hort de 
la Vila que són centres mixtes i La Llavor, 
exclusiu per a dones.

Habitatge individual
Els programes “Primer la Llar” i “Housing First 
Llars” estan adreçats a persones amb greus 
problemes de convivència i salut, que han 
patit una situació de carrer. 

Habitatge compartit
Hi viuen persones amb autonomia per les ac-
tivitats de la vida quotidiana. Hi ha programes 
d’habitatge compartit que són recursos de 
transició dels centres d’inclusió cap a una vida 
autònoma i d’altres per atendre famílies.
Disposem de pisos compartits als programes 
Llars, Insula i Vesta.
Programes de prevenció
Amb el programa Extern assegurem l’acom-
panyament social un cop les persones han 
finalitzat el seu procés als centres residencial 
o pisos d’inclusió, per evitar que tornin a una 
situació de sensellarisme.

A SJD Serveis Socials també fem sen-
sibilització comunitària i a les escoles,  coope-
ració internacional i promovem el voluntariat 
corporatiu. Compartim coneixement, partici-
pem en projectes europeus i desenvolupem 
nous projectes amb diverses xarxes d’entitats. 
També impulsem la Llei per garantir els drets 
de les persones en situació de sensellarisme, 
amb entitats socials i universitats.

Nombre de persones 
ateses per l’entitat
1010 persones.

Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona acollim i 
acompanyem de forma integral a persones en risc o situa-
ció de pobresa i exclusió social, d’acord amb la missió de 
la Orde i el carisma de Sant Joan de Déu, amb el propòsit 
de promoure oportunitats de desenvolupament personal 
i social per tal que puguin dur a terme els seus projectes 
vitals. Es va crear l’any 1979 per atendre les persones sense llar, sota 
l’aixopluc de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Els orígens d’aquesta 
orde es remunten a la figura de Juan Ciudad, fundador de l’Orde, nascut 
a finals del segle XV. Aquests orígens estan molt lligats a la ciutat de 
Granada (Espanya), ja que allà, entre els anys 1538 i 1539, es va fundar 
el primer hospital de l’Ordre.



Coordinació: 
Glòria Carrizosa
Maquetació i disseny: 
Alex Escolar Carles (Grup ESSA)

“Les dades d’aquest directori són responsabi-
litat de les mateixes entitats que han participat 
en la seva elaboració.

La delegació de Pastoral Social i Caritativa de 
la diòcesi de Barcelona ha fet només la tasca 
de recopilar-les per oferir-les amb caràcter 
informatiu”




