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Acció per la Detecció Precoç dels Trastorns Psicosocials. Aquest 

programa ha seguit incidint en la prevenció primària i 

secundària dels trastorns psicosocials, a través d’accions que 

s’han adreçat a la detecció precoç, la generació de conductes 

proactives per la salut biopsicosocial en la població, així com 

espais de llarga durada, centrada en la persona i coordinada 

amb els serveis de la xarxa. 

Concretament s’han realitzat 602 accions (sessions d’acollida, suport terapèutic i grup 

de trobada per la promoció de la salut), atenent un total de 220 persones.  

SAPP, Servei d’Atenció Psicosocial Precoç. 

Les persones participants al projecte l’any 2017 han estat un total de 117, tal i com es preveia, 

han estat població de Barcelona afectada en la seva majoria per trastorns de caire ansiós-

depressiu derivats de situacions que faciliten l’aparició dels mateixos, com problemes familiars, 

laborals, socials, etc. El contextos de desavantatge econòmica i les situacions de desigualtat, 

especialment la de gènere característica del model social patriarcal imperant, estan molt 

presents en les persones ateses i incideixen especialment en col·lectius concrets, com és el de les 

dones. D’aquesta manera, al 2017 han participat al SAPP un total de 80 persones, de les quals 

un 82,7% han estat dones, amb edats compreses entre els 18 i els 95 anys. Els indicadors de 

les situacions viscudes per les dones ateses mostren que un 53% va viure o estava vivint una 

situació de violència masclista en el moment de l’atenció, un 17% es trobava en una situació 

de dificultat o crisi familiar i un 10,3% viu en exclusió social. Les dades també mostren que, 

en un número elevat de les dones participants, estan presents situacions i estils  de relació 

compatibles amb formes de violència masclista normalitzades de manera que, en molts casos, 

el propi procés de suport individual ha funcionat com a espai des del que qüestionar els 
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missatges predominants rebuts i obrir-se a iniciar canvis cap a formes de vida i relació lliures 

de violència.   

En termes d’incidència de problemàtiques en les persones destinatàries, es revela un diagnòstic 

segons el qual un 100% pateix ansietat; el 78% estrés crònic; el 60% estrés post traumàtic; el 

59% depressió; el 47% dolor crònic; el 61% trastorns de conducta; el 87% trastorns afectius; el 

29% burn-out; el 11% conductes suicides o autolesives; el 49% addiccions.  

El treball continuat i coordinat amb els serveis de la xarxa ha fet que les derivacions dels 

serveis es mantinguin com la principal via d’entrada de les persones participants al projecte 

(75'8%), mentre que un 9% han estat derivades per entitats del territori de Barcelona. Un 68,9% 

provenen dels serveis d'atenció primària i de salut mental especialitzats, amb qui es realitza 

un treball en xarxa per contribuir i complementar la seva acció, permetent així arribar a més 

persones en situació de necessitat de suport psicològic i donar continuïtat a les que el van 

iniciar a la xarxa pública i precisen mantenir-lo 

Grup de trobada i suport mutu i xerrades de promoció de la salut. 

Sensibilització i promoció de canvis en la conducta de les persones participants, a 

través de l’adquisició de competències  de gestió de l’estrès i d’afrontament a 

l’adversitat, contribuint a evitar l’evolució de la malaltia a estadis més avançats. Han 

participat un total de 23 persones en les 18 sessions desenvolupades. Les persones han 

estat derivades principalment dels serveis i entitats (76,8), destacant que la majoria 

de participants es troben en una situació de crisis econòmica (65,6%) o pateixen una 

patologia física greu (14,4%). 

S’ha treballat amb els serveis i les entitats de la xarxa comunitària per la creació d’un 

protocol de detecció precoç dels trastorns psicosocials. Aquest procés es troba en l’etapa 

de presentació, difusió i implementació amb els diferents agents de la xarxa que hi 

treballen.  
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Aquest projecte promou activitats comunitàries, educatives, 

lúdiques i participatives que afavoreixen la prevenció dels 

trastorns psicosocials fomentant hàbits i estils de vida 

saludables, oferint recursos a les persones en matèria de gestió 

personal, que faciliten la preservació de la pròpia salut i 

sensibilitzant, sobre la prevalença d'aquestes afectacions i els 

factors de risc que les generen. 

