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La majoria de les entitats que apareixen en aquest recull ofe-
reixen serveis d’atenció a les famílies des de fa més de 30 
anys i, en algun cas, des de fa més de 50, quan les estructu-
res d’Estat no tenien prou musculatura per atendre les nom-
broses necessitats socials. Aquestes organitzacions, que van 
iniciar la seva trajectòria per pal·liar problemàtiques diver-
ses, han fet front a la vulnerabilitat i el risc especialitzant-se 
en diferents àmbits.

Amb els anys i l’experiència, l’activitat en ocasions s’ha reorientat i el ventall de ser-
veis sovint s’ha ampliat, de manera que la mirada i el radi d’acció s’han eixamplat. 
Avui duen a terme intervencions holístiques destinades a tots els afectats per una 
problemàtica concreta –tots els membres de la família–, la qual cosa els permet 
incorporar diverses òptiques i actuar amb un caire més preventiu.

Els serveis que aquí se’ns presenten són per a totes les famílies, ja que totes 
poden trobar-se en situació d’inestabilitat en un moment determinat, i cobreixen 
quatre grans grups d’intervenció: dones, adolescència, famílies amb necessitats 
especials i situacions en què conflueixen problemàtiques múltiples i poden do-
nar lloc a una extrema vulnerabilitat. Sense oblidar serveis complementaris com 
la intervenció comunitària, el voluntariat i l’atenció a les persones grans.

Per a la Direcció General de Famílies, l’ampliació del radi d’acció a la comunitat, a 
la família extensa, és fonamental per acabar de bastir uns contraforts potents que 
puguin atendre totes les necessitats al llarg del cicle vital. El procés de les famílies 
migrants i reagrupades, la multiculturalitat, el pas a la jubilació, la cura dels més 
grans i l’envelliment dins la comunitat en són alguns exemples.

Els projectes de les entitats d’ECAS cobreixen tots els fils de la teranyina que 
implica la relació familiar i ens acompanyen en les diferents etapes vitals per les 
quals passem al llarg de la vida en el context familiar. Si un dels fils es tensa 
massa, la teranyina es desequilibra. La nostra intervenció perquè es reequilibri i 
no es trenqui és fonamental, i com més aviat es dugui a terme, més efectiva 
serà.

La proximitat i l’adaptabilitat dels serveis que presten les entitats d’acció social 
a les realitats canviants és clau en aquest sentit, com ho és la sòlida col·labora-
ció entre les entitats i l’administració per compartir coneixements i experiències, 
detectar necessitats i proposar solucions efectives. Us encoratgem a seguir sent 
referents per a la població en el territori i us felicitem per la iniciativa d’endreçar 
i donar visibilitat als diferents serveis que oferiu a la ciutadania del nostre país.

Roser Galí Izard

Directora General de Famílies del Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya





La nostra organització treballa des de fa anys al voltant 
dels àmbits d’intervenció en els quals les nostres entitats 
porten a terme la seva activitat. A través de programes, 
serveis i accions que tenen com a objecte ajudar i acompa-
nyar persones vulnerables que precisen d’un suport que 
les faci més autònomes, faciliten que aquestes puguin de-
senvolupar les seves competències i potencialitats, i pu-
guin ser capaces d’afrontar les problemàtiques que se’ls 
presenten.

Entre els diferents principis que defensem, destacaria la nostra voluntat de llui-
tar contra les desigualtats i les injustícies, el desig de fer incidència per a la de-
fensa dels drets del més vulnerables i l’esforç per treballar en espais d’intercan-
vi de coneixements i experiències. Això ens permet construir un discurs comú 
que ens ajuda en la nostra acció, que vol ser sempre propera a les persones i el 
més adequada possible, per a respondre a les necessitats i a les demandes que 
se’ns plantegen.

Fruit d’aquest plantejament, es van constituir diverses comissions de treball en 
què un conjunt d’entitats aprofundeixen en un àmbit d’intervenció determinat, 
reflexionen i comparteixen experiències.

Avui tenim la satisfacció de presentar el Directori d’entitats socials amb serveis a 
Famílies, realitzada per la Comissió de Famílies. Aquesta ha considerat molt im-
portant conèixer el mapa de serveis i entitats del sector social que treballen en 
aquest àmbit, per tal d’ optimitzar recursos, generar aliances i incentivar nous 
projectes que complementin els que ja estan funcionant. Creiem que aquest do-
cument pot ser útil per a les pròpies entitats, per a les administracions, autonò-
mica i municipal, i també per a les pròpies famílies.

Fullejant aquest directori podem copsar que s’han recopilat quasi una trentena 
d’entitats que pertanyen a ECAS, l’àmbit d’actuació de les quals, d’entre d’altres, 
és l’atenció a les famílies en diversos aspectes com poden ser el suport educatiu, 
els serveis d’atenció social, l’assessoria o l’acompanyament.

Creiem que l’esforç que s’ha fet per fer aquesta recopilació és un bon treball per 
avançar en el compliment dels nostres objectius, ser útils a les entitats, a l’admi-
nistració i a la població en general, donant una informació fins ara inexistent i, en 
certa manera, desconeguda. Desitgem estar al costat de qui necessita algun tipus 
d’atenció i aquest treball és una petita aportació que hi pot ajudar.

Teresa Crespo
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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Àmbit d’actuació: Drogodependències i VIH/SIDA; desenvolupament de la 
infància i la família; promoció de l’autonomia de les persones grans i amb 
dependència; integració dels immigrants; igualtat de gènere; inclusió dels 
col·lectius més vulnerables o en extrema marginalitat.

Col·lectius destinataris: Infants i famílies, gent gran, dones, persones dro-
godependents, persones en situació d’exclusió social, persones migrades, 
persones dependents, persones amb problemes de salut mental i persones 
amb discapacitat.

Missió / ideari: La gestió de processos centrats en les persones i en les co-
munitats per promoure fortaleses en la seva autonomia i convivència amb 
eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat.

Any d’inici de l’activitat: 1990 

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei multifamiliar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situació de dificultat social

Explicació: D’accés lliure i gratuït, s’intervé des d’una metodologia tera-
pèutica per incrementar el benestar i promoure i reforçar els 
vincles socials

Servei: Espai municipal petit drac

Àmbit/Col·lectiu: Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies

Explicació: Espai de joc i de relació amb oferta per a totes les necessi-
tats: cura de nadons, jocs, tallers familiars, etc.

Quevedo 2, baixos
08012 BARCELONA
Telèfon: 932 890 530 | 912 976 482
www.abd-ong.org

Associació Benestar  
i Desenvolupament
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Servei: LARIS

Àmbit/Col·lectiu: Dones, fills i filles i altres membres de la família que viuen o 
han viscut situacions de violència de gènere i/o familiar, que 
volen acabar amb la situació d’abús o les seves conseqüènci-
es però no saben com fer-ho

Explicació: Programa d’atenció, tractament i prevenció de la violència de 
gènere i familiar. Ofereix atenció individual i grupal

Servei: Tallers de relacions igualitàries i sense 
violència

Àmbit/Col·lectiu: Alumnat, professorat i famílies

Explicació: Treballar aspectes com el mite de l’amor romàntic, les rela-
cions igualitàries, la coeducació i la diversitat sexual i oferir 
formació centrada en l’assetjament escolar o bullying

Servei: Preinfant

Àmbit/Col·lectiu: Dones embarassades o amb infants de 0 a 3 anys

Explicació: Programa de prevenció del maltractament infantil i acompa-
nyament a la maternitat que incideix prioritàriament en as-
pectes referents a vincles. Té com a objectiu prioritari prote-
gir la salut física i mental del nadó disminuint o eliminant 
aquelles situacions de risc que es poden donar durant l’em-
baràs i els tres primers anys de vida, en un context familiar 
d’alt risc psicosocial
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Servei: CDIAP Alta Ribagorça

Àmbit/Col·lectiu: Infants de 0 a 6 anys, les famílies i el seu entorn

Explicació: Prevenció, detecció, diagnosi i intervenció terapèutica de ca-
ràcter interdisciplinari. Les intervencions inclouen les etapes 
prenatal, perinatal i post natal de la primera infància

Servei: SIE Baix Llobregat

Àmbit/Col·lectiu: Dones que han estat o estan en processos de violència mas-
clista, així com els seus fills i filles

Explicació: Servei d’intervenció especialitzada que ofereix programes 
específics i integrals de prevenció, assistència i reparació
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Àmbits d’actuació: Suport social a infants i famílies; acompanyament en el 
procés escolar; integració de joves en risc; formació i inserció sociolaboral; 
reforç a la comunitat.

Col·lectius destinataris: Infants, joves i famílies.

Missió / ideari: Aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de 
vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les co-
munitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn proper.

Any d’inici de l’activitat: 1982

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Vincles

Àmbit/Col·lectiu: Dones en risc d’exclusió social i els seus fills menors de  
3 anys

Explicació: Espai materno-infantil per promoure l’autonomia de les do-
nes i el vincle afectiu

Servei: Casal Obert Infantil

Àmbit/Col·lectiu: Nens i nenes en situació de fragilitat familiar

Explicació: Servei d’acompanyament, reforç escolar, jocs i promoció 
d’hàbits. Es treballa en xarxa amb les famílies, l’escola i al-
tres actors socials per millorar les condicions de vida i les 
oportunitats de l’infant

Junta del Comerç 16
08001 BARCELONA
Telèfon: 933 170 013
www.casaldelsinfants.org/cat

Associació Casal  
dels Infants
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Servei: Casal Obert d’Adolescents

Àmbit/Col·lectiu: Adolescents i les seves famílies en risc d’exclusió social

Explicació: Servei de suport i atenció socioeducativa. Es busca desenvo-
lupar habilitats personals, relacionals i d’aprenentatge dins 
d’un entorn d’activitats lúdiques. Alhora es fomenta la capa-
citat dels pares per a donar suport als seus fills

Servei: Casal Familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situació de pobresa

Explicació: Servei d’orientació i atenció integral que busca millorar l’au-
toestima i promoure eines de millora de la seva situació. Es 
fan activitats entre pares i fills per promoure el vincle afectiu 
i les experiències compartides. Tres d’aquests serveis (El Ra-
val, Santa Coloma de Gramenet i Salt) formen part dels SOAF 
de la Direcció General de Famílies

Servei: Minúscula

Àmbit/Col·lectiu: Nens i nenes d’entre 0 i 3 anys

Explicació: Servei de desenvolupament cognitiu, motriu, afectiu i social. 
Es fomenta un entorn estable de desenvolupament i creixe-
ment amb les famílies. Es busca aconseguir que el nen/a pu-
gui afrontar l’escolarització de la millor forma possible
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Àmbits d’actuació: Acollida, orientació i informació dels recursos de l’en-
torn; assessorament i acompanyament social, educatiu, psicològic i suport 
terapèutic; prevenció, gestió dels conflictes i mediació; atenció a la violència 
familiar i de gènere; allotjament d’emergència i acció educativa; formació, 
orientació laboral per a l’ocupació, accions de treball amb suport/acompa-
nyament i inserció laboral; intervenció comunitària; atenció a la dependèn-
cia; formació per a professionals en els àmbits descrits.

