
  

 Projectes Alumni Solidari 2013-2014    

 
 
 Centre Obert Gavina 
 

Descripció: El Centre Obert Gavina ofereix atenció a les famílies 
prestant-los serveis de prevenció de situacions de ruptura social 
i vetllant perquè millorin la seva situació, i l’educació i la 
satisfacció de les necessitats dels seus fills. 
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 

 Web: http://www.centreobertgavina.org/es 
 

 Fundació Social del Raval 
 

Descripció: La Fundació es dedica a la integració social al barri  
del Raval, a Barcelona. La integració social és un objectiu 
fonamental en un barri on hi ha un nombre elevat de famílies 
necessitades i, entre aquestes, un alt percentatge d’immigració.  
Categoria del projecte: Pla de captació de fons 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.fsraval.org/ 

 
 
 Fundació Mambré 
 

Descripció: La Fundació Mambré ajuda a facilitar i motivar 
processos d’inclusió social, fent èmfasi especialment en 
l’acompanyament de les persones sense llar. 
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.fundaciomambre.org/ 

  
 
 
 Fundació El Maresme 
 

Descripció: La Fundació privada El Maresme és una entitat 
d'iniciativa social sense finalitat de lucre que promou i impulsa la 
integració social i la millora la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme. 
Categoria del projecte: Noves oportunitats de negoci 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Mataró 
Web: http://www.fundmaresme.com/ 
 

http://www.centreobertgavina.org/es
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http://www.fundaciomambre.org/
http://www.fundmaresme.com/


Federació ECOM 
 
Descripció: La Federació ECOM defensa l’exercici dels drets de 
les persones amb discapacitat física i treballa per millorar-ne la 
qualitat de vida.  
Categoria del projecte: Pla de comunicació i màrqueting 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.ecom.cat/ 
 
 
 
Fundació AMPANS 
 
Descripció: AMPANS és una fundació que es dedica a ajudar i a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies al Bages. 
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Manresa 
Web: http://www.ampans.cat/ 
 
 
 
FUPAR 
 
Descripció: La FUPAR té com a missió principal proporcionar 
activitat laboral, formació professional i cultural, i atenció diürna 
a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i amb 
minusvalideses físiques o sensorials, amb l’objectiu 
d’aconseguir, si escau, la seva inserció als mitjans normals de 
producció, com també la seva realització personal per tal de 
millorar-ne la qualitat de vida. 
Categoria del projecte: Pla de comunicació i màrqueting 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Terrassa 
Web: http://www.fupar.es/ 
 
 
 
Centre Pedralbes  
 
Descripció: La Fundació Privada Centre Pedralbes és una 
fundació sense finalitat de lucre, que té com a objectiu vetllar 
per les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Categoria del projecte: Pla de comunicació i captació de fons 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.centrepedralbes.cat/  
 
 
 

http://www.ecom.cat/
http://www.ampans.cat/
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Banc de Recursos 
 
Descripció: El Banc de Recursos és una fundació sense finalitat 
de lucre, que recull excedents de materials d’empreses i 
particulars i els envia a països i col·lectius necessitats. 
Categoria del projecte: Campanya de comunicació i màrqueting 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.bancderecursos.org/index.php/es/ 
 
 
 
 
Alzheimer Catalunya 
 
D Descripció: Alzheimer Catalunya és una associació que tracta 
les persones afectades per aquesta malaltia en tot el que sigui 
possible mentre se’ls assigna un tutor legal perquè en tingui 
cura, ja que no es poden valer per si mateixes. 
Categoria del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona  
Web:  http://www.alzheimercatalunya.org/ 
 
 
 
 
Àgora  
 
Descripció: L’objectiu general d’aquesta fundació és 
desenvolupar un projecte educatiu, cultural i social que 
promogui el dret a l’educació que tenen totes les persones, 
prioritzant els sectors més susceptibles de patir exclusió social.  
Categoria del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.edaverneda.org 
 
 
 
Institut de la infancia 
 
Descripció: És una plataforma de professionals, educadors, 
famílies, agents socials, empreses i institucions creada per 
millorar la qualitat de l’atenció als infants mitjançant la formació 
i el suport dels adults que els acompanyen en el seu creixement.  
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Sant Cugat del Vallès 
Web: http://www.institutdelainfancia.org/?lang=es 
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Intermón Oxfam 
 
Descripció: Són persones que formen part d’un ampli moviment 
global, amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la pobresa, i 
aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament 
els seus drets i tenir una vida digna.  
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.oxfamintermon.org/ 
 
