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ACCEM
Atenció i acollida de refugiats i immigrants; 
promoció de la inserció de totes les perso-
nes i de la igualtat dels seus drets i deures. 
www.accem.es

Acció Social Integral | FPE
Cooperació al desenvolupament, inserció 
sociolaboral, famílies, dependència, auto-
nomia, lleure, formació i voluntariat.
www.plataformaeducativa.org

Acciona’t | Plataforma Educativa
Suport a la proposta, disseny, gestió i 
lideratge d’accions ciutadanes; dinàmiques 
de promoció de l’acció social i comunitària.
www.plataformaeducativa.org

ACIDH 
Millora de la qualitat de vida de les persones 
amb intel·ligència límit mitjançant una atenció 
integral: educació, habitatge, inserció laboral, 
atenció clínica i tutela. www.acidh.org

Arrels Fundació
Acompanyament a persones sense llar 
i sensibilització, denúncia de situacions 
injustes i propostes de solució.
www.arrelsfundacio.org

Associació “in via” 
Promoció integral de la persona socialment 
més necessitada: fora de l’àmbit familiar, 
en risc d’exclusió, discapacitat psíquica, 
malaltia mental. www.invia.cat

Associació ALBA
Ajuda a la drogodependència i sensibilitza-
ció sobre drogues i el VIH; promoció de la 
dona i prevenció de la SIDA a Burkina Faso.   
www.aalba.org

Associació Atlàntida
Espais de debat sobre els processos 
migratoris i la interculturalitat; projectes 
per avançar en el diàleg, la tolerància i el 
respecte. www.atlantida-migra.org

Associació Benestar i Desenvolupament
Foment d’un model de convivència social 
que millori la qualitat de vida de les perso-
nes i faciliti la integració social dels grups 
més desafavorits. www.abd-ong.org

Associació Cedre
Sociabilització, dignificació i promoció de 
joves procedents de centres penitenciaris 
o centres tutelats i de joves immigrants 
sense família ni recursos. www.cedre.cat

Associació Ceps
Gestió de serveis per facilitar l’accés i 
l’adquisició d’un patrimoni cultural i social 
que permeti la promoció de les persones i 
la seva inclusió social. www.asceps.org

Associació Col·lectiu de Cultura Popular
Programes d’inserció laboral, formació, 
lleure i orientació per a persones en situa-
ció de vulnerabilitat; denuncia i treball en 
xarxa. www.ccp.cat

Ass. de Veïns pel Benestar i la Ciutadania
Foment de la convivència humana mitjan-
çant accions de formació i intermediació al 
mercat de treball dirigides a col·lectius en 
risc  d’exclusió social. www.avbc.es

Associació El Safareig
Atenció global a dones en situació de 
violència domèstica i formació ocupacional 
des de la perspectiva de les dones.
www.safareig.pangea.org

Ass. Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic
Acollida, mediació, formació, diàleg i 
participació associativa i ciutadana per la 
inclusió sociolaboral de la població.
www.eicasantic.org

Associació Iniciatives Solidàries
Acolliment, inserció i foment de l’autono-
mia de les persones en diferents àmbits 
d’actuació social, al servei dels més 
desafavorits. www.iniciatives.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Acció social, sensibilització, denúncia de 
la injustícia i treball amb les persones en 
situació de pobresa des del compromís de 
la comunitat cristiana. www.caritasbcn.org

Casal dels Infants, acció social als barris
Suport social, acompanyament, integració, 
formació i inserció a infants, joves i famílies 
en situació o risc d’exclusió social.
www.casaldelsinfants.org

Centre Cruïlla
Educació integral per tal que les persones 
siguin autònomes, reflexives, crítiques i 
constructives en la transformació.
www.centrecruilla.com

Centre Esclat - Bellvitge 
Acompanyament i atenció a infants, joves 
i famílies en el seu procés de creixement, 
maduració i capacitació laboral des d’una 
vocació socioeducativa. www.esclat.org

Associació Lligam
Inserció social de dones, promoció de 
l’autonomia, sensibilització a la ciutadania i 
col·laboració amb universitats.
lligamdona.blogspot.com.es