Han participat de les activitats d’aquest projecte un total de 415 persones, les quals 

han estat derivades pels serveis públics d’atenció a les persones i entitats socials, amb 

les que treballem en xarxa, constituint un recurs complementari d’intervenció en 

aquests àmbits. 

Espai de Respiració i Relaxació 

S’han impulsat dos grups oberts a tota la població per aprendre eines pràctiques de 

relaxació per afrontar l’estrès i l’angoixa. Un dels grups s’ha realitzat en el barri de 

Gràcia i l’altre s’ha realitzat en el barri de la Sagrada Família amb un total de 72 

sessions i una participació 311 persones. 

A més, s’ha portat  terme una sessió oberta a tota la ciutadania dins el programari 

d’accions del calendari festiu del territori a la Biblioteca de Sagrada Família, a la 

qual han participat 24 persones.  

Taller d’introducció als mandales 

S’ha desenvolupat un espai anual on s’han realitzat un total de 36 sessions on les 

persones participants han après a desenvolupar la creativitat personal, la concentració 

i la memòria visual. Han participat d’aquesta activitat un total de 53 persones.  
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També s’ha desenvolupat un grup trimestral a un equipament comunitari del territori 

(Parròquia de Sant Ignasi) amb un total de 12 sessions i la participació de 27 persones.  
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En aquest programa al llarg de l’any 2017 han participat 320 

dones, d’entre 13 i 88 anys, de les quals el 97% provenen 

majoritàriament de la província de Barcelona i el 3% d’altres 

províncies. El 88,40% de les participants són dones ateses per 

serveis públics d’atenció a les dones o serveis generalistes 

d’atenció a les persones. 

Aquest doncs, s’engloben a dos projectes: 

Projecte Dona, coneix-te (prevenció i atenció) 

Recursos especialitzats pels serveis públics d’atenció a les dones, que incideixen en la 

prevenció i l’atenció dels trastorns psicosocials, derivats de l’estrès post-traumàtic que 

afecta a les dones que pateixen o han patit violència masclista, així com el derivat de 

les situacions discriminatòries fomentades per la desigualtat home-dona i agreujades 

per l’actual context socioeconòmic. 

Compta amb recursos, de diferent format, com els tallers Dona, 

reconstruint mirades, Salut i cicles vitals femenins, l’espai Mima’t 

o els Cercles de Dones, que s’integren en els plans d’acció i 

programació dels serveis. Al 2017 han participat 218 dones. 

Concretament, 69 dones han estat beneficiàries de les 36 sessions 

del taller Dona, reconstruint mirades, 87 

han participat en els 27 Cercles de Dones desenvolupats. A 

l’Espai Mima’t han participat 16 dones en les 59 sessions 

realitzades, i 34 s’han integrat a les dues sessions de portes 

obertes realitzades a l’Espai 210 dins la programació festiva del 
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territori. Per últim, 12 dones han estat beneficiàries del 

Taller de Salut i Cicles Vitals Femenins que s’han portat 

a terme dins l’agenda d’igualtat de la Mancomunitat de 

la Conca d’Òdena (Igualada), amb un total de 4 sessions.  

Projecte Dones Acció (Atenció i Suport Psicosocial) 

S'adreça a dones que pateixen violència masclista. Compta amb diversos serveis i 

recursos adaptats a les necessitats de les dones ateses: atenció psicològica, 

desenvolupada per l'equip de la Fundació Aroa; i amb una xarxa de suport de dones 

voluntàries sensibilitzades i formades que 

acompanyen les dones. Durant el 2017 un total de 

320 dones han estat beneficiàries de les activitats i 

accions, amb 102 acollides realitzades i un total 

de 698 sessions d’atenció psicoterapèutica 

individual en les que s’han atès un 89 dones. 

 

 

Aquest programa té com a finalitat acompanyar a la infància 

i l'adolescència que pateix o es troba en situació de risc de 

patir algun tipus de trastorn psicosocial. Aquesta situació 

augmenta la seva vulnerabilitat i dificulta el seu ple 

desenvolupament. 

El programa, que engloba els projectes que es escriuen a continuació, ha acollit a 

1203 menors, d’edats compreses entre els 3 i els 18 anys, 63 famílies  18 professors/res 
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i  32 dones entre 22 i 55 anys amb perfils molt variables respecte al nivell d’estudis 

i la situació socioeconòmica. 