Col·lectius destinataris: Dones, infants, adolescents, joves i famílies.

Missió / ideari: Promoció integral de les persones en risc d’exclusió social o 
amb algun tipus de discapacitat psíquica. “in via” significa acompanyar a la 
persona en el camí del seu procés vital, estar al seu costat perquè qui s’apro-
pi a l’associació creixi en autonomia, responsabilitat i es reconegui com a 
protagonista de la seva pròpia vida.

Any d’inici de l’activitat: 1953

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Telèfon infància respon

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei telefònic 24/7 d’experts que detecten i deriven truca-
des vinculades a situacions de risc d’exclusió social dels in-
fants. A més, ofereixen resposta a inquietuds sobre benestar 
i poden realitzar derivacions al Servei d’Orientació i Mediació 
de la Infància i l’Adolescència, si s’escau

Amistat 15, baixos
08005 BARCELONA
Telèfon: 932 155 626 
Fax: 932 213 584
www.invia.cat

Associació “in via”
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Servei: Servei d’Orientació i Mediació de la Infància  
i l’Adolescència

Àmbit/Col·lectiu: Adolescents i les seves famílies

Explicació: S’ofereixen serveis de mediació familiars: acompanyaments 
psicoeducatius per adolescents; orientació psicoeducativa 
per pares; assessorament psicològic a pares i adults

Servei: Espai psicologia

Àmbit/Col·lectiu: Joves, adults i famílies

Explicació: Espai d’intervenció psicoterapèutica

Servei: Espai mediació

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de resolució de conflictes

Servei: Projecte Endavant

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Acció conduïda per professionals (pedagogs, psicòlegs, edu-
cadors socials i mediadors) orientada a resoldre i gestionar 
conflictes vinculats a la família. S’ofereix un acompanyament 
psicoeducatiu, teràpia familiar i mediació

Servei: Projecte Olimpo

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Intervenció terapèutica contra la violència entre pares i fills. 
Les sessions són dutes a terme per dos professionals de te-
ràpia familiar i experts en famílies multiproblemàtiques
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Servei: Espai Aprendre

Àmbit/Col·lectiu: Infants, adolescents, joves i famílies

Explicació: Suport educatiu i reforç amb l’objectiu de lluitar contra l’aban-
donament escolar d’estudiants en risc d’exclusió social

Servei: Escola de Pares

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb nens d’entre 6 i 12 anys

Explicació: Espai de les escoles del Poblenou on es fan xerrades que 
busquen informar sobre estratègies educatives, motivar i ori-
entar els pares i realitzar un intercanvi d’experiències entre 
famílies per generar sentiment de comunitat i cooperació

Servei: Aprenent Millorem

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’educació financera que ensenya a gestionar els in-
gressos i les despeses de la llar a través de tallers

Servei: Família en Joc

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants

Explicació: Espai terapèutic on les famílies i els seus infants, a través del 
joc individual o grupal, poden millorar les seves relacions, 
potenciant el vincle i treballant aspectes emocionals i de co-
municació

Servei: Suport a les Necessitats Bàsiques a les Famílies 
en Situació de Vulnerabilitat

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment 
amb fills

Explicació: Projecte d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, per 
tal que puguin disposar d’un ajut en el pagament dels seus 
lloguers o subministraments, i que puguin iniciar o continuar 
un pla de millora integral essent, a la vegada, derivades a 
qualsevol servei de l’associació o a les entitats col·laboradores
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Àmbit d’actuació: Atenció a la salut reproductiva, mediació intercultural, 
orientació jurídica, suport psicològic, dotació d’eines per a la conciliació de 
la vida laboral i familiar.

Col·lectius destinataris: Dones, famílies, persones immigrades en situació 
administrativa irregular i persones vulnerables i/o en risc d’exclusió social.

Missió / ideari: Assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparciali-
tat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, con-
dició social i religió.

Any d’inici de l’activitat: 1986 

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Programa Brúixola

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situacions conflictives o de canvi i en risc d’exclu-
sió social

Explicació: Servei d’orientació i suport jurídic en matèria d’informació 
familiar, drets, divorcis i separacions, violència de gènere, 
règims de visites, etc. També es facilita suport psicològic

Servei: Programa Revalua

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en risc d’exclusió social amb menors al seu càrrec

Explicació: Servei d’informació gratuït per orientar i formar sobre con-
sum, ús dels recursos financers familiars i ajudes i prestaci-
ons socials

Via Laietana 40, 3r-2B
08003 BARCELONA
Telèfon: 932 682 453
www.saludyfamilia.es

Associació Salut  
i Família
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Servei: Programa A Resguard

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en risc d’exclusió social

Explicació: Servei gratuït d’orientació jurídica en matèria d’habitatge. Es 
dona informació sobre lloguers, preus assequibles, docu-
mentació o formes d’actuar contra els desnonaments

Servei: Línia La Infància és essencial

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en risc d’exclusió social

Explicació: Prestacions: tramitació de la targeta sanitària; ajudes a la 
nutrició de lactants; informació sobre ajudes públiques i ori-
entació; acompanyament de les mares i famílies vulnerables 
en la cerca i accés a les guarderies públiques

Servei: Programa Mares entre dos cultures

Àmbit/Col·lectiu: Dones amb fills

Explicació: Activitats grupals gratuïtes de cobertura de necessitats en la 
prevenció i promoció de la salut materno-infantil, desenvolu-
pant també xarxes de suport

Servei: Programa d’Atenció a la Maternitat en Risc

Àmbit/Col·lectiu: Dones que volen avortar voluntàriament

Explicació: Servei d’informació i acompanyament. Inclou test d’embaràs 
gratuït, grups de suport i prestacions per a prevenir la po-
bresa

Servei: Programa Oportunitats

Àmbit/Col·lectiu: Pares i mares adolescents

Explicació: Cartera de prestacions que busca enfortir les competències 
maternes, estimular les xarxes de suport social i garantir la 
planificació familiar
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Servei: Programa Xarxa de Famílies Hospitalàries  
per als Immigrants

Àmbit/Col·lectiu: Famílies immigrants

Explicació: Contribueix a que els ciutadans i les ciutadanes residents a 
Catalunya desenvolupin experiències de comprensió directa 
de la diversitat cultural. Cada família hospitalària viu l’ex-
periència d’afrontar i respondre a les necessitats d’informa-
ció i diàleg entre cultures portant a terme l’acompanyament 
d’una família nouvinguda o en procés de reagrupament fami-
liar

Servei: Programa Multicultura

Àmbit/Col·lectiu: Dones i famílies en situació de vulnerabilitat

Explicació: Activitats de dinamització cultural que afavoreixen la sortida 
de l’aïllament, reforçant la creació de nous vincles i interes-
sos, i més en general, la cohesió social

Servei: Programa Impuls

Àmbit/Col·lectiu: Mares migrades

Explicació: Servei d’orientació gratuït per a formació ocupacional i ober-
tura d’itineraris d’inserció laboral
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Àmbit d’actuació: Acollida i acompanyament, família i infància, vellesa, for-
mació i orientació sociolaboral, salut mental, persones sense llar, migració 
i codesenvolupament.

Col·lectius destinataris: Famílies, infants i joves, gent gran, persones sense 
llar, persones amb problemes de salut mental, persones immigrades, per-
sones amb el VIH/Sida, persones en situació o risc d’exclusió social.

Missió / ideari: Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i 
de necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament 
integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la 
sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb 
fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Any d’inici de l’activitat: 1942

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Centres oberts per a infants i adolescents

Àmbit/Col·lectiu: Infància i adolescència

Explicació: Centres on es programen activitats lúdiques i formatives. 
També s’ofereix la cobertura d’àpats. Hi ha servei de dutxes i 
de recollida i acompanyament dels fills

Via Laietana 5, entresol
08003 BARCELONA
Telèfon: 933 446 900
www.caritasbcn.org

Càritas Diocesana 
de Barcelona
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Servei: Centres de lleure

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Es realitzen activitats de lleure, esportives, excursions, ta-
llers i colònies

Servei: Serveis de reforç educatiu

Àmbit/Col·lectiu: Infància i adolescència

Explicació: Ajuda en les tasques escolars per millorar els hàbits d’estudi

Servei: Casals d’adolescents i joves

Àmbit/Col·lectiu: Infància i adolescència

Explicació: Espais d’ajuda als estudis i d’activitats de lleure

Servei: Centres de suport materno-infantil i espais 
familiars d’acompanyament a la criança

Àmbit/Col·lectiu: Dones embarassades o amb fills petits

Explicació: Espais de suport diari on s’ofereix un servei d’acompanya-
ment per ajudar en la criança i fomentar els llaços afectius

Servei: Serveis d’ajuda a la llar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’assistència a domicili per ajudar amb tasques de la 
vida quotidiana

Servei: Cases d’acollida per a dones

Àmbit/Col·lectiu: Dones soles o amb fills en situació d’emergència

Explicació: Cases d’acollida
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Servei: Centres PAIDÓS

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills menors de 6 anys

Explicació: Espais d’acompanyament diari. S’ajuda en la criança, temes 
escolars, formació paternal, cerca d’habitatge, etc.

Servei: Espais de guarda d’infants

Àmbit/Col·lectiu: Infància

Explicació: Espais d’activitats on es poden deixar els fills mentre els pa-
res realitzen cursos de formació
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Àmbit d’actuació: Atenció a la infància i adolescència, suport a l’escolaritza-
ció obligatòria i accés a les noves tecnologies.

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves i adults.

Missió / ideari: Acompanyar infants, joves i famílies en el seu procés de crei-
xement, maduració i capacitació laboral, des d’una vocació socioeducativa, 
especialment a aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclu-
sió social. Esdevenir un espai de referència i acollida personal.