Associació Social Andròmines
Integració de persones en situació d’ex-
clusió a partir de la formació i la creació 
d’espais i activitats que fomentin la seva 
autonomia. www.andromines.net

Associació Sociocultural Ibn Batuta 
Ajuda als ciutadans immigrants i les seves 
famílies; foment de l’intercanvi cultural i la 
sensibilització; cooperació i codesenvolupa-
ment. www.ascib.net

Associació Sociocultural La Formiga
Convivència intercultural i integració 
sociolaboral de les persones immigrades 
a través de la formació, l’orientació i la 
sensibilització. www.laformiga.org

ACISI
Acollida i inserció social de població immi-
grada des d’una perspectiva intercultural, 
èmfasis en les relacions amb la població 
autòctona. www.acisi.org 

AFOCAT
Inserció sociolaboral i formació ocupacio-
nal a través d’un servei integral i adaptat 
a les necessitats de les entitats amb què 
treballa. www.afocat.cat

Anem per feina
Intermediació laboral, inserció sociola-
boral, atenció a domicili i assessorament 
jurídic i per la formació.
www.anemperfeina.org

Arrels / Sant Ignasi
Atenció a persones en situació d’exclusió 
social a Lleida i promoció d’un procés de 
creixement per assolir una bona integració 
social. www.stignasi-lleida.org       
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El Lloc de la Dona | Germanes Oblates
Programes per millorar la qualitat de vida 
de les dones i afavorir-ne la integració 
sociolaboral i el reconeixement de ciutada-
nia; dinàmiques de transformació social.

Escola Pia Acció Social
Formació per a infants, joves i altres col-
lectius en risc d’exclusió per ajudar-los a 
créixer com a persones lliures, autònomes i 
compromeses. www.escolapia.cat

Femarec, SCCL
Inclusió social; programes d’orientació 
i inserció sociolaboral i cultural, atenció 
psicològica i assistencial, formació i centre 
especial de treball. www.femarec.cat

Fundació Acollida i Esperança
Espais d’acollida per a persones en situació 
d’exclusió social; acompanyament, millora 
de la seva qualitat de vida i la seva promoció 
integral.  www.acollida.org

Centre Terrades
Recurs d’estada limitada per a persones 
amb el VIH/sida en situació o risc d’exclusió 
social, promovent el respecte, la convivèn-
cia i la dignitat, en un ambient de família.

Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra l’Atur
Formació, inserció sociolaboral, alfabetit-
zació i centres oberts per a adolescents, 
joves i adults d’ambients populars. 
www.fundaciojovent.org

Cooperativa Cerc@ 
Benestar de les persones i defensa dels 
drets d’aquelles que es troben en situació de 
vulnerabilitat des d’una òptica de qualitat i de 
proximitat en l’atenció. www.cercasccl.com

Eina Activa | FPE
Integració sociolaboral, formació ocupacio-
nal, atenció domiciliària, suport a entitats i 
inserció laboral en empresa ordinària.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Astres | FPE 
Millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques gironines.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Astrid 21 
Formació, inserció laboral, centre ocupacio-
nal, educació en el lleure i suport a persones 
amb Síndrome de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals. www.fundacioastrid.org

Fundació Autònoma Solidària
Construcció d’una universitat solidària i 
compromesa; promoció de la participació 
voluntària a la UAB. 
www.uab.cat/fas

Fundació Comtal
Desenvolupament integral d’infants, joves 
i adolescents en el creixement i formació;  
capacitació i acompanyament en la inserció 
sociolaboral. www.comtal.org

Fundació El Llindar
Programes de formació i inserció socio-
laboral, i acompanyament de persones en 
situació o risc d’exclusió social.
www.elllindar.org

Fundació Els Tres Turons
Salut mental comunitària en les vessants 
de prevenció, lluita contra l’exclusió social, 
assistència, rehabilitació i integració social 
i laboral. www.els3turons.org

Fundació Èxit
Inserció de joves en risc d’exclusió social 
basada en el treball especialitzat en xarxa i 
implicant la societat i el món empresarial.
www.fundacioexit.org

Fundació Gentis | FPE 
Suport i orientació a les famílies a partir de 
programes d’iniciativa social i de formació, 
atenció i mediació i punt de visites supervi-
sades. www.gentis.org