 
 
Sant Joan de Déu 
 
Descripció: La raó de ser de la Fundació Sant Joan de Déu és 
contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones, 
impulsant, donant suport i coordinant la recerca i la innovació. 
Cerquem l’eficiència i potenciem el treball en xarxa tenint 
sempre presents els nostres valors institucionals i el nostre 
compromís ètic. 
Categoria del projecte: Campanya de comunicació 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Esplugues de Llobregat 
Web: http://www.fsjd.org/es 
 
 
 
Filles de la Caritat 
 
Descripció: Filles de la Caritat és una fundació que intenta ajudar 
els més necessitats. Ajuda persones arreu del món, donant 
assistència en diversos centres, com ara hospitals, pisos i centres 
d’acollida. 
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.hijascaridad.org/barcelona/ 
  
 
 
 
ADAMA 
 
Descripció: ADAMA col·labora amb associacions del tercer 
sector. Els seus serveis assistencials s’adrecen a persones en 
exclusió social i sense recursos econòmics. 
Categoria del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre de 2013 
Lloc: Barcelona 
Web:  http://www.adama.org.es/es 
 

http://www.oxfamintermon.org/
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Fundación Mantial 
 
Descripció: Tenen per missió l’atenció integral de les persones 

amb trastorn mental greu, com l’esquizofrènia i altres psicosis. 
Categoria del projecte: Pla de captació de fons 
Data de llançament: Novembre de 2013 

            Lloc: Madrid 

Web:  http://www.fundacionmanantial.org 
 
 
 
ASDE - Scouts España 
 
Descripció: Contribuir a l’educació dels joves, a través d’un 

sistema de valors per ajudar a crear un món millor, on les 

persones puguin desenvolupar-se com a individus i exercir un 
paper constructiu en la societat. 
Categoria del projecte: Pla de captació de fons 
Data de llançament: Novembre de 2013 

             Lloc: Madrid 
 Web:  http://www.scout.es/ 
 

 
 
 
Junior Achievement 
 
Descripció: Motivar els joves perquè experimentin i sàpiguen 

detectar les oportunitats i les possibilitats de treball i de vida al 
segle XXI. 
Categoria del projecte: Pla de voluntariat 
Data de llançament: Novembre de 2013 

             Lloc: Madrid 

Web:  http://www.fundacionjaes.org 
 
 
 
 
Obra Social Hermanos de San Juan de Dios 
 
Descripció: Promou l’ajuda a necessitats i malalts, en els 

àmbits social i sanitari, a través de l’hospitalitat, i fomenta una 

assistència integral i humanitzada guiada pels seus valors. 
Categoria del projecte: Pla de captació de socis 
Data de llançament: Novembre de 2013 

             Lloc: Madrid 

Web:  http://www.fundacionmanantial.org 
 
 
 
 

 

http://www.fundacionmanantial.org/
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Recursos Solidaris 
 
Descripció: Recursos, empresa d’inserció, SL, és una entitat 
sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és facilitar la 
reinserció laboral a persones amb risc d’exclusió social.  
Categoria del projecte: Pla de comunicació i màrqueting 
Data de llançament: Març de 2014 
Lloc: Barcelona 
Web: http://recursos-sl.webnode.es/  
 
 

 
Terrassa Ajuda a Nens d’Ucraïna (TANU) 

 

Descripció: Entitat sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és 

millorar la situació física i emocional dels nens que viuen en 

orfenats a Ucraïna. 

Categoria del projecte: Pla de captació de fons 

Data de llançament: Març de 2014 

Lloc: Terrassa 

Web: http://tanu.terrassa.net/  

 

 

 

DISISMORE 

 

Descripció: Xarxa professional que proporciona una solució 

innovadora per a la recerca i la selecció de persones amb 

discapacitat. 

Categoria del projecte: Assessoria legal 

Data de llançament: Abril de 2014 

Lloc: Barcelona 

Web: https://www.disismore.com/  

 

 

 

Fundació Terra 

 

Descripció: Té com a objectiu canalitzar i fomentar iniciatives 

que afavoreixin una responsabilitat més elevada de la societat 

en els temes ambientals. Treballa sota l’esperit que “els petits 

canvis són poderosos”. 

Categoria del projecte: Pla estratègic 

Data de llançament: Octubre de 2013 

Lloc: Barcelona 

Web: http://www.terra.org/ 
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