Any d’inici de l’activitat: 1978

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Centre obert

Àmbit/Col·lectiu: Infants i joves en risc d’exclusió social

Explicació: Servei que busca afavorir la socialització, donar suport en el 
desenvolupament i l’aprenentatge i acompanyar les famílies 
en els processos educatius. És un espai de lleure i de reforç 
escolar que compta amb tutories personalitzades on es fa 
seguiment de cada família i cada infant

Servei: Esplai

Àmbit/Col·lectiu: Infants i joves en risc d’exclusió social

Explicació: Espai de tallers i lleure organitzat per franges d’edat que fun-
ciona anualment

Centre Esclat - Bellvitge

Rambla Marina 50
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Telèfon: 933 362 701
Fax: 932 648 447
www.esclat.org
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Servei: Unitat d’escolarització compartida

Àmbit/Col·lectiu: Joves en risc d’exclusió social

Explicació: Projecte d’ensenyament secundari adaptat amb l’objectiu 
d’evitar la sortida prematura del sistema educatiu. Es poten-
cien tallers professionals. L’ensenyament es combina amb 
tutories donades per educadors i tècnics dels tallers

Servei: Espai familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills d’entre 0 i 3 anys

Explicació: Servei d’atenció que dona suport a la criança i l’educació dels 
infants

Servei: Punt Òmnia

Àmbit/Col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social

Explicació: Projecte d’espais i tallers vinculats a les noves tecnologies, 
adaptats a totes les franges d’edat i necessitats sociolabo-
rals, com tallers per a infants, cursos de recerca de feina per 
a adults, espais oberts, etc.
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Àmbit d’actuació: Gestió de serveis per a la infància i la família, suport a 
col·lectius en situació d’exclusió social, mediació comunitària, formació i 
consultoria social.

Col·lectius destinataris: Infants, famílies.

Missió / ideari: Servir a les polítiques de desenvolupament territorial 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.

Any d’inici de l’activitat: 1994

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Serveis de suport a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Serveis de suport a les famílies amb un model d’educació in-
tegral realitzat a les escoles bressol gestionades

Servei: Espais Familiars

Àmbit/Col·lectiu: Famílies durant la criança de fills de 0 a 3 anys

Explicació: Servei de suport i acompanyament per millorar i promoure 
l’organització familiar i enfortir els vincles entre pares i ma-
res i fills, realitzant un seguiment del desenvolupament dels 
infants i la cobertura de les seves necessitats

Bòria 17, principal
08003 BARCELONA
Telèfon: 933 194 750
Fax: 933 195 813
www.asceps.org

CEPS Projectes Socials
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Servei: Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants i adolescents en situació de risc i des-
emparament

Explicació: Programa de suport que realitza un seguiment acurat dels 
acolliments oferint, en tot aquest procés, suport i assessora-
ment a les famílies (individual i grupal) i als infants per tal de 
donar una resposta adequada als menors. Des del SIFE es 
possibilita que aquests acolliments es puguin sostenir tot i la 
fragilitat d’algunes situacions en les quals es troben

Servei: Centres oberts

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Intervenció individual i grupal amb les famílies per millorar 
les habilitats i competències parentals

Servei: Serveis de mediació

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Serveis de mediació familiar i comunitària
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Àmbit d’actuació: Atenció, assistència, promoció de l’autonomia personal, 
social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb pro-
blemes de salut mental; suport i atenció als seus familiars. Promoció i fo-
ment d’habitatges per a persones en situació de discapacitat i/o dependèn-
cia, així com la promoció d’activitats d’oci i esbarjo i d’integració social. 
Recerca i innovació en projectes, activitats i metodologies accessibles orien-
tades a la millora en la consecució de drets, igualtat d’oportunitats i qualitat 
de vida de les persones en situació de discapacitat i/o dependència. Sensibi-
lització i impuls d’iniciatives d’economia social.

Col·lectius destinataris: Persones amb discapacitat intel·lectual, persones 
amb trastorn mental i totes aquelles persones en risc d’exclusió social i en 
situació de vulnerabilitat.

Missió / ideari: Dissenyar i oferir serveis integrals de suport per l’autonomia 
i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o dependència, mitjan-
çant solucions de gestió innovadores, cooperatives, sostenibles i adaptades 
al projecte vital de cada persona.

Any d’inici de l’activitat: 2005

Avinguda d’Andorra 28
08700 IGUALADA
Telèfon: 938 017 732
www.auriagrup.cat

Fundació Àuria
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SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’atenció a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Programa que busca fomentar el benestar familiar i incre-
mentar la qualitat de vida, alhora que es construeix una rela-
ció estable i implicada amb l’entorn. Consta d’un servei 
d’acompanyament, d’orientació i de suport en la mobilització 
de recursos, en les dinàmiques sociofamiliars i de cobertura 
de futures o potencials necessitats individuals o familiars. A 
més, els serveis es realitzen de manera activa, buscant rea-
litzar una vinculació entre l’individu, la família i l’entorn. Es 
donen respostes individualitzades als problemes propis i es 
busca implicar a les famílies en un itinerari conjunt per a 
construir una relació d’empatia, confiança i col·laboració
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Àmbits d’actuació: Suport a l’escolarització i l’educació en el temps de lleu-
re per a infants i adolescents; treball amb famílies; formació i capacitació 
per a joves; orientació i inserció sociolaboral; i dotació d’espais residencials.

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves i famílies.

Missió / ideari: L’educació i la inserció social d’infants, adolescents i joves en 
situació de vulnerabilitat social; fomentar la participació crítica i activa en la 
vida social i cultural. El punt de vista de la participació permet plantejar el 
paper de les famílies com a agents actius de canvi de la seva realitat i la dels 
seus fills/es, així com vincular-les a les activitats de la pròpia Fundació Com-
tal o de la comunitat.

Any d’inici de l’activitat: 1994

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Projecte Tria Famílies |  
Punt d’Informació Familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai setmanal d’atenció individual i creació d’itineraris indi-
viduals. El punt d’Informació Familiar permet informar, ori-
entar i apropar les famílies a la xarxa de serveis i recursos 
del barri. Suposa un important suport per realitzar consul-
tes, tràmits burocràtics, assessorament i acompanyament 
administratiu. Així mateix, facilita poder fer un diagnòstic 
constant mitjançant la detecció de necessitats. La coordina-
ció amb els altres recursos de la xarxa resulta clau

Forn de la Fonda 5
08003 BARCELONA
Telèfon: 933 199 855
www.comtal.org

Fundació Comtal
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Servei: Projecte Tria Famílies | Tallers familiars

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Realització d’activitats setmanals en format taller tenint en 
compte les motivacions i interessos de les famílies. Els ta-
llers permeten desenvolupar espais de treball de competèn-
cies i capacitats, alhora que esdevenen espais interculturals 
i de relació entre les persones participants. Es fomenten va-
lors positius de la cohesió social i són espais de proximitat i 
confiança on les famílies poden expressar les seves inquie-
tuds i necessitats. Mitjançant els tallers es promou l’apre-
nentatge del català, les perspectives de gènere i intercultu-
ral, el reforç de l’autoestima i els hàbits saludables. Es 
desenvolupen tallers de cuina, de costura i treballs manuals 
i d’informàtica i TIC

Servei: Projecte Tria Famílies | Espai i temps per a tu

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Es tracta d’un espai de relaxació, meditació i respiració con-
duït conjuntament per una educadora i una psicòloga amb la 
intenció de reforçar l’intercanvi de les vivències de cadascú i 
l’autoestima en els seus processos vitals. Alhora, pretén de-
senvolupar totes les habilitats, actituds i aptituds que gene-
ren una criança positiva i competent, la millora de les relaci-
ons entre els membres de la família i la relació i participació 
de les famílies amb l’entorn

Servei: Projecte Tria Famílies | Activitats comunitàries

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Un grup motor de famílies, conjuntament amb una professio-
nal de la Fundació i l’ajuda del voluntariat, es fa càrrec del 
desenvolupament del projecte comunitari de la Fundació 
Comtal ‘Juguem al Carrer’. Un dia al mes es desenvolupa una 
activitat al carrer de caràcter infantil i juvenil amb la intenció 
d’apropar-nos als nois i noies del barri per tal d’oferir-los 
una alternativa d’oci saludable. Es tracta de dinamitzar el 
territori per aconseguir afavorir una convivència veïnal co-
hesionada, positiva i capaç de recrear i habitar els espais na-
turals de trobada
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Servei: Projecte Tria Famílies | Servei d’Assessorament 
Jurídic

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Assessorament jurídic a famílies

Servei: Projecte Tria Famílies | Servei de Suport 
Psicològic

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’atenció psicològica

Servei: Projecte Tria Famílies | Programes d’Orientació 
i Inserció Sociolaboral

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’orientació i d’inserció sociolaboral
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Àmbit d’actuació: Orientació, intermediació i inserció laboral, formació pro-
fessional per a persones treballadores, adults i formació en competències; 
assessorament i intervenció en famílies, infants i adolescents; mediació co-
munitària i gestió de conflictes; emprenedoria social i cooperativisme; ser-
veis de segona oportunitat per a joves menors de 24 anys amb abandona-
ment del seu itinerari d’escolarització i sense feina.

Col·lectius destinataris: Famílies, persones aturades, persones en risc 
d’exclusió social, infants i adolescents.

Missió / ideari: Oferir suport i orientació a les famílies mitjançant l’elabora-
ció i desenvolupament de programes d’iniciativa social, així com projectes, 
serveis i formació relacionada amb aquest àmbit.

Any d’inici de l’activitat: 2007

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Programa ‘Créixer en Família’

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Tallers d’acompanyament i reforç a les competències paren-
tals

Servei: Pro infància

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants i adolescents

Explicació: Suport terapèutic i educatiu a infants i adolescents i tallers a 
famílies

Avinguda de la Pau 178
43580 DELTEBRE
Telèfon: 977 059 266
www.gentis.org

Fundació Gentis | 
Plataforma Educativa
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Servei: Servei de Mediació i Resolució de Conflictes

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Acompanyament en la prevenció i en la recerca de solucions, 
personalitzant cada cas. El Servei de Mediació el forma un 
equip de professionals especialitzats en habilitats i compe-
tències en la gestió de conflictes

Servei: Servei Terapèutic i d’Atenció a les Famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai d’assessorament, atenció, orientació i formació de les 
famílies per resoldre situacions de conflicte, dificultat i/o pa-
timent

Servei: L’estol. Servei d’orientació i assessorament a 
famílies (SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei Universal d’atenció a famílies i realització de xerrades, 
tallers i accions lúdiques i acompanyament individual. 

Servei: Servei d’Intervenció Socioeducativa

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Treball terapèutic amb famílies de risc i els seus fills adoles-
cents
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Servei: Cèrcol

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Programa per treballar la prevenció del maltractament a la 
gent gran i la solitud no volguda, des d’un perspectiva avi-net

Servei: Programa estones

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Programa d’acompanyament a famílies amb infants de 0 a 3 
anys

Servei: Servei de tractament especialitzat

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants i adolescents en situació de risc greu i 
dependents de la DGAIA

Explicació: Servei de suport a les famílies
 

Servei: Serveis d’Atenció a Famílies amb infants  
de 0 a 3 anys

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants de 0 a 3 anys

Explicació: Treball amb famílies per reforçar les competències parentals 
en l’etapa de 0 a 3 anys
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Àmbit d’actuació: Acció comunitària, atenció i suport a les famílies, inserció 
sociolaboral, lleure, promoció del voluntariat social i reforç escolar.

