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ADPTP

Aquest programa ha incidit 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.

Concretament, durant 2018 s’han realitzat 264 acollides a persones procedents de
derivacions dels serveis i els recursos de la xarxa, a través de persones conegudes o
gràcies a la difusió dels projectes activitats de l’entitat.
El Servei d’Atenció Psicosocial Precoç (SAPP) ha ofert atenció a 97 persones amb un
total de 501 sessions individuals. I, per últim, 25 persones han participat en la Xarxa
de promoció de la salut (grup de trobada), la qual ha tingut 18 sessions.
ACCIÓ PER LA DETECCIÓ PRECOÇ DELS TRASTORNS PSICOSOCIALS (ADPTP)
Sessió acollida al projecte
264
-Anual
Centre
- 264
sessions
Servei d’Atenció Psicosocial Precoç (SAPP)

Xarxa de promoció de la salut (grup de
trobada)
Nº Activitats

atenció
Aroa

-

Centre

Anual-

atenció

501
sessions
-Anual18 sessions

Aroa

3act-783s.
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Centre
atenció
Aroa
Nº Persones

97

25
386
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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

Salut

saludables, oferint recursos a les persones en matèria de gestió

Comunitària

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 275 persones, derivades
pels serveis públics d’atenció a les persones i entitats socials, amb les que treballem en
xarxa, ja que constitueixen un recurs complementari d’intervenció en aquests àmbits.
Espai de Respiració i Relaxació
S’ha impulsat dos grups oberts a tota la ciutadania, amb 39 sessions cadascun i 331
persones participants, als qual s’han ofert eines pràctiques de relaxació per afrontar
l’estrès i l’angoixa.
Aquesta activitat ha estat inclosa al programa de la Festa Major de Sagrada Família
amb una sessió de portes obertes a la que han participat 30 persones.
Taller d’introducció als Mandales
Espai anual grupal on s’han desenvolupat un total de 36 sessions i 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 55 persones..
Dins el marc d’aquesta activitat s’ha realitzat una Sessió de Mandales inclosa al
programa d’actes de la Festa Major de Sagrada Família oberta a tota la ciutadania i
a la qual han participat 17 persones.
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Aquest programa al llarg de l’any 2018 ha atès un total de
547

dones,

entre

17

i

92

anys,

les

quals

provenen

majoritàriament de la província de Barcelona i la resta d’altres
províncies. Un número important de les participants són dones

Dones

ateses per serveis públics d’atenció a les dones o serveis
generalistes d’atenció a les persones.

L’atenció ha estat desenvolupada en els següents projectes:
Projecte Dona, coneix-te (prevenció)
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 Dones, reconstruint mirades,
el Taller Apoderament Femení i Salut, l’Espai Mima’t o els Cercles de Dones, que
s’integren en els plans d’acció i programació dels serveis, o el Taller d’Arteràpia També
s’ha realitzat formació a professionals i voluntàries d’atenció a les dones per tal
d’oferir-los-hi eines per enfortir i millorar la seva feina amb dones en situació de
vulnerabilitat i l’assoliment d’eines personals d’autocura amb perspectiva de gènere.
Al 2018 han participat 439 dones.
A l’Espai Mima’t han participat 15 dones de manera continuada durant tot l’any,
S‘han realitzat 30 Cercles de Dones entre el Centre d’atenció d’Aroa (27) el Centre
Cívic Fàtima d’Igualada (3), amb un total de 118 dones participants. L’Espai Mima’t
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

s’ha desenvolupat com un espai de Transformació amb Materials, al qual s’han
treballat l’autoconeixement i els processos de canvi de les participants a través de
l’experimentació amb materials diversos amb els quals han anat creant diferents
propostes. Han participat 15 dones.
S’han portat a terme 10 sessions del Taller Apoderament Femení i Salut a diferents
municipis de la província de Barcelona emmarcades en les accions del 8 de març de
la Diputació de Barcelona.
S’ha realitzat també un taller d’Arteràpia adreçat a dones al qual les participants
han pogut desenvolupar processos terapèutics i sanadors individuals per mitjà de
prendre consciència, visualitzar i representar les seves emocions, pors, reptes, desitjos,
etc., a través de diferents tècniques artístiques expressives. Han participat un total de
10 dones en les 12 sessions del taller.
Per últim, la formació a professionals i voluntàries ha arribat a 45 dones que, des
del seu àmbit particular d’acció i treball amb d’altres dones, s’han pogut nodrir de
l’aprenentatge de metodologies innovadores i ancestrals, la incorporació de la
feminitat i els cicles de les dones en els seus espais i contextos de treball, i l’assoliment
de recursos personals d’autocura amb perspectiva de gènere.
DONA CONEIX-TE (PREVENCIÓ)
Cercle de Dones
Cercle de Dones
Taller Dones, reconstruint
mirades
Taller Apoderament Femení i
Salut (accions 8 març Diputació
BCN)