Damara (Atenció a Infància i Adolescència en Risc Psicosocial) 

Acompanyament terapèutic, psicopedagògic i socioeducatiu a la infància i 

l'adolescència en risc psicosocial, així com de suport a les famílies en matèria 

d'orientació i suport per al desenvolupament d'habilitats parentals positives. Un 4% 

dels i les menors atesos/es es troben en convivència amb el pare agressor, el 6% es troba 

en allotjaments d'acollida amb les seves mares, el 67% viuen en un nou domicili tenint 

contacte amb el pare i el 28% viuen en un nou domicili amb ordre d'allotjament o 

pèrdua dels drets de visita per part del pare. Durant l’any 2017 s’han atès un total de 

87 persones, de les qual 35 han estat nens, nenes i adolescents que han rebut Atenció 

terapèutica especialitzada individual (483 sessions). També s’ha proporcionat suport 

a 32 mares i famílies de les nenes, nens i adolescents en 3 grups de suport i un total 

de 12 sessions cadascun i, per últim, cal mencionar que s’han portat a terme 2 grups 

d’Intervenció Psicoeducativa amb infància en 

risc psicosocial, els quals amb comptat 

cadascú amb 10 sessions i 20 participants en 

total. 

Coeducació (Tallers de Prevenció als Centres 

Educatius i Educació en el Lleure, Projecte 

Altaveus per la Igualtat i #TICsenseRISC)  

Promoció de les relacions igualitàries i prevenció de les violències de gènere.  
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Acció als centres educatius IES Mosses 

Broggi, IES Quatre Cantons, Espai Jove 

Fontana, IES Ausias March, PTT 

Manlleu, Citiliab, Escola Puig-Agut 

Manleu, Escola Quatre Vents, Escola 

Pompeu Fabra. S’han realitzat un total de 24 

Tallers de promoció de la igualtat, educació 

emocional i prevenció de la violència de gènere 

als quals han participat un total de 485 nenes, 

nens i adolescents. 

En el Projecte Altaveus per la Igualtat de prevenció de les violències masclistes a través 

de campanyes de sensibilitació elaborades per l’alumnat de secundària, han 

participat un total de 633 persones (noies i nois de secundària i professorat):  

Sessions d’aprenentatge 

(contextualització sobre igualtat i 

violència de gènere i creació de 

campanyes de sensibilització)  

Anual: 

8  

IES Poeta Maragall 

i Espai 210  

130  

6es Jornada d’Intercanvi d’experiències 

d’APS  

20/1/17  CCCB  2+Oberta  

Exposició fotogràfica: “A tú també et 

pot passar”  

1/3/17 

al 

1/4/17  

IES Poeta Maragall  15+Oberta  

Jornada Maragall al carrer  9/3/17  IES Poeta Maragall  20+Oberta  

Exposició fotogràfica Biblioteca Joan 

Oliver  

5/5/17  Biblioteca Joan 

Oliver  

15+Oberta  

Jornada Barcelona educa per la 

Justícia Global  

18/5/17  IES Milà i 

Fontanals  

36  

Acció de sensibilització-Dinamització 

de tallers  

14/6/17  IES Viladomat  99  
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Jornada Final projecte  21/6/17  IES Poeta Maragall  300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientació professional 

Acció d’apropament, informació professional adreçada a l’alumnat de 4t de l’ESO, 

concretament sobre la carrera de Psicologia i inclosa al programa de orientació 

professional que el centre educatiu ofereix als nois i les noies. Han participat 16 noies 

i nois.  
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En el marc d'aquest programa impulsem projectes de prevenció 

de la solitud i l’aïllament social de les persones grans, 

incidint en la reducció del risc psicosocial, fomentant 

l'envelliment actiu i la participació plena de les persones 

grans en la societat. 

Un total de 687 persones ha participat de les 122 activitats desenvolupades.  

Vincles 

Línia d'intervenció en xarxa, des d'on es 

vincula la participació activa dels serveis i 

entitats del territori, i que s'articula en una 

acció educadora, dirigida a la gent gran, que 

aborda la soledat i promou la seva 

participació, com una resposta a la exclusió 

social. En 2017, 37 persones grans han participat a les 66 sessions de l’acció 

educadora de promoció de la participació i prevenció de l’aïllament desenvolupades.  