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents, joves i famílies en situació de 
vulnerabilitat.

Missió / ideari: Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida a infants, 
joves i les seves famílies, especialment les que estan en situació de vulnera-
bilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest pro-
cés dins del seu territori.

Any d’inici de l’activitat: 2004

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Atenció social directa a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Programa d’activitats setmanals i participatives amb dife-
rents horaris adaptables, on es desenvolupen tallers per 
compartir experiències, promoure la cooperació i fomentar el 
creixement emocional. A més, existeixen tutories individuals

Nàpols 35
08921 SANTA COLOMA DE  
GRAMANET
Telèfon: 934 686 129
www.germina.org

Fundació Germina
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Àmbit d’actuació: Socioeducatiu (centres oberts, lleure educatiu, reforç es-
colar ), residencial (centres d’acolliment), serveis complementaris a la pro-
tecció de menors i àmbit de famílies.

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents i famílies en risc d’exclusió so-
cial.

Missió / ideari: Promoció de la incorporació a la societat, com a ciutadans de 
ple dret, del col·lectiu d’infants i joves i les seves famílies en situació d’exclu-
sió social o risc de patir-ne. Cerca la resiliència i promoció personal dels 
individus o dels col·lectius usuaris. Els equips d’intervenció vetllaran per fer 
sentir el col·lectiu destinatari subjectes de dret, persones estimades, res-
pectades, recolzades i protagonistes del seu procés.

Any d’inici de l’activitat: 2001

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: SOAF Ponts

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei universal d’atenció a les famílies enfocat des de la 
perspectiva sistèmica, complementari a la intervenció dels 
altres serveis i professionals de la xarxa. Es troba centrat en 
la funció preventiva, d’orientació acompanyament i suport a 
les famílies. Permet la intervenció en entorns i sistemes fa-
miliars, ja sigui mitjançant l’accés directe o la derivació per 
part de serveis vinculats directament a les famílies. D’aques-
ta manera, es facilita un accés universal, sense etiquetatges 
de les famílies, àgil, senzill i efectiu

Fundació Idea

Passatge Joan XXIII 10 local
08201 SABADELL
Telèfon: 937 252 273
www.fundacioidea.net
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Servei: Espais Materno-infantil 0-3

Àmbit/Col·lectiu: Famílies d’infants de 0 a 3 anys en risc

Explicació: Servei socioeducatiu que té com a finalitat fonamental asse-
gurar que els cuidadors tinguin l’oportunitat d’oferir la cura i 
l’atenció necessàries per al desenvolupament integral (per-
sonal, social i emocional). Ofereix un espai d’orientació i as-
sessorament individual per atendre i abordar problemàtiques 
concretes, alhora que permet aflorar les competències per-
sonals. També s’ofereix un espai de formació, aprenentatge i 
de relacions estables entre infants, famílies i professionals, 
en un format de trobada on es treballa i s’incideix de forma 
directa i participativa sobre aspectes de criança i del desen-
volupament integral de la petita infància. Finalment, es posa 
a disposició dels usuaris un espai d’acompanyament on s’ori-
enta a les mares cap a un creixement personal i se les acom-
panya a altres serveis d’inserció social i laboral, per tal d’evi-
tar l’aïllament i la solitud de les mares amb infants petits, 
convertint-les en agents actius del propi procés

Servei: Tallers de Capacitació parental

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Els programes de parentalitat positiva són accions preventi-
ves, les quals volen ser una eina per als pares i mares en la 
gestió de situacions quotidianes amb els seus fills, alhora 
que afavoreix la generació de dinàmiques i relacions famili-
ars. Els tallers de capacitació parental estan destinats a tre-
ballar i millorar les capacitats parentals de les famílies. Es 
vol contribuir a que les famílies puguin prevenir i afrontar, de 
forma constructiva, problemes i conflictes familiars que po-
drien provocar efectes negatius en el desenvolupament per-
sonal dels membres de la família, menors o adults
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Servei: Espais familiars dels centres d’acolliment

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai de relació i capacitació, on es vol que la família i els 
infants se sentin còmodes i no se sentin avaluats o jutjats. Es 
generen les condicions i es dota de materials que minimitzin 
la fredor que en determinats moments pot produir una insti-
tució. L’objectiu és que aflori la naturalitat, la tendresa i la 
complicitat en les relacions. L’espai reprodueix l’entorn d’una 
llar on es donen les situacions de la vida quotidiana. Facilita 
una interacció més natural, converses disteses, activitats del 
dia a dia en una família, a la vegada que permet posar en 
pràctica les capacitats parentals de cada família. La supervi-
sió d’aquest espai és dinàmica, entenent al professional com 
a un participant més a qui recórrer en cas de necessitat o 
suport

Servei: Seguiments acolliments en família extensa

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Quan es produeix la baixa de l’infant i/o adolescent del cen-
tre, s’ofereix un seguiment i acompanyament temporal a les 
famílies mentre no es produeix el traspàs a un nou equip re-
ferent
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Àmbit d’actuació: Principalment desenvolupar el projecte d’Acolliment fa-
miliar amb família aliena. En aquest sentit, l’activitat que desenvolupen les 
ICIF és la de rebre les famílies interessades i valorar la idoneïtat per ser fa-
mília acollidora. Alhora porta a terme accions de sensibilització de l’acolli-
ment familiar i de difusió a la societat catalana, mitjançant xerrades, tallers 
informatius i formacions a les famílies acollidores.

Com a fundació, realitza assessorament i suport a la família. Té experiència 
en valoració i diagnosi de famílies amb fills que es troben en una situació 
d’alt risc social (gestió del servei d’urgència i diagnòstic, que a dia d’avui no 
s’està desenvolupant)

Col·lectius destinataris: Famílies interessades en ser acollidores en alguna 
de les diferents tipologies d’acolliment. Famílies i infants i adolescents.

Missió / ideari: La missió de la fundació és garantir el dret de l’infant a tenir 
una família i una llar on créixer, sigui pròpia o aliena, en acolliment o adop-
ció.

Any d’inici de l’activitat: 2003

Seu administrativa i servei  
d’acolliments de Girona
Garrotxa 7
17006 GIRONA
Telèfon: 972 400 040

Servei d’acolliments de Barcelona
Casp 172, 4rt A
08013 BARCELONA
Telèfon: 932 310 089
www.infanciaifamilia.org

Fundació Infància  
i Família | Plataforma 
Educativa
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SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Programa de famílies col·laboradores

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Estades temporals en famílies d’acollida per a infants que es 
troben als CRAE per tal de fomentar el desenvolupament 
afectiu

Servei: Servei d’acolliment familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei que ofereix diferents tipus d’acolliments (temporals o 
permanents, entre d’altres) per a famílies que volen acollir a 
infants que han estat separats de les seves famílies. Es rea-
litza una formació, orientació i seguiment per a les famílies
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Àmbit d’actuació: Acció social dins del sistema judicial, violència familiar i 
de gènere, inclusió social, infància, joventut i família.

Col·lectius destinataris: Infants, joves, famílies, víctimes de la violència fa-
miliar i de gènere.

Missió / ideari: Oferir atenció social, psicològica i educativa a persones i 
col·lectius en situació de risc social o amb dificultats socioeconòmiques.

Any d’inici de l’activitat: 1969

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Projecte ‘Aferra’t’

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Atenció integral per cobrir les necessitats bàsiques (habitat-
ge i ingressos) i desenvolupar el pla de treball autònom amb 
acompanyament professional. També es potencia un eix psi-
cosocial amb teràpies individuals i grupals de només adults 
amb els fills. Finalment, es potencien les competències labo-
rals dels pares per potenciar la independència econòmica

Àlaba 61, 1r
08005 BARCELONA
Telèfon: 934 864 750
Fax: 933 097 870 
www.fundacioires.org

Fundació IReS
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Servei: Pis de dones

Àmbit/Col·lectiu: Dones, amb fills o sense, en risc d’exclusió social, en situació 
de pobresa o sense xarxes de suport familiar

Explicació: Servei d’acompanyament socioeducatiu i provisió d’un allot-
jament. Es promou l’autonomia i la cura individual, el benes-
tar psicològic, la socialització, la cura dels fills i la inserció 
laboral

Servei: Banc de productes no alimentaris

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de reutilització de productes donats com roba, jo-
guines, etc.

Servei: Impulsa Granollers

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Projecte de desenvolupament autònom d’un pla d’actuació 
per combatre la situació de dificultat econòmica amb asses-
sorament professional alhora que es contempla la possibili-
tat d’aconseguir préstecs a retornar

Servei: Espai familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de suport i acompanyament a l’entorn familiar per a 
millorar i promoure l’organització familiar i l’afecte entre pa-
res i fills

Servei: Casal en Família

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb problemes socioeconòmics

Explicació: Servei de suport a famílies i pares que es troben amb proble-
mes socioeconòmics i tenen dificultats en l’educació i cura 
dels fills. Es promou una metodologia lúdica i tutories indivi-
duals i grupals. El projecte també ofereix serveis educatius a 
diferents centres oberts i contempla ajuts econòmics per ga-
rantir la satisfacció de les necessitats bàsiques
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Servei: Click

Àmbit/Col·lectiu: Joves

Explicació: Servei socioeducatiu adreçat a joves que necessiten un 
acompanyament temporal per tal d’identificar el seu millor 
recorregut formatiu, laboral i personal. Treballem des de tres 
grans eixos: l’individual, on s’estableix un vincle entre jove i 
educador per tal de fer el seguiment regular d’un pla de tre-
ball compartit, a partir de trobades i tutories formals i infor-
mals; l’eix grupal, on oferim activitats per compartir amb al-
tres joves, fruit de les seves propostes i motivacions; i l’eix 
comunitari, on a partir de l’acord amb l’Associació 22@
network, oferim als joves visites i formacions, sobretot les 
vinculades als àmbits de la comunicació i les noves tecnolo-
gies. En definitiva, acompanyem els joves perquè facin Click

Servei: Taula Proinfància Verneda-La Pau

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Projecte de suport a les famílies per desenvolupar la paren-
talitat, responsabilització paternal de la cura i l’educació dels 
fills. És un servei que proporciona formació i inserció socio-
laboral als pares, promoció del benestar físic i psicològic a 
l’infant alhora que desenvolupa tallers de tècniques d’estudi 
per tal de millorar la seva autoestima