DONES
DATA

Anual
(27 sessions)
Setembre a
desembre (3
sessions)
8 Març a
novembre (36
sessions)
Març a maig (10
sessions)

LLOC

Centre atenció
Aroa
Centre Cívic
Fàtima (Igualada)
Centre atenció
Aroa
Olesa de
Bonesvalls, Conca
d'Òdena, Sant
Vicenç de
Castellet, CC
Bages, Santa
Coloma de
Cervelló, Abrera,
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Nº PERS.

103
15
74
150

Espai Mima’T: Transformació amb
materials
Sessió Mima’t Portes Obertes Festes
Tardor Sagrada Família
Taller Emprenedoria per Dones
Taller Arteràpia per a Dones
Formació professionals i
voluntàries d’atenció a les dones
Nº Activitats

Anual (59
sessions)
17/10
29/10, 5, 12,
19/11
Abril a juny (12
sessions)
Anual

Cubelles, Santa
Susanna, Bigues i
Riells, Sant Pere
Vilamajor
Espai 210

15

Espai 210

17

Centre atenció
Aroa
Espai 210

10

Espai 210 i
equipaments
16 act.-128s. Nº Persones

10
45
439

Projecte Dones Acció (Atenció i Suport psicosocial)
Aquest projecte dona suport a dones que pateixen violència masclista i compta amb
un recurs permanent d’atenció psicoterapèutica individual. Les dones participants
han arribat derivades dels serveis de la xarxa d’atenció a les dones de la ciutat i la
província de Barcelona, generals (serveis socials, centre d’atenció primària...) i
específics (PIAD’s, SARA...), la xarxa d’entitats de promoció de la salut i els drets de
les dones i la ciutadania en general, per persones conegudes (“boca-orella”), a través
de la informació dels diferents mitjans de difusió de l’entitat, o bé per recomanació
de les professionals de l’entitat en el cas de dones vinculades a alguna de les activitats
que desenvolupem. S’han realitzat 108 acollides i 93 dones han rebut atenció
psicològica individual amb un total de 709 sessions.
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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

Infància i
Adolescència

desenvolupament.
El programa, que engloba els projectes que es descriuen més

endavant, ha acollit a 1680 nenes, nens i adolescents, d’edats compreses entre els 3 i
els 18 anys, i 66 mares i famílies.
Damara
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. 37 nenes,
nens i adolescents han rebut suport psicològic individual, amb un total de 491
sessions amb format setmanal/quinzenal. També s’ha portat a terme un treball grupal,
amb 2 grups d’Intervenció Psicoeducativa, cadascú amb 10 sessions i un total de 22
participants. A més, s’han realitzat 3 grups de suport a les mares i famílies amb 12
sessions cadascun i 34 persones participants; les sessions han estat desenvolupades
simultàniament amb el treball de les nenes i els nens en els grups psicoeducatius o
l’atenció terapèutica individual. S’ha dinamitzat un Espai familiar compartit entre
les nenes i nens i les seves famílies, amb 3 grups i 10 sessions per grup, i un total de
32 persones participants.
DAMARA – ATENCIÓ A LA INFÀNCIA i l’ADOLESCÈNCIA en RISC PSICOSOCIAL
Atenció terapèutica
37
Anual/491
Centre
(individual)
sessions
atenció Aroa
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Intervenció Psicoeducativa
(grupal)
Suport a les mares i les
famílies
Espai familiar compartit
Nº Activitats

2 grups de
10 sessions
3 grups de
12 sessions
3 grups de 10
sessions
4 act. / 577 sessions