Les persones destinatàries del projecte han estat gent gran major de 65 anys amb 

autonomia, interessos i motivació, a més d’una 

certa predisposició a la participació. Totes 

elles tenen en comú un sentiment o situació de 

solitud que els ha portat a un progressiu 

aïllament social associat a un deteriorament 

progressiu del seu estat de salut biopsicosocial 

amb afectacions de grau variable.  
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Les persones participants han estat majoritàriament dones (86%), d’entre 71-91 anys 

de les quals un percentatge elevat es troba en situació de viudetat (37%). Algunes 

persones no han pogut vincular-se a les sessions per presentar alguna resistència a la 

participació o bé per dificultats de mobilitat o altres motius de salut. 

Quant a les dades sociodemogràfiques, hi ha perfils força diversos en les persones 

participants. Referent a l’edat, la majoria es troben entre els 71 i els 80 anys, mentre 

que més d’una tercera part estan entre els 81 i els 90. Un 85% són dones i el 15%. 

Respecte a la situació familiar, la majoria de les persones són vídues, el 12% estan 

casads, el 23% solteres, el 18% separades i el 14% es desconeix. Pel que fa a la 

convivència, el 72% viuen en solitud; el 12% en família, el 3% de relloguer i el 13% 

no s'ha registrat ja que s'ha derivat a un altre servei. I, en relació als barris de 

residència: Sagrada Família 46%; Altres barris de la Dreta Eixample 29%; Fort Pienc 

19%; Gràcia 2%; La Sagrera 3%; Barri Gòtic 1%. Totes les persones, però, tenen una 

vinculació amb al barri de Sagrada Família.  

Un any més, la majoria dels participants al projecte han estat derivats pel CAP de 

Sagrada Família (49%) i el Cap de Roger de Flor (39%). 

Cal dir que les persones destinatàries han participat activament durant el procés de 

definició, execució i seguiment del projecte gràcies a la pròpia metodologia, que adapta 

les accions del projecte a les necessitats i motivacions de les persones usuàries i 

dinamitza accions de seguiment i implicació d’aquestes a través de dinàmiques 

participatives i adaptades al seu llenguatge i processos comunicatius. 

 

mailto:aroa@fundacioaroa.org
http://www.fundacioaroa.org/


 

 

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona 
Tel.669.05.75.40 

E-mail: aroa@fundacioaroa.org 
Web: www.fundacioaroa.org 

 

El projecte ha inclòs la 

realització de 13 sessions 

amb format lúdic, al 

qual ha hagut una 

mitjana de participació 

de 25 persones: Dinar de 

Pasqua,, d’estiu i Nadal, 

Aniversari del projecte Vincles i de dues persones participants, Celebració de final de 

curs i comiat d’estiu, Celebració de a Castanyada, sortida a la fageda, Visita a les caves 

Codorniu, Visita al Museu de les Aigües.  

Les persones també han participat de la Xerrada: Tradicions Nadalenques a la Unió 

Europea realitzada en el marc d’accions comunitàries de promoció del benestar i la 

salut.  

Finalment, cal fer referència a la participació del grup a la presentació del projecte 

“Radars” a la Setmana de la Gent Gran, amb 23 participants.  

Savieses, càmera en mà 

Acció comunitària socioeducativa que impulsa la 

prevenció de l’aïllament social de les persones 

grans, a través del relat de les seves històries de 

vida, la comunicació audiovisual i l’intercanvi 

intergeneracional. Ha tingut 16 persones 

beneficiaries de les quals 5 han participat en el documental final. 

mailto:aroa@fundacioaroa.org
http://www.fundacioaroa.org/


 

 

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona 
Tel.669.05.75.40 

E-mail: aroa@fundacioaroa.org 
Web: www.fundacioaroa.org 

 

En la presentació del documental en el Centre 

Cívic Sagrada Família han assistit un total 

93 persones. A més, se han realitzat 14 

sessions de Cinefòrum: Transferències de 

Sabers i Experiències entre generacions, on 

han participat  456 persones (nenes, nens i 

persones adultes)  de l’Escola Sagrada Família, INS Poeta Maragall, Espai 210, CAP 

Sagrada Família.  

El projecte compta amb una pàgina web: 

https://sites.google.com/a/fundacioaroa.org/savieses/ 

I la versió curta dels documentals pot visualitzar-se en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dmqmAWKkygE 

https://www.youtube.com/watch?v=0b98lrvjfsM&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=1aqxn50DMQE&t=193s 

https://www.youtube.com/watch?v=mFLIy99B1eM&t=12s 

 

 

Presència de l'entitat en els grups de treball de 

desenvolupament comunitari, organismes de participació, 

per potenciar el treball en xarxa i la incidència política. 