Servei: Servei d’adopció d’infants amb necessitats 
especials

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Estudi, formació i seguiment de les famílies que desitgen 
adoptar un infant amb necessitats especials. És l’equip en-
carregat de vetllar perquè aquest infant estigui en un nucli 
familiar estable i segur, que garanteixi el seu desenvolupa-
ment físic, psíquic i emocional, des de l’inici de l’acolliment 
preadoptiu fins la fermesa del mateix. El perfil dels infants és 
variable: nens majors de 7 anys; grup de germans, el petit a 
partir de sis anys; amb malaltia psíquica i/o física; amb 
malalties cròniques i/o infeccioses; amb síndromes genètics, 
malalties minoritàries, etc. És l’única entitat a tot Catalunya 
que treballa amb necessitats especials
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Servei: Servei d’acolliment familiars

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: És l’encarregat de buscar famílies per a infants que han estat 
retirats del seu nucli familiar per un motiu de desempara-
ment. En principi, la proposta de futur d’aquest infant és el 
retorn a la família d’origen, sempre i quan es pugui fer un 
treball educatiu amb la família que asseguri la no repetició 
de la situació que ha desencadenat la retirada de l’infant de la 
seva família. L’equip que treballarà amb la família d’origen és 
l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència)

Servei: Projecte Fils

Àmbit/Col·lectiu: Persones que viuen en situació de violència o conflicte

Explicació: Servei d’atenció i acompanyament

Servei: Mentories Part Forana

Àmbit/Col·lectiu: Fills de dones víctimes de violència de gènere

Explicació: Servei d’atenció psicosocial

Servei: Servei d’Informació i Atenció a Dones 
(Matadepera i Castellar del Vallès)

Àmbit/Col·lectiu: Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills

Explicació: Servei gratuït d’atenció psicològica

Servei: Pis substitutori de la Llar del Gironès

Àmbit/Col·lectiu: Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills

Explicació: Servei d’allotjament temporal. S’ofereixen serveis de suport i 
d’inserció sociolaboral
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Servei: Servei Municipal d´Atenció Integral  
a la Violència de Gènere (Palma de Mallorca)

Àmbit/Col·lectiu: Dones víctimes de violència de gènere

Explicació: Servei d’atenció integral mitjançant l’execució de tres pro-
grames: Programa d’Atenció a dones víctimes de violència de 
gènere; Programa d’atenció als fills i filles de dones víctimes 
de violència de gènere; Programa d’atenció a persones que 
exerceixen violència a l’àmbit de la parella
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Àmbit d’actuació: Activitats socioeducatives, acompanyament, formació, as-
sessoria jurídica i atenció social.

Col·lectius destinataris: Famílies, infants i joves, persones immigrades, 
persones recluses.

Missió / ideari: Acollir, atendre i acompanyar persones en situació de risc 
social, preferentment dels barris de Bellvitge i El Gornal de L’Hospitalet de 
Llobregat, en el seu camí cap a una vida lliure i digna. Realitzem accions 
solidàries amb esperit de servei voluntari i amb l’objectiu de transformar la 
realitat social dels nostres barris, participant així de l’esperança d’un món 
més just.

Any d’inici de l’activitat: 2008 

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’atenció social

Àmbit/Col·lectiu: Famílies i persones

Explicació: Atenció a les parròquies dels barris d’acció

Servei: Servei d’atenció psicològica

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: S’ofereix assessorament i psicoteràpia a nivell individual, de 
parella i familiar

Avinguda d’Europa 30
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Telèfon: 669 749 001
www.fundaciolavinya.org

Fundació La Vinya
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Servei: Servei d’assessoria jurídica

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Desenvolupat i coordinat per dos advocats

Servei: Servei d’assessoria energètica

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de caire informatiu amb l’objectiu que les famílies en-
tenguin les factures i puguin aprendre a realitzar accions que 
estalviïn llum. El servei es troba liderat per dues estudiants 
de dret i dos enginyers

Servei: Ajuda fraterna – banc d’aliments

Àmbit/Col·lectiu: Persones o famílies

Explicació: Servei d’acolliment per a persones o famílies amb necessi-
tats econòmiques greus on es lliuren aliments i es crea un 
espai de trobada. L’accés es troba condicionat per la deriva-
ció corresponent pels serveis socials municipals o pels tre-
balladors socials de l’entitat

Servei: Banc de la llum

Àmbit/Col·lectiu: Persones sense recursos

Explicació: Servei de pagament de rebuts de la llum sufragat amb les 
donacions rebudes per l’entitat

Servei: Centre obert i d’esplai Bocins

Àmbit/Col·lectiu: Infància i adolescència (juntament amb les seves famílies)

Explicació: Servei d’atenció on es realitzen tasques educatives i preven-
tives al barri del Gornal durant tot l’any
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Servei: Casal Al Vent

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents

Explicació: Espai de lleure i educatiu al barri de Bellvitge

Servei: ILELÀ – Esplai Gornal

Àmbit/Col·lectiu: Infància

Explicació: Activitats de lleure infantil els dissabtes a la tarda al barri del 
Gornal



48 | DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB SERVEIS A FAMÍLIES

Àmbit d’actuació: Suport i acompanyament socioeducatiu i psicoterapèutic, 
atenció, orientació i suport a les famílies, cooperació i desenvolupament in-
ternacional.

Col·lectius destinataris: Infants, adolescents i famílies.

Missió / ideari: Promoure la millora, mitjançant l’acompanyament i l’atenció 
educativa, social, psicològica i terapèutica, d’infants, adolescents i famílies 
en situació de vulnerabilitat social i personal.

Any d’inici de l’activitat: 2000

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: GIRA – Serveis psicoterapèutics

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’atenció terapèutica familiar: grups de teràpia i emo-
cionals, servei de reeducació psicològica i servei terapèutic a 
domicili

Servei: Unitat d’Escolarització Compartida

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents

Explicació: Servei d’acompanyament per part d’educadors socials per 
promoure la seva integració social i desenvolupar competèn-
cies formatives i personals bàsiques.

Fundació Main

Regàs 99
08203 SABADELL
Telèfon: 937 257 704
www.fundaciomain.org
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Servei: Servei de Suport a l’Estudi

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents

Explicació: Servei de suport en les tasques de l’estudi i habilitats perso-
nals per a infants i adolescents amb dificultats escolars.

Servei: Aula 9

Àmbit/Col·lectiu: Infants i joves

Explicació: Servei d’acompanyament a nivell social i emocional dins de 
l’escola

Servei: SAFE (Serveis d’Atenció a Famílies amb 
necessitats Especials)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies dels alumnes derivats de les UEC (Unitat d’Escola-
rització Compartida)

Explicació: Servei que dona acompanyament i suport terapèutic, tant a 
nivell individual com grupal

Servei: PONTS

Àmbit/Col·lectiu: Famílies derivades a Centres Oberts

Explicació: Servei d’atenció a famílies, desenvolupat conjuntament amb 
Fundació IDeA, per donar suport i acompanyament terapèutic
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Àmbit d’actuació: Acollida residencial, promoció de l’autonomia personal, 
intervenció socioeducativa, sensibilització sobre els drets dels infants.

Col·lectius destinataris: Dones en risc d’exclusió social.

Missió / ideari: Acollir i acompanyar a dones joves que es troben en risc 
d’exclusió social, especialment aquelles que tenen fills al seu càrrec.

Any d’inici de l’activitat: 1951

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Residència Maternal

Àmbit/Col·lectiu: Dones amb infants entre 0 i 3 anys en situació de dificultats 
socioeconòmiques i personals

Explicació: Servei residencial integral d’acompanyament, assessora-
ment, suport i activitats per desenvolupar les competències 
maternals, la convivència, gestió de la vida quotidiana, el 
temps de lleure i el creixement personal

Servei: Escola bressol Maria Raventós

Àmbit/Col·lectiu: Infants de la Maternal i a famílies del barri

Explicació: Servei d’escola bressol amb un projecte pedagògic basat en 
els hàbits quotidians i respectuós amb el ritme de cada infant

Plantada 1-5
08017 BARCELONA
Telèfon: 934 173 964
www.fmraventos.org

Fundació  
Maria Raventós
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Servei: Pisos amb suport

Àmbit/Col·lectiu: Dones majors d’edat amb infants d’1 a 10 anys en situació de 
vulnerabilitat, que han passat per un recurs d’acompanya-
ment previ i estan consolidant el seu itinerari d’emancipació

Explicació: Les famílies compten amb un suport educatiu setmanal i  
tenen un pla de treball de millora per consolidar el seu itine-
rari
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Àmbit d’actuació: Serveis en les àrees d’infància, joventut, inclusió social, 
formació i ocupació, inserció sociolaboral, educació i comunitat, comunica-
ció i participació.

Col·lectius destinataris: Infants, joves, persones en situació de risc d’exclu-
sió social.

Missió / ideari: Fundació Marianao és una institució/entitat/organització 
d’iniciativa social que des de l’any 1985 promou diversos projectes socioedu-
catius adreçats a la comunitat en general, tot incidint de manera especialit-
zada en els col·lectius més vulnerables. Té la finalitat d’estimular el desen-
volupament personal i comunitari i afavorir processos d’inclusió social. El 
seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat 
i de la comarca del Baix Llobregat.

Any d’inici de l’activitat: 1985

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Acompanyament familiar personalitzat (SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai personalitzat d’acompanyament educatiu i/o psicològic 
per a famílies amb necessitats diverses

Servei: Espais de formació familiar (SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills d’entre 3 i 18 anys

Explicació: Servei d’accions formatives per promoure la resolució de 
conflictes familiars, l’assertivitat, el control emocional, la co-
municació, etc.

Plaça Joan N. García-Nieto s/n
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Telèfon: 936 303 062
www.marianao.net

Fundació Marianao
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Servei: Espais terapèutics i/o de creixement personal 
(SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Grups de suport i creixement personal entre diferents famí-
lies. Es desenvolupen tallers grupals, on el fet de compartir 
experiències s’utilitza com a eina terapèutica i de creixement 
personal

Servei: Espais de lleure en família (SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espais on es facilita el coneixement i la participació en les 
oportunitats de lleure en família que presenta l’entorn, per 
oferir la vinculació i l’arrelament

Servei: Espai familiar El Caliu

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills d’entre 6 mesos i 3 anys

Explicació: Servei d’acompanyament amb l’objectiu d’afavorir una crian-
ça positiva. Es dona un acompanyament tutoritzat per dos 
educadors socials i es desenvolupen activitats grupals i indi-
viduals per fomentar l’apoderament, la millora de les com-
petències parentals, els espais de relació i de suport entre 
famílies amb nadons i el lleure familiar.
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Àmbit d’actuació: Serveis educatius per a AMPES i CEIPS, administracions 
públiques, casals d’estiu, colònies, formació interna i externa.