Fundació Gresol – Projecte Home
Promoció de l’autonomia i la dignitat de les 
persones, treballant per al tractament i la 
prevenció de les drogodependències i altres 
conductes addictives.www.projectehome.cat

Fundació Infància i Família | FPE
Acolliment familiar, ambulatori de diag-
nòstic, informació, assessorament i suport 
familiar. 
www.infanciaifamilia.org

Fundació Institut de Reinserció Social
Atenció social, psicològica, educativa i 
jurídica dirigida a persones i col·lectius 
en situació de risc social o amb dificultats 
socioeconòmiques. www.iresweb.org

Fundació La Vinya d’Acció Social
Acollida, atenció i acompanyament de per-
sones en situació de risc social, preferent-
ment a L’Hospitalet de Llobregat.
www.fundaciolavinya.org

Fundació Privada En Xarxa 
Acompanyament de persones en els seus 
processos de creixement i treball amb ale-
gria i amb voluntat de transformar l’entorn.
www.enxarxa.cat

Fundació privada La Salut Alta
Acollida de menors i famílies en situació 
de vulnerabilitat al barri de la Salut Alta 
de Badalona i altres barris propers amb 
realitats similars. www.salutalta.org

Fundació privada Maria Auxiliadora
Formació integral dels col·lectius més 
necessitats mitjançant projectes d’educació 
integral basada en un sistema preventiu. 
www.salesianas.net

Fundació Quatre Vents
Atenció a la petita infància, la família i la 
dona sense recursos econòmics i en risc 
d’exclusió social de Barcelona. 
www.4vents.org

Fundació Marianao
Projectes socioeducatius per al desenvolupa-
ment personal i comunitari i afavorir proces-
sos d’inclusió social; intervenció preferent al 
Baix Llobregat. www.marianao.net

Fundació Mercè Fontanilles
Atenció a les persones per la seva incorpora-
ció social, d’acord amb les seves necessitats  
i comptant amb la capacitat integradora de la 
comunitat. www.sinergia.org

Fundació Plataforma Educativa
Promoció de la qualitat de vida de les 
persones i col·lectius en situació d’exclusió 
social i/o en risc de patir-ne.
www.plataformaeducativa.org

Fundació privada Casal l’Amic
Prevenció, promoció, formació i inserció 
personal i social de la infància, adolescèn-
cia i joventut en risc social. 
www.fundacio-casalamic.com

Fundació Akwaba
Millora de les condicions de vida de famílies 
necessitades, acollida i integració de perso-
nes nouvingudes i promoció i integració.
www.fundacioakwaba.cat

Fundació Àmbit Prevenció
Millora de la qualitat de vida i foment de l’auto-
nomia de persones en risc d’exclusió; respectant 
les seves opcions i estils de vida i facilitar-ne la 
integració social. www.fambitprevencio.org

Fundació APIP - ACAM
Iniciatives contra la pobresa, la vulnera-
bilitat, l’exclusió, les desigualtats i l’atur; 
creació d’oportunitats. 
www.apip.org | www.acamcat.org

Fundació Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania 
de persones en situació de risc d’exclusió 
social: fomentant de l’autonomia, formació i 
acompanyament. www.fundacioared.org
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Fundació Utopia | FPE
Creativitat i innovació com a eix de desen-
volupament i reducció de la pobresa; inter-
canvi i sociabilització de bones pràctiques. 
www.plataformaeducativa.org

Fundación Adsis
Promoció integral de persones empobrides i 
excloses: intervenció socioeducativa i inserció 
laboral, suport a la població immigrant, dona i 
cooperació. www.fundacionadsis.org

Fundación Cepaim
Promoció d’un model de societat intercultural 
que faciliti l’accés als drets de ciutadania de 
persones migrants; lluita contra l’exclusió 
social. www.cepaim.org

Impulsem SCCL
Accions en els àmbits educatiu, social, 
laboral i de formació permanent per la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
i atenuar els efectes de l’exclusió social.