Creiem que és gràcies a la trobada i al treball conjunt que 

es poden generar projectes de major impacte en la qualitat 

de vida de les persones. 

Activitat Data Lloc Nº Participants 

Dona’T Espai  14/3/17  Comissió dones PDC 

(Pla Comunitari 

Sagrada Família)  

69  
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Cicle d’activitats entorn 

el Dia Internacional de 

les Dones  

Per Festa Major... Fem 

Salut!  

29/4/17  /Sagrada Família | 

PDC  

Activitat al 

carrer  

Festes Tardor Sagrada 

Família  

14/10/17  Sagrada Família | 

PDC  

Activitat al 

carrer  

Dones en So de Pau  

Cicle d’activitats entorn 

el Dia Internacional per 

l’Eliminació de la 

Violència vers les dones  

8 - 

30/11/17  

Comissió dones PDC  Activitats al 

carrer  

Punt d’informació al 

voluntariat  

Anual  Centre Cívic Sagrada 

Família, Espai 210  

-------------  

Diagnòstic Circuit 

prescripció social  

Anual  Comissió prescripció 

social|PDC  

-------------  

Stand Roses Solidàries 

Sant Jordi  

23/4/17 Rambla Catalunya  Activitat oberta  

Sopar solidari de Nadal  18/11/17  Hotel Catalonia 

Eixample  

76  

Nº Activitats 8 Nº Participats 145+ Activitats 

al carrer 

 

 DATA LLOC Nº PERSONES 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Recolzament a les entitats 

públiques i societat civil en el 

procés participatiu d’elaboració 

d’estratègies i eines contra les 

violències de gènere a la província 

d’Inhambane, Moçambic.  

 

Participació com a entitat 

agrupada. Entitat gestora: 

Arquitectes sense Fronteres  

Nov. 2017-2018 Inhambane 

(Moçanbic)  

Projecte  

bianual no 

finalitzat  
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Millora i foment entre les dones de 

Cisjordània del seu accés a la 

salut sexual i reproductiva (com a 

entitat col·laboradora. Entitat 

gestora: Associació Hèlia).   

2017-2018 Cisjordània  Projecte  

bianual no 

finalitzat 

 

GESTIÓ DE SERVEIS Des de l’any 2012 l’entitat gestiona l’equipament 

sociocultural municipal Espai210 (Ajuntament de Barcelona) on hi participen 

23 entitats socials de diferents àmbits, s’impulsa una programació d’activitats 

trimestral de l’equipament i un programa de cessió d’espais i materials a les 

entitats del barri de Sagrada Família.  
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 Som Aroa són totes aquelles persones que contribueixen a que 

la seva missió sigui possible; ja sigui donant el seu suport 

econòmic com aportant la seva experiència professional o 

vital de manera solidària a través d'un voluntariat. 

Tots els projectes i les iniciatives socials de l'entitat són 

possibles gràcies a aquest compromís, és per això, que realitzem activitats d'interès per 

als Amics i Amigues de la Fundació Aroa i vam desenvolupar un Pla de Voluntariat 

que contempla accions d'acollida, formació i participació , perquè totes i tots Som 

Aroa. 

Durnt 2017 han participat un total de 520 persones entre Voluntariat (257) i Amics 

i Amigues de l’entitat (263) amb perfils molt diversos, d’edats compreses entre els 18 

y 89 anys, de diferents orígens personals i trajectòries laborals i professionals. 

Amics i amigues de la Fundació Aroa  

 

 
DATA LLOC Nº 

PERSONES 

 AMICS & AMIGUES de la Fundació Aroa (Activitats +Oci +Salut +Benestar)  

L’Art de crear la teva Vida 

(residencial)  

24-26/3/17  Montserrat  11  

Cinefòrum amb la pel·lícula  

“Savieses, càmera en mà””  

30/6/17  Espai 210  20  

Xerrada:  

Com afrontar els canvis i les crisis 

a la vida  

23/3/2017  Espai 210  14  

Xerrada:  

Com afrontar els canvis i les crisis 

a la vida  

31/5/17  Espai 210  30  

Xerrada:  21/9/2017  Espai 210  26  

7    
 

Som Aroa 
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Com afrontar els canvis i les crisis 

a la vida  

Xerrada: Autoestima i relacions  18/10/17  Espai 210  16  

Xerrada: Tradicions Nadalenques 

a la Unió Europea  

20/12/2017  Espai 210  28  

Concert: de WAGNER a 

BERNSTEIN  

5/2/17  L’Auditori  12  

Teatre: La Sra. Florentina i el seu 

amor Homer  

24/2/17  TNC  10  

Teatre: Ricard III  10/5/17  TNC  10  

Concert: Lieder càmera: 