Col·lectius destinataris: Infants, joves, famílies.

Missió / ideari: Acompanyar persones en els seus processos de creixement 
i treballar amb alegria i amb voluntat de transformar l’entorn.

Any d’inici de l’activitat: 2004

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Atenció a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espais de reflexió dins les escoles on els pares i les mares 
reben formació, parlen dels problemes quotidians dels seus 
fills, permetent enfortir una xarxa de cooperació i reduir l’an-
goixa personal

Pons d’Icart 43, baixos
43004 TARRAGONA
Telèfon: 977 226 923
enxarxa.jimdo.com

Fundació Privada  
En Xarxa
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Àmbit d’actuació: Resilis desenvolupa els seus projectes a diferents àmbits: 
el residencial, el comunitari i el de valoració i diagnòstic.

Col·lectius destinataris: Infants, joves i les seves famílies.

Missió / ideari: El nostre objectiu principal és la gestió i el desenvolupament 
de projectes, programes o serveis d’atenció a infants i a joves i les seves fa-
mílies que es troben en situació d’exclusió, risc o en greus dificultats. Pren 
el seu nom del concepte resiliència, ja que la nostra fundació vol estimular 
les capacitats resilients de la població que atén, sense oblidar el caràcter 
protagonista de cada individu en la seva història i en el seu camí cap a una 
vida autònoma i plena. L’entitat està compromesa i vol garantir el dret de 
l’infant a viure i créixer en família i es marca com a objectiu difondre els drets 
de la infància.

Any d’inici de l’activitat: Els inicis de l’entitat són amb l’Associació Platafor-
ma Educativa 3 Esses, que va néixer el 1994. Es va constituir com a fundació 
el 2006

Garrotxa 7-9
17006 GIRONA
Telèfon: 972 405 454
Fax: 972 405 456
www.resilis.org

Fundació Privada 
Resilis | Plataforma 
Educativa
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SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  
(Girona, Salt, Sils, Reus, Rubí, Tortosa, St. Feliu 
de Guíxols)

Àmbit/Col·lectiu: Infància, adolescents i família

Explicació: Servei que neix de la necessitat d’atendre infants i joves me-
nors d’edat tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció 
a la Infància), d’entre 3 i 18 anys, als quals un equip de pro-
fessionals ha valorat que cal separar del seu àmbit familiar 
de manera temporal. La seva estada al CRAE s’estendrà fins 
que deixin de concórrer els elements de risc que van provo-
car la separació de la família biològica i l’ingrés al centre, bé 
fins que es trobi una família acollidora, bé perquè disposi de 
prou recursos personals per iniciar un projecte de vida autò-
nom fora del CRAE

Servei: Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) 
(Barcelona, Tarragona, Girona)

Àmbit/Col·lectiu: Infància, adolescents i família

Explicació: Servei residencial d’acolliment d’estada limitada que disposa 
de mesures estructurals de protecció, per a la guarda i edu-
cació de les seves persones usuàries, tutelades per la DGAIA. 
Té com a objectiu donar resposta educativa i assistencial a 
adolescents i joves que presenten alteracions conductuals, 
que requereixen d’un sistema d’educació intensiva 

Servei: Pis assistit (Girona)

Àmbit/Col·lectiu: Adolescents de 16 a 18 anys tutelats

Explicació: Servei residencial per a 6 nois tutelats per la DGAIA en pro-
cés d’autonomia personal cap a una vida independent. El ser-
vei compta sempre amb un educador social que acompanya 
els joves en el seu procés d’emancipació, en funció del nivell 
d’autonomia i de competències adquirides, en diferents àm-
bits: educatiu/formatiu, emocional, salut, economia, laboral, 
habitatge,... 



DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB SERVEIS A FAMÍLIES | 57 

Servei: Pis assistit (Girona, Reus, Salt, Tortosa)

Àmbit/Col·lectiu: Joves majors d’edat que han estat tutelats

Explicació: Servei d’acompanyament educatiu a joves majors de 18 anys 
extutelats (fins els 21 anys) cap a la vida independent, en fun-
ció del nivell d’autonomia i de competències adquirides, en 
diferents àmbits: educatiu/formatiu, emocional, salut, eco-
nomia, laboral, habitatge, etc. Depèn de l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET)

Servei: Centre obert infantil i juvenil (CO) (Salt)

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents  i les seves famílies

Explicació: Servei d’atenció diürn on es realitza una tasca socioeducativa 
preventiva, en el temps lliure dels joves, amb l’objectiu de 
fomentar el desenvolupament de la personalitat i la socialit-
zació. Els casos són detectats pels Serveis Socials d’Atenció 
Primària. Els centres són espais de trobada dels infants i 
adolescents per generar processos d’integració i socialitza-
ció, a més de donar suport a la tasca desenvolupada per les 
famílies, pels centres educatius i pels professionals socials

Servei: Servei de Punt Òmnia (PO) (Girona, Figueres)

Àmbit/Col·lectiu: Infants, joves i persones adultes que es troben en una situa-
ció de risc social

Explicació: El programa OMNIA (DGAC) neix amb l’objectiu principal 
d’afavorir la cohesió social. 

Servei: Espai Lector (Salt)

Àmbit/Col·lectiu: Espai Lector (Salt)

Explicació: L’objectiu de l’Espai Lector, és oferir un espai acollidor als 
nens i nenes del barri, perquè es fomenti en ells/elles i les 
seves famílies el gust i el gaudi per la lectura. Quan aquest 
gaudi esdevé un hàbit, influeix directament en la millora dels 
resultats escolars i del seu futur com a ciutadans
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Servei: Servei socioeducatiu d’atenció a famílies 
(Gironès)

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents i les seves famílies en situació de risc 
social

Explicació: Servei especialitzat en atendre a famílies i a infants en situa-
ció de risc. Està dedicat a la intervenció especialitzada pre-
ventiva amb les famílies vinculades als serveis socials bàsics. 
A través d’un conjunt d’actuacions professionals dirigides a 
donar el recolzament necessari perquè puguin atendre als 
seus fills/es, es fomenta l’adquisició d’habilitats i d’hàbits de 
conducta mitjançant el treball individual i/o grupal, tant pel 
que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals di-
rigides a disminuir la seva situació de risc. Aquest recurs tre-
balla amb aquestes famílies de manera complementària a 
altres serveis bàsics del territori, mitjançant un treball col·la-
boratiu i amb processos participatius per part de les famílies 
ateses. D’altra banda, des d’aquest mateix servei,  també es 
treballa per a la recuperació de les famílies amb bon pronòs-
tic  vinculades als serveis socials bàsics del Gironès, per tal 
que aquesta sigui més ràpida i es pugui accelerar el retorn al 
nucli familiar dels seus fills que resideixen al CRAE/CREI

Servei: Centre d’Acollida (ETCA) (Girona)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants en situació de maltractament infantil o 
en risc de patir-ne

Explicació: Recurs residencial que té per objecte acollir d’urgència in-
fants i adolescents en situació de risc. Mentrestant, l’ETCA 
observa i treballa amb la família del jove per tal d’emetre una 
proposta que pot ser de protecció o de retorn amb la família

Servei: Equip de Valoració del maltractament infantil  
de Centre d’Acollida ETCA/EVAMI  (Girona)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants en situació maltractament infantil o en 
risc de patir-ne

Explicació: Els professionals realitzen l’observació i el diagnòstic de la 
situació personal i familiar que ha motivat l’ingrés i proposen 
mesures d’atenció als infants residents al centre d’acollida 
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Àmbit d’actuació: Atenció integral a la infància i la família en situació de risc 
social, tot promocionant la dona en l’àmbit econòmic, laboral i social i fo-
mentant la igualtat home/dona.

Col·lectius destinataris: Infants, famílies i dones en risc d’exclusió social i 
vulnerabilitat.

Missió / ideari: Acompanyar les famílies i els infants en risc d’exclusió so-
cial, potenciant les seves capacitats i possibilitats i respectant el seu procés 
perquè puguin arribar a viure d’una forma digna i autònoma. Cobertura de 
les necessitats bàsiques dels infants i millora de la seva qualitat de vida.

Any d’inici de l’activitat: 1987

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre 
Vents

Àmbit/Col·lectiu: Infants fins els 5 anys i famílies en situació de risc social i/o 
pobresa

Explicació: Projecte socioeducatiu, d’atenció directa i global. Obert les 24 
hores de dilluns a dissabte, incloses vacances escolars, i amb 
una atenció global al nucli familiar. També pretén millorar la 
situació familiar, en coordinació amb els Serveis i Entitats 
Socials derivants, mitjançant un suport personal i/o social a 
les famílies, reforçant les seves capacitats per consolidar un 
procés d’inclusió laboral i, en conseqüència, social

Sant Pau 52-54, principal
08001 BARCELONA
Telèfon: 934 120 661
www.4vents.org

Fundació Quatre Vents



60 | DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB SERVEIS A FAMÍLIES

Servei: Compartim el Joc

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai orientat a les famílies on els pares i els fills realitzen 
activitats que els apropen i desenvolupen els lligams famili-
ars i afectius

Servei: Projecte Punt de Trobada

Àmbit/Col·lectiu: Dones amb fills

Explicació: Espai exclusivament per a dones amb activitats determina-
des per les seves motivacions i interessos en companyia dels 
seus fills. Es busca desenvolupar l’autonomia, l’autoestima i 
l’autoajuda

Servei: Llar de Recuperació

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Atenció de l’infant que pateix malalties comunes, per tal que 
la mare pugui efectuar la seva jornada laboral i pugui conser-
var el seu lloc de treball

Servei: Projecte d’atenció a la petita infància amb la 
família Alba

Àmbit/Col·lectiu: Famílies sense ingressos ni dret a prestacions amb infants 
fins 3 anys

Explicació: Ofereix uns recursos econòmics ‘dignes’ guanyats amb l’es-
forç personal i formatiu de 20 hores setmanals, oferint també 
un espai de relació i joc
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Servei: Servei d’atenció per a la integració social 
progressiva de famílies en exclusió social Nou 
Horitzó

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situació de vulnerabilitat, amb manca de recur-
sos o sense suports familiars

Explicació: Servei on es realitzen activitats i formacions socioeducatives 
que busquen augmentar les seves habilitats personals per 
aconseguir una integració sociolaboral

Servei: Pisos d’acollida

Àmbit/Col·lectiu: Dones amb fills que han patit una situació de manca d’habi-
tatge i pobresa

Explicació: Proporcionar refugi anònim, digne, autònom i temporal

Servei: Serveis de menjador, bugaderia i bany per a 
famílies en situació d’extrema pobresa

Àmbit/Col·lectiu: Famílies en situació d’extrema pobresa

Explicació: Serveis de menjador, bugaderia i bany

Servei: Xecs Quatre Vents

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Xecs intercanviables per productes de primera necessitat: 
aliments, productes d’higiene, neteja i farmàcia
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Àmbit d’actuació: Acompanyament d’infants i joves, acompanyament de fa-
mílies, acollida i formació d’adults.