Centre
atenció Aroa
Centre
atenció Aroa
Centre
atenció Aroa
Nº Persones

22
34
32
125

Coeducació – Taller de Prevenció als centres educatius i educació en el lleure
Durant 2018 s’han realitzat diverses accions als centres educatius de Barcelona
orientades a la Promoció de les relacions igualitàries i prevenció de les violències de
gènere i la Resolució de Conflictes.
Els centres educatius als quals s’han desenvolupat les accions han estat IES Moises
Broggi, IES Bernat Metge, IES Quatre Cantons, IES Salvador Espriu, IES Rubí, IES Roda
de Barà, IES Poeta Maragall, Escola Pompeu Fabra, Espai Francesca Bonnemaison,
Escola Casals Gràcia, Biblioteca Vallcarca els Penitents, Antic Safareig Cubelles. S’han
realitzat un total de 26 Tallers de promoció de la igualtat, educació emocional i
prevenció de les violències de gènere amb la infància i l’adolescència, als quals han
participat 535 nenes, nens i adolescents.
ALTAVEUS x la IGUALTAT
Projecte de prevenció de les violències masclistes a través de campanyes de
sensibilitació elaborades per l’alumnat de secundària, al 2018 han participat un
total de 1040 persones entre les noies i els nois de secundària participants i la resta
de l’alumnat, nenes i nens de centres de primària, professorat i ciutadania en general.
Les accions del projecte han mantingut una primera fase d’aprenentatge de continguts
en relació a la temàtica de la igualtat, les relacins afectives i sexuals i la prevenció
de les violències masclistes, amb una segona fase posterior de disseny i elaboració de
campanyes per part de les noies i els nois, des de la seva pròpia veu, motivacions,
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inquietuds i interessos. Posteriorment a la primera fase d’aprenentage a la que s’han
fet 15 sessions, s’han realitzat diverses accions que es descriuen en la següent taula. A
part, l’entitat ha participat en diferents espais i foros als quals s’ha prensentat el
projecte com a bona pràctica i metodologia innovadora de promoció de la igualtat i
prevenció de les violències masclistes:
ALTAVEUS x la IGUALTAT
Sessions d’aprenentatge (contextualització

Anual: 15 IES Poeta

sobre igualtat i violència de gènere i creació de

Maragall i

campanyes de sensibilització)

Espai 210

Jornada Maragall al carrer

Acció sensibilització “Passaparaula
Igualitari”
Exposició “Del somni a la realitat”
Acció sensibilització- dinamització tallers
entre iguals
Acte cloenda projecte IES Poeta Maragall
Exposició “A tu també et pot passar”

Exposició “Del somni a la realitat”

Presentació projecte VI Congrés del Tercer
Sector Social
2n Foro mundial sobre las violencias
urbanas y la educación para la convivència
y la paz
Vuitena Jornada d’Intercanvi d’experiències
d’APS
Nº Activitats

07/03 Acció al
carrer
07/03 Acció al
carrer
08/05 al CC Cotxeres
30/05 Borell
20/06 IES Poeta
Maragall
20/06 IES Poeta
Maragall
12/11 al CC Sagrada
30/11 Família
24/11 Presó “La
Model”
20, 21 i La Farga
22/11 l’Hospitalet
6, 7 i Matadero
9/11 (Madrid)
19/10 UB
21 Nº Persones
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40

20
alumnat+Obe
rta
ciutadania
20
15+Oberta
20+120
20
Oberta (285
persones
beneficiàries
)
Oberta (500
persones
beneficiàries
)
60
directes+ober
ta
25
directes+ober
ta
Oberta
1040
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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 634 persones han estat beneficiàries de les diferents

Gent Gran

accions realitzades, desde aquelles que han format part dels

grups d’acció socioeducativa i les diferents activitats, fins a les persones de l’entorn
immediat de les persones grans (com familiars), nenes, nens i adolescentes de centres
educatius i la ciutadania en general.
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 2018 han participat en el projecte de manera directa 38 persones grans,
amb un total de 66 sessions desenvolupades en 2 grups. La gran majoria de les persones
participants viuen en solitud, de les quals més de la meitat es troben en solitud
objectiva i algunes en solitud subjectiva. La majoria de persones que han participat
han estat dones d’edats compreses entre els 69 i els 92 anys, moltes en situació de
viduïtat, i vivint en diferents barris del Districte de l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu
i Ciutat Vella, però totes elles tenen una vinculació amb el barri de Sagrada Família.
L’acció educadora del projecte ha estat complementada amb activitats lúdiques (veure
taula).
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La majoria dels participants al projecte han estat derivats pel CAP de Sagrada Família
i el Cap de Roger de Flor.