Fundació Resilis | FPE
Atenció integral d’infants i joves; progra-
mes en centres d’acollida, centres oberts, 
de promoció de l’autonomia i l’emancipació 
i de maltractament infantil. www.resilis.org

Fundació Salut i Comunitat
Promoció de la salut, el benestar social i la 
qualitat de vida de la comunitat: assistèn-
cia, reinserció, suport jurídic, investigació, 
formació i consultoria. www.fsyc.org                                                                                                                                              

Fundació Secretariat Gitano (FSG)
Promoció integral de la comunitat gitana 
des del respecte i el recolzament a la seva 
identitat cultural. 
www.gitanos.org                                                                                                                                              

Fundació SER.GI
Accions de formació i recerca, desen-
volupament comunitari i pedagogia del 
conflicte. www.fundaciosergi.org

Probens
Inserció de persones amb dificultats so-
cials: formació, educació, ocupació, habitat-
ge, assessorament jurídic, acollida.
www.probens.org

Punt de Referència
Acompanyament a l’emancipació de joves ex 
tutelats per afavorir-ne la integració social, 
igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat 
de vida. www.puntdereferencia.org

Recursos Educatius per a la Infància en Risc
Gestió de projectes d’infància i adolescència en 
risc d’exclusió social, projectes socials, serveis 
socioculturals, mediació i educació de carrer, 
dinamització comunitària. www.reir.cat

Salesians Sant Jordi | CIJP Sta. Eugènia 
Programes d’educació dirigits a joves 
perquè arribin a ésser honrats ciutadans i 
bons cristians.
www.salesians.info

Salesians Sant Jordi | Martí Codolar
Programes d’educació dirigits a joves 
perquè arribin a ésser honrats ciutadans i 
bons cristians.
www.salesians.info

Sant Joan de Déu Serveis Socials
Atenció integral a les persones sense llar: 
necessitats bàsiques i residencials, reinser-
ció sociolaboral, adquisició d’hàbits de vida 
saludables. www.sensellarsjd.com

Servei Solidari per a la Inclusió Social
Inclusió social de persones en risc d’ex-
clusió: orientació, capacitació, assistència i 
acompanyament integral; cooperació i code-
senvolupament. www.serveisolidari.org

Suara Cooperativa
Atenció a les persones per contribuir a millorar 
la seva qualitat de vida; model cooperatiu basat 
en una gestió democràtica, propera a les perso-
nes i socialment responsable. www.suara.coop

SURT. Fundació de Dones, Fundació Privada
Inserció sociolaboral de dones, accions 
comunitàries i de mediació interculturalital, 
recerca, sensibilització, innovació, consul-
toria i formació. www.surt.org

TRESC (Treball amb suport)
Inserció laboral de persones amb discapa-
citat intel·lectual, física, sensorial i malaltia 
mental a través del treball amb suport’. 
www.tresc.org

Ventijol, salut familiar i comunitària 
Intervenció psicoterapèutica i social amb 
les famílies en situació de crisis, utilitzant 
tècniques de teràpia familiar i de mediació. 
www.ventijol.cat

Vincle, Recerca i l’Acció Social 
Actuacions socials i educatives: habitatge 
públic, formació, promoció de comunitats de 
veïns, reallotjament, gestió d’habitatges amb 
serveis per a la gent gran. www.vincle.org

Xarxa Gedi
Atenció a la infància i a la família, promoció 
de la cohesió social, acollida de menors, 
inserció sociolaboral i dinamització juvenil. 
www.xarxagedi.coop

Insercoop, S.C.C.L.
Orientació professional i suport a la recerca 
de feina per a adults i joves, persones amb 
trastorns mentals, ex drogodependents i ex 
recluses. www.insercoop.com

Intress
Promoció, gestió i millora de la qualitat 
dels serveis de benestar social i d’atenció 
a les persones amb professionalitat i com-
promís. www.intress.org

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Accions i projectes socioeducatius com a eina 
de transformació social: salut, cooperació, 
sensibilització i internacional, gent gran, par-
ticipació comunitària i TIC. www.joves.org

Obra Social Comunitària de Bellvitge
Serveis educatius i formatius per la inserció 
sociolaboral de les persones en situació de 
risc d’exclusió social.
www.oscobe.com 