Col·lectius destinataris: Infants i joves, famílies, dones i persones immigra-
des del barri de la Salut Alta de Badalona i d’altres barris propers amb rea-
litats similars.

Missió / ideari: Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabili-
tat i risc d’exclusió social i acompanyar-los en els seus processos socioedu-
catius perquè en un entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi 
vers una societat més cohesionada i més justa. Actualment la Fundació dis-
posa d’un pla de famílies de recent creació que recull no només totes les 
accions que es porten a terme amb les famílies, sinó també com és l’estil 
d’acompanyament i com volen organitzar l’àrea de famílies dins l’entitat.

Any d’inici de l’activitat: 2004

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Escola de mares i pares

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Tallers de desenvolupament de competències parentals

Servei: Tallers monogràfics

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Formacions d’una sola sessió sobre temes d’interès per a les 
famílies en matèria de recursos, hàbits i salut, xarxes soci-
als, planificació familiar, etc.

Autonomia 17, baixos
08914 BADALONA
Telèfon: 934 603 608
www.fundaciosalutalta.org

Fundació Salut Alta
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Servei: Espais per a mares

Àmbit/Col·lectiu: Mares

Explicació: Espai on es realitzen activitats per a mares. Actualment una 
de les activitats que es porta a terme és un grup de teràpia 
corporal

Servei: Espais de lleure i oci

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Sortides i/o activitats compartides amb els infants, festes i 
celebracions, etc.

Servei: Espai d’orientació laboral

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’orientació laboral

Servei: Projecte FAR

Àmbit/Col·lectiu: Dones en situació desfavorable

Explicació: Servei on es promou l’adquisició de competències bàsiques 
lingüístiques, el desenvolupament de les habilitats socials i 
la creació d’una xarxa de suport entre les usuàries. També es 
realitza un seguiment individual de les dones per conèixer la 
seva situació familiar i promoure l’actuació dels serveis soci-
als, en cas de que sigui necessari. A més, el servei ofereix un 
espai de guarda infantil perquè els fills no siguin un obstacle 
en la formació de les mares
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Servei: Centre Obert i ApreniJoc

Àmbit/Col·lectiu: Infants, adolescents i famílies

Explicació: Servei d’atenció que busca combatre les situacions de risc 
social, la ruptura amb l’escola i donar suport a les famílies i 
als fills en el desenvolupament, l’aprenentatge i l’adquisició 
de competències. Per això es porten a terme moltes de les 
activitats i serveis descrits abans i, a més, existeix un acom-
panyament constant de les famílies en matèries vinculades 
als fills (fent entrevistes o tutories quan cal, mantenint el 
contacte a les entrades i sortides, introduint les famílies en el 
quotidià dels projectes, etc.)
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Àmbit d’actuació: Famílies i joves, habitatge social, ciutadania i desenvolu-
pament comunitari i formació i recerca.

Col·lectius destinataris: Infants, joves, minories ètniques i ciutadania en ge-
neral.

Missió / ideari: Promocionar una millor qualitat de vida en els grups o les 
minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar i social.

Any d’inici de l’activitat: 1987

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Tallers d’Estudi Assistit amb Famílies

Àmbit/Col·lectiu: Infants i famílies

Explicació: Espai de formació i suport perquè els pares i les mares pu-
guin ajudar de forma directa als seus fills i filles en el seu 
itinerari escolar, a través dels deures, reforçant el vincle que 
s’estableix entre ells i facilitant un espai d’aprenentatge col-
laboratiu entre famílies i escola

Servei: Beques escolars i universitàries

Àmbit/Col·lectiu: Joves de Salt amb baixos ingressos econòmics o en risc d’ex-
clusió social

Explicació: Projecte que pretén dotar d’un suport econòmic i tutorial 
personalitzat a un perfil d’alumne amb potencial d’èxit edu-
catiu que, degut a la precarietat econòmica i a d’altres possi-
bles dificultats familiars o socials, pot veure fracturat el seu 
itinerari formatiu o adquirir mancances que a priori se sua-
vitzaran amb un recolzament adequat

Plaça Lluís Companys 12
17003 GIRONA
Telèfon: 972 213 050
www.fundaciosergi.org

Fundació SER.GI
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Servei: Centre Obert

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents que provenen de famílies en risc d’ex-
clusió social

Explicació: Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona su-
port, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament 
de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentat-
ges bàsics i l’esbarjo. Compensa les deficiències socioeduca-
tives dels infants atesos mitjançant el treball individual, gru-
pal, en xarxa, amb la família i amb la comunitat

Servei: Porta d’Accés + Girona Territori Integral

Àmbit/Col·lectiu: Adolescents i joves

Explicació: Projecte de suport al retorn als itineraris formatius reglats, 
no reglats i laborals als joves en situació de fracàs escolar i 
risc d’exclusió social. Aquest dispositiu vol donar resposta 
als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa 
d’escolarització obligatòria i la formació no obligatòria i pre-
laboral.

Servei: Projecte Pigmalió

Àmbit/Col·lectiu: Infants i joves en edat escolar

Explicació: Recurs que acosta als infants i joves l’esport i l’art com a ins-
trument de motivació. Els usuaris, juntament amb les seves 
famílies, reben una proposta de participació en un programa 
educatiu complet que inclou una beca per a la pràctica d’un 
esport o activitat artística. La coordinació, a través de la figu-
ra d’un tutor/a, entre tots els recursos educatius d’oci i es-
port és necessària per a assolir l’objectiu últim del projecte: 
augmentar les competències socioeducatives bàsiques del 
nen/a o jove
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Servei: Tarda Jove/Joves Celrà

Àmbit/Col·lectiu: Joves en situació de vulnerabilitat social o familiar amb risc 
d’exclusió

Explicació: Projecte en medi obert nascut de la necessitat de crear unes 
figures i espais de referència per a joves que es troben en 
situació de vulnerabilitat social o familiar amb risc d’exclu-
sió. Com a principal finalitat es proposa reduir el seu risc 
d’exclusió, potenciant l’autonomia personal a través de pro-
cessos d’apoderament, així com afavorint la seva participació 
activa en el seu entorn

Servei: Diversitat i Convivència

Àmbit/Col·lectiu: Infants i joves

Explicació: Projecte que pretén conèixer el grau i la qualitat de relació i 
de cohesió entre els alumnes de l’aula per tal d’oferir-los 
eines que els siguin útils i alhora significatives per treballar 
la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la 
participació. Al mateix temps, proporciona assessorament i 
formació al professorat en estratègies i recursos per a l’acció 
tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut. S’ofereixen dife-
rents tipus de tallers: Convivència i Gestió de Conflictes; Con-
vivència i Interculturalitat; Convivència i Gènere; i Convivèn-
cia i Bullying
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Àmbit d’actuació: Les àrees clau són infància i família, gent gran, dona i vi-
olència de gènere, persones amb discapacitat, persones amb malaltia men-
tal, consultoria en qualitat i formació de professionals de l’àmbit social. 

Altres àrees d’activitat: Inserció sociolaboral, sociocultural i voluntariat, 
mesures penals i alternatives i joves.

Col·lectius destinataris: Gent gran, infants, famílies, joves, dones, persones 
amb malalties mentals, persones amb discapacitat, persones que han patit 
violència.

Missió / ideari: Contribuir a la promoció, gestió i millora de la qualitat dels 
serveis de benestar social i d’atenció a les persones amb professionalitat i 
compromís.

Any d’inici de l’activitat: 1984

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Centre d’Atencions a les Famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai d’atenció a les famílies i de treball i supervisió per part 
de professionals vinculats als àmbits infantils i familiars. Es 
tracta de serveis oferts a les famílies per gestionar situaci-
ons relacionals dificultoses, crisi de parella, recuperar-se 
després d’un esdeveniment violent o traumàtic, resoldre pro-
blemes de violència filio-parental i acompanyar psicològica-
ment als infants. S’ofereixen diferents serveis de teràpia i 
assessorament en funció de la persona a la qual s’adreça, i 
s’ofereixen també espais de supervisió per a professionals i 
equips de treball

Villarroel 45, entresòl
08011 BARCELONA
Telèfon: 932 172 664
www.intress.org

Intress | Institut  
de Treball Social  
i de Serveis Socials
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Servei: Centres Oberts

Àmbit/Col·lectiu: Infants i adolescents

Explicació: Serveis diürns d’atenció socioeducativa, on s’ofereix suport 
al seu desenvolupament en matèries com la socialització i 
l’aprenentatge bàsic mitjançant el treball individualitzat, gru-
pal, familiar i en comunitat

Servei: Espai materno-infantil Eixample

Àmbit/Col·lectiu: Mares durant la criança de fills entre 0 i 3 anys

Explicació: Servei de suport i acompanyament, fent també partícips la 
família i la comunitat. El programa dura entre sis mesos i un 
any i inclou àpats per a les mares i els nens (les mares es-
morzen i els nens esmorzen i dinen allà). L’objectiu és apode-
rar les mares, enfortir els vincles materno-filials i realitzar 
un seguiment del desenvolupament dels infants i les seves 
necessitats. Les activitats desenvolupades consten de tallers, 
acompanyament individual i atenció psicològica familiar
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Àmbit d’actuació: Àmbit socioeducatiu (centres oberts, aules d’estudi, punts 
Òmnia, acollida nouvinguts, serveis materno-infantils), residencial (centres 
d’acolliment), serveis d’inserció i orientació laboral, serveis de promoció 
ciutadana (plans comunitaris).

Col·lectius destinataris: infants, adolescents, joves i famílies en situació de 
vulnerabilitat.

Missió / ideari: Enfocament prioritari en l’atenció als infants, als adoles-
cents, als joves i a les seves famílies en situació de vulnerabilitat social, amb 
mancances de tipus educatiu, cultural o social que els impedeixen el seu 
creixement personal i l’exercici de la seva ciutadania amb total normalitat.