Mendelsohnn  

7/6/17  L’Auditori  12  

Teatre: Desig sota els oms  27/10/17  TNC  10  

Assaig general de Tristan und 

Isolde de Richard Wagner  

25/11/17  El Liceu  12  

Sortida a la natura  17/6/17  Vallvidrera  11  

Calçotada  29/3/17  Montblanc  41  

Nº Activitats  17  Nº Persones  263  

 

Voluntariat 

La participació i col·laboració del voluntariat durant el 2017 s’ha concretat en un 

total de 257 participants en les diferents activitats desenvolupades (Sessions 

Informatives, Sessions Formatives, Grup de Supervisió i Jornada SOM ARA). Aquest 

s’ha mantingut la implementació del Pla de Participació dissenyat anteriorment, el 

que ha contribuït a la resposta positiva de les persones voluntàries i incentivat la seva 

participació activa, contribuint així a la millora de la democràcia interna i la 

garantia de transparència de l'entitat. Aquestes accions fan que les persones voluntàries 

se sentin part de la Fundació Aroa en la seva totalitat, factor que a més d'enriquir el 

treball del dia a dia, millora la qualitat dels projectes de l'entitat. 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Sessions informatives Anual/10 

sessions 

Espai 210 159 
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Monogràfics Formació al 

Voluntariat (4h): 

. Atenció holística 

. Eines integratives d'atenció social 

.Tècniques de prevenció i promoció 

de la salut. 

. Igualtat i No-discriminació 

. Mediació Intercultural 

. Tècniques creatives 

. Autoconeixement amb perspectiva 

de gènere. 

Anual/19 

sessions 

Espai 210 51 

Grup de supervisió Anual/22 

sessions 

Espai 210, 

Centre 

d’atenció 

Aroa 

11 

Grupo dinamització SOM AROA Anual/4 

sessions 

Espai 210, 

Centre 

d’atenció 

Aroa 

19 

Jornada SOM AROA 8/7/2017 Sant Cugat 28 

Nº Activitats 5/27sessions Nº 

Participants 

257 
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Finançament públic  

Hem rebut suport de l'Institut Català de les Dones i de la 

Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya, de la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona (Districte 

de l'Eixample, de Gràcia, d'Horta-Guinardó, de l'Àrea de 

Qualitat de Vida i Esport i de l'Àrea de la Dona i Drets Civils. 

Finançament privat 

Es tracta d'empreses i entitats socials que sol·liciten els recursos i serveis de la Fundació 

Aroa i contribueixen d'aquesta manera a sostenir el projecte i la missió de l'entitat. 

Aquest anys han col·laborat: Fundació Salut i Comunitat, QSL Serveis Culturals, 

Associació de Dones Montserrat Roig, Associació Helia i Farmàcia Madroñal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2017 hem rebut el suport i participat a 

es següents xarxes:  

  

 

Entitat membre de:  

United Nations Global Compact  

Coordinadora Catalana de Fundacions  

FOCAGG (Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i 

Família)  

Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva  

Charter de la Diversidad  

9    
Xarxa i 

col·laboració  

 8 
 

Dades 

econòmiques  
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Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violencia vers les dones  

Xarxa DosDeu  

Plataforma unitària contra les violències de gènere.  

Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat  

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)  

Consell de Dones de Barcelona  

Grup de violències masclistes (CDB)  

Grup de Territorialitat C(CDB)  

Consell de Dones del Districte de l’Eixample  

Consell de Salut del Districte de l’Eixample  

Taula de Salut, Comissió de Gent Gran, Comissió de Dones i Comissió de 

Prescripció Social del Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada 

Família.  

Institucions col·laboradores:  

Secretaria de Família (Dept.Benestar Social i Família, Generalitat de 

Catalunya), Institut Català de les Dones (Dept.Benestar Social i Família, 

Generalitat de Catalunya), Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 

(Direcció Dones i Direcció Qualitat de Vida, Districte de l’Eixample i 

Districte de Gràcia) i Obra Social “La Caixa”.  

Convenis de pràctiques formatives: Universitat de Girona, Universitat de 

Barcelona i Institut Obert de Catalunya. 
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