Acció educadora de promoció de
la participació i prevenció de la
solitud
Activitats lúdiques

VINCLES
Anual
(2 grups/66
sessions)
19 sessions

Espai 210

Festa dels 5 anys del

38

26 (mitjana

Vincles, Dinar de
Pasqua, d'estiu i de
Nadal, Aniversaris 10

de
participació)

persones participants,
Celebració de final de
curs i comiat d'estiu,
Celebració de la
Calçotada, Celebració
de la Castanyada,
Celebració la festa del
Dia Internacional de
la Gent Gran, Sortida
Alella i visita
Monestir de Sant
Jeroni de Murtra,
Visita a la Fira de
Nadal de Sagrada
Família amb dinar i
xocolatada.

Xerrada Cures, Ajuntament BCN

24/01

Espai 210

28

Activitat Projecte Radars de
l’Ajuntament BCN

21/02

Espai 210

25

Portes obertes Festa Major Sagrada
Família coincidint amb celebració
5è aniversari Vincles
Xerrades participatives
“Passaparaula sobre Cultura
Europea”
Portes obertes amb xerrada-debat
“Malnutrició en la gent gran”

18/04

Espai 210

25

25/04
17/10

Espai 210

30

23/05

Espai 210

37

Docuforum documental Savieses
2017

17/06

Espai 210

31

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

Grup Focal Projecte Prescripció
Social amb persones derivades
Vincles
Visita de tècniques de l’Ajuntament
BCN
Nº Activitats

28/06

Espai 210

6

03/10

Espai 210

28

27act/ 66s. Nº Persones

274

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. Al 2018 ha tingut 35 persones
beneficiaries, de les quals 5 han participat en el documental final com a protagonistes.
El

projecte

inclou

activitats

de

transferències

intergeneracionals

de

sabers

i

experiències entre les persones grans participants i nenes, nens, joves i ciutadania en
general. Aquestes activitats han estat dinamitzades a través d’espais on es visionen els
documentals creats i l’intercanvi i debat posterior entre les persones protagonistes del
mateix i el públic assistent. Han participat 434 persones.
SAVIESES, CÀMERA EN MÀ
Acció educadora amb gent gran
Presentació documental Savieses 2018

27 sessions
18/04

Cinefòrum: Transferències de

13 sessions

Espai 210
C.C Sagrada
Família
Escola

Sabers i Experiències entre

Sagrada

generacions

Família,
Escola
Immaculada
Vedruna,
Escola
Mireia,
Universitat
Barcelona
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35
97
434

25/05 i
26/05

Drassanes

Docuforum amb grup Vincles

13/06

Espai 210

Nº Activitats

5 act./ 31 s. Nº Persones

Docuform FiraGran

38

Reials

30

634

El projecte compta amb una pàgina web:
https://sites.google.com/a/fundacioaroa.org/savieses/

I la versió curta del document pot visualitzar-se en:
https://www.youtube.com/watch?v=mFLIy99B1eM&list=UU5DKe0JWixS1bvnEufSySL
A
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Xarxa
Comunitària

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.
També 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.

XARXA COMUNITÀRIA i ACTES SOLIDARIS
Dona’T Espai: Cicle d’activitats entorn el Dia
Internacional de les Dones

07/03

Portes obertes Festa Major Sagrada Família
(Mima’t, Vincles)
Dones en So de Pau
Cicle d’activitats entorn el Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència vers les dones

18/04
12/11 a
30/11

Comissió dones
PDC (Pla
Comunitari
Sagrada Família)
Sagrada Família |
PDC
Comissió dones
PDC

- Exposició “Del somni a la realitat”. CC
Sagrada Família

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona
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75

41
285 persones
beneficiàries

Consell de Dones de l’Eixample. Activitats Acte 24/11
centra 25N

500 persones
beneficiàries

- Exposició “Del somni a la realitat”. Presó
“La Model”
Punt d’informació al voluntariat

Avaluació Prova Pilot Circuit prescripció
social i Revisió i Implementació projecte

Anual

Centre Cívic
Sagrada
Família, Espai
210
Comissió
prescripció
social|PDC

Anual

23/04
Vespre Solidari per una Infància lliure de
violència

Nº Activitats

Rambla
Catalunya
Palau Macaya

26/10

8 Nº Participants

-------------------------------Activitat
oberta
95

145+Activita
t al carrer

Altres activitats: Gestió de l’equipament sociocultural municipal Espai 210
(C/Padilla, 208-210).

7

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.