Any d’inici de l’activitat: 1997

Plaça Artòs, 4
08017 BARCELONA
Telèfon: 932 065 910
www.salesianssantjordi.org

Plataformes Socials 
Salesianes  
(Salesians Sant Jordi)
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SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei específic d’atenció a famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants i adolescents en situació de vulnerabili-
tat

Explicació: Servei d’atenció social que pretén ajudar a les famílies a re-
eixir les seves pròpies capacitats i potenciar-les en relació a 
les competències  parentals necessàries per a la cura, l’edu-
cació i el desenvolupament personal, social i afectiu dels 
seus fills/es. També busca reforçar les seves xarxes de su-
port social i familiar per mantenir la seva vinculació amb 
l’entorn sociofamiliar. S’ofereix assessorament socioeduca-
tiu per al tractament específic de situacions de crisi familiar 
i de disfuncionalitats relacionals que afecten al desenvolupa-
ment dels menors
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Àmbit d’actuació: Inserció laboral, serveis socioeducatius per a joves, for-
mació, assessoria jurídica i projectes de mobilitat europea per a joves.

Col·lectius destinataris: Joves, dones, ciutadans immigrats, persones en si-
tuació de risc d’exclusió, persones aturades de llarga durada.

Missió / ideari: Entitat sense ànim de lucre del tercer sector i d’abast esta-
tal, que treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir 
de nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, edu-
cació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a 
altres organismes.

Any d’inici de l’activitat: 1983

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei Socioeducatiu nins i nines (INCA)

Àmbit/Col·lectiu: Nens i nenes amb dificultats en l’aprenentatge

Explicació: Servei de reforç escolar. Es promouen hàbits d’estudi i el re-
forç dels coneixements adquirits a l’escola. Suport psicològic 
a infants i les seves famílies

Sant Rafael 10 (local esq.)
08001 BARCELONA
Telèfon: 934 414 105
www.probens.org/ca

Probens | Promoció  
i Benestar Social
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Àmbit d’actuació: Infància i família, gent gran, dona i altres col·lectius en 
risc d’exclusió, formació i gestió social.

Col·lectius destinataris: Gent gran, infants, famílies, joves, dones.

Missió / ideari: Promocionar la plena inclusió social, dins de la societat com 
a ciutadans de ple dret, de tots els col·lectius en risc d’exclusió, preferible-
ment infants i joves, i les seves famílies, en situació d’exclusió social o risc 
de patir-ne. L’associació desenvolupa diferents programes i projectes amb la 
finalitat de: vetllar per la defensa i compliment dels drets dels menors; la 
protecció dels menors en situació de risc social; l’atenció a altres col·lectius 
en risc d’exclusió social i altres projectes educatius, socials o de lleure.

Any d’inici de l’activitat: 2007

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’orientació i Acompanyament Familiar 
(SOAF)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei per millorar el benestar de les famílies de forma inte-
gral. El projecte té com a finalitat potenciar les habilitats i 
apoderar els i les responsables familiars mitjançant mesures 
d’orientació i suport específic davant situacions i dinàmiques 
que poden perjudicar l’estabilitat i el benestar del sí familiar. 
Es realitzen tallers d’orientació i suport familiar, espais de 
participació i intercanvi d’experiències, suport psicològic

Esteve Terrades 54, baixos
08402 GRANOLLERS
Telèfon: 93 538 04 70
www.reir.cat reir@reir.cat

REIR | Recursos 
Educatius per  
la Infància en Risc
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Servei: Espai per AMPAs i Famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Projecte per assessorar i dinamitzar les AMPAs, potenciant 
la participació de les famílies dins l’àmbit escolar i promo-
vent la seva implicació. S’ofereix formació específica i orien-
tació sobre les demandes plantejades per les mares i pares

Servei: Centres oberts

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai de millora les capacitats i autonomia dels infants

Servei: Ludoteques, casals infantils i espais d’acollida

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espais de cohesió social a través del temps lleure

Servei: Servei d’atenció psicoterapèutica

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb conflictes familiars, nens i nenes en risc d’ex-
clusió i adolescents amb problemes de conducta

Explicació: Servei d’atenció individualitzada
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Servei: Servei d’Atenció Psicoterapèutica Familiar

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills d’entre 0 i 18 anys en risc d’exclusió

Explicació: Servei d’atenció psicoterapèutica

Servei: Beques escolars

Àmbit/Col·lectiu: Menors del Vallès Oriental amb baixos ingressos econòmics 
o en risc d’exclusió social

Explicació: Ajudes escolars per menors derivats per una entitat de refe-
rència

Servei: Servei Integral al Menor

Àmbit/Col·lectiu: Menors

Explicació: Projecte global on es dona resposta a les necessitats detec-
tades en qualsevol menor mitjançant un pla de treball
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Àmbit d’actuació: Educació i formació (escoles bressol, escoles d’adults, 
formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), ben-
estar personal i promoció de l’autonomia (serveis a la llar, a persones grans 
i a persones amb necessitats de suport), ocupació i treball.

Col·lectius destinataris: Infants, joves, famílies, persones amb discapacitat, 
gent gran, dones i persones en risc d’exclusió social.

Missió / ideari: Transformar l’entorn social, millorant la realitat de les perso-
nes mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu 
benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu. Suara és 
una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable.

Any d’inici de l’activitat: 2008

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Cases d’acollida

Àmbit/Col·lectiu: Dones amb fills en situació de vulnerabilitat social o víctimes 
de violència domèstica

Explicació: Cases d’acollida

Servei: Centres oberts

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: S’atenen, prevenen i detecten situacions de risc social

Ronda Universitat 22B, 2n
08007 BARCELONA
Telèfon: 932 547 690
www.suara.coop/ca

Suara Cooperativa
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Servei: Punts de trobada

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espais neutrals de trobada entre la família i els seus fills per 
aconseguir reparar o enfortir la relació familiar

Servei: Espais familiars

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Espais de suport a les famílies per orientar-les en qüestions 
vinculades a la criança i educació dels fills

Servei: Servei comunitari d’orientació i assessorament 
a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb fills de 0 a 6 anys en situació de pobresa

Explicació: Projecte per les famílies que tenen dificultats per tenir cura 
dels fills, que poden presentar altres necessitats importants 
no cobertes

Servei: CDIAP

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Servei: Escoles bressol

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Escoles bressol

Servei: Assessorament en serveis socials

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Assessorament a famílies i assessorament psicològic
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Servei: Servei comunitari

Àmbit/Col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social

Explicació: Ofereix propostes d’activitats lúdico-educatives per facilitar 
la participació de persones en situació de risc d’exclusió so-
cial en la transformació social del barri

Servei: Patis oberts

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Gestió d’espais exteriors escolars perquè les famílies puguin 
fer-ne un ús lúdic fora de l’horari lectiu

Servei: Plataforma on-line

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb infants de 0 a 5 anys

Explicació: Plataforma d’assessorament familiar i compra de productes

Servei: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’atenció domiciliària
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Àmbit d’actuació: Atenció directa, acció comunitària i activitats de partici-
pació.

Col·lectius destinataris: Persones, famílies i unitats de convivència en situ-
ació de risc i/o exclusió social.

Missió / ideari: La intervenció psicoterapèutica i social amb les famílies en 
situació de crisis, utilitzant tècniques de teràpia familiar i de mediació. Infor-
mar a la comunitat sobre la importància de les relacions familiars en el 
desenvolupament psicològic, personal i social dels infants i adolescents.

Any d’inici de l’activitat: 1994

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’atenció directa a les famílies

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Intervenció psicoterapèutica i social amb les famílies en situ-
ació de crisi, utilitzant tècniques de teràpia familiar i de me-
diació

Sagrera 179-197, 1r
08027 BARCELONA
Telèfon: 934 081 236

Plaça Assumpció 2
17005 SANT NARCÍS (GIRONA)
Telèfon: 972 405 465
www.ventijol.cat

Ventijol | Associació 
per a la Salut Familiar  
i Comunitària
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Àmbit d’actuació: Actuacions socials i educatives en el marc de l’habitatge i 
la inclusió residencial, de desenvolupament comunitari en barris i col·lectius 
específics, de mediació i acompanyament social i actuacions d’educació i 
inserció sociolaboral.

Col·lectius destinataris: Famílies, infants, joves, immigrants, dones, gitanos 
i persones en situació de pobresa i d’exclusió social.

Missió / ideari: Facilitar serveis socials especialitzats en sector de població 
exclosa i/o amb dificultats d’inserció.

Any d’inici de l’activitat: 2004 

SERVEIS OFERTS A LES FAMÍLIES

Servei: Servei d’atenció a famílies en processos de 
desnonament de l’habitatge (hipoteca o lloguer)

Àmbit/Col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de mediació amb la propietat i les instàncies judicials, per 
tal de facilitar alternatives de lloguer social, acompanyar les fa-
mílies en el procés de pèrdua d’habitatge i recerca d’alternatives

Marina 164, principal 1ª
08013 BARCELONA
Telèfon: 932 687 939
Fax: 932 687 937
www.vincle.org

Vincle | Associació  
per la recerca i l’acció 
social
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Servei: Servei d’atenció a famílies en processos  
de reallotjament d’habitatge

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb necessitat d’inclusió social

Explicació: Accions de formació i acompanyament al reallotjament, en la 
remodelació de barris, actuacions en habitatge precari i/o 
des de serveis i oficines d’habitatge

Servei: Servei de suport a l’estructuració del projecte 
de família

Àmbit/Col·lectiu: Caps de família en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió 
social

Explicació: Servei que busca desenvolupar i consolidar el rol parental, el 
respecte, l’autonomia, la unitat familiar, el desenvolupament 
dels fills i l’abordament constructiu dels problemes famili-
ars. Aquests objectius es desenvolupen a través de tallers 
grupals i d’atenció domiciliària

Servei: Servei d’atenció a famílies gitanes dels països 
de l’Est d’Europa en situació de risc

Àmbit/Col·lectiu: Famílies gitanes d’Europa de l’Est i menors en risc d’exclusió 
social

Explicació: Servei que desenvolupa un treball socioeducatiu familiar i en 
xarxa, a més de realitzar un acompanyament i una vinculació 
a serveis normalitzats. Actuacions d’escolarització i suport 
escolar

Servei: Servei d’atenció a famílies immigrants

Àmbit/Col·lectiu: Famílies immigrants

Explicació: Actuacions d’acollida, mediació, convivència, inserció laboral 
i acompanyament als serveis comunitaris
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Servei: Servei de Xarxa de tallers a les escoles per a la 
inclusió de famílies amb necessitats especials

Àmbit/Col·lectiu: Famílies amb necessitats especials

Explicació: Tallers per a pares i mares (llengua, TIC, activitat física, etc.) 
amb l’objectiu d’incorporar-los a la comunitat educativa a 
través de la seva promoció social