Som Aroa

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.
Al 2018 han participat un total de 257 persones amb perfils molt diversos, d’edats
compreses entre els 20 y 80 anys, de diferents orígens personals i trajectòries laborals
i professionals.
DATA

VOLUNTARIAT

Sessions informatives

Anual
(12

LLOC

Espai 210
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Nº
PERSONES

213

sessions)
Monogràfics Formació al Voluntariat

Anual (19

(4h): Atenció hol·lística

sessions)

Espai 210

55

Espai 210,
Centre atenció
Aroa
Sant Cugat

20

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.
Grup de supervisió
Jornada SOM AROA

Anual
(22
sessions)
14/07

5 /27

Nº Activitats

sessions

DATA

29

Nº Participants

LLOC

257

Nº
PERSONES

AMICS & AMIGUES de la Fundació Aroa (Activitats +Oci +Salut +Benestar)
Cineforum “La Luna en ti”

09/03/2018

Espai 210

15

Passaparaula sobre cultura europea

25/04/2018

Espai 210

30

Debat: malnutrició en la gent gran

23/05/2018

Espai 210

37

03/05/2018

Espai 210

29

17/10/2018

Espai 210

32

28/11/2018

Espai 210

24

Música: Cobla Sant Jordi

26/01/2018

12

Teatre: El Fantasma de Canterville

21/02/2018

Palau Sant
Jordi
Teatre Condal

Visita Monestir Pedralbes

18/03/2018

Mindfullness i altres eines de gestió
emocional
Passaparaula: què sabem de la Unió
Europea
Mindfullness i altres eines de gestió
emocional

Música: La romàntica de Bruckner.
Auditori
Òpera: Juditha Triumphans de
Vivaldi. Auditori

11/05/2018
1710/2018

Música: Voices of New Zealand

08/11/2018

Teatre: Adossats

19/12/2018

Visita guiada a l’Exposició: El cos
01/06/2018
vestit. Siluetes i moda de 1550 a 2015
Visita al Castell de Montjuïc
Nº Activitats

Montesir
Pedralbes
Auditori
Catalunya
Auditori
Catalunya
Palau de la
música

12
14
12
12
12

Teatre Romea

12

Museu del
Disseny

11

17/06/2018
Castell Montjuic
17 Nº Persones
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13
277

8

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

Dades

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

econòmiques

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.

9

Durant l’any 2018 l’entitat ha participat en les
accions de la xarxa comunitària que es descriuen a
continuació així com ha organitzat els esdeveniments

Xarxa
comunitària

solidaris

descrits

per

tal

de

contribuir

a

la

sensibilització comunitària i el reforç dels projectes i

serveis d’atenció que es desenvolupen en les diferetns àrees.
XARXA COMUNITÀRIA i ACTES SOLIDARIS
Dona’T Espai: Cicle d’activitats entorn el Dia
Internacional de les Dones

DATA
07/03

LLOC
Comissió
dones PDC
(Pla
Comunitari
Sagrada
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Nº PERSONES
75

Família)
Portes obertes Festa Major Sagrada Família
(Mima’t, Vincles)
Dones en So de Pau
Cicle d’activitats entorn el Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència vers les dones

18/04

Sagrada
Família | PDC
Comissió

12/11 a
30/11

dones PDC

41
285 persones
beneficiàries

- Exposició “Del somni a la realitat”. CC Sagrada
Família
Consell de Dones de l’Eixample. Activitats Acte
centra 25N

24/11

500 persones
beneficiàries

- Exposició “Del somni a la realitat”. Presó “La
Model”
Punt d’informació al voluntariat

Avaluació Prova Pilot Circuit prescripció social i
Revisió i Implementació projecte

Anual

Anual

23/04
Vespre Solidari per una Infància lliure de
violència

26/10

Nº Activitats

8

Centre Cívic
Sagrada
Família,
Espai 210
Comissi
ó
prescrip
ció
social|P
DC
Rambla
Catalunya
Palau
Macaya

Nº
Participants

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

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

Activitat oberta
95

145+Activitat
al carrer

Gestió de serveis: des de l’any 2012 l’entitat gestiona l’equipament sociocultural
municipal Espai 210 (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.
Entitat membre de:


Grup de Treball sobre Envelliment (Nacions Unides)



United Nations Global Compact Coordinadora Catalana de Fundacions



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



Grup de monitoratge Agenda 2030 Feminista



Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva Charter de la Diversidad
Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona
Tel.669.05.75.40
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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
Universitat Pompeu Fabra.
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