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Dades 2014QUÈ FEM?
Per l’apoderament i la transformació social
La nostra entitat, influïda per l’ impacte social de la sida, treballa des del 1993 sota una perspectiva de 
reducció de danys per donar respostes directes a persones en risc d’exclusió social. Les acompanyem en 
processos d’apoderament per tal que esdevinguin subjectes actius de transformació i encarin el dia a 
dia amb l’exercici dels seus drets.

Colze a colze amb les persones
Respecte, participació i horitzontalitat són els principis sobre els quals recolzem l’acció social. Les per-
sones són al centre del nostre treball i la proximitat és l’ eina bàsica amb què vetllem per la salut de 
cadascuna, en les dimensions física, psíquica i social.

Sumem contra l’exclusió, els prejudicis i els estigmes
A Àmbit Prevenció comptem amb persones voluntàries i professionals en formació amb qui sumem es-
forços contra l’exclusió social i l’estigma que sovint recau en les persones que atenem. 
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Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS 
i Sida de Catalunya): CEEISCAT 
Centre d’ Acollida d’Animals de Companyia
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad 
Valenciana
Comitè Primer de Desembre
Creu Roja
Entitats Catalanes d’Acció Social

Federació Catalana de Drogodependències
Federación Catalana del Voluntariat Social
Federación Trabajando en Positivo
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Mag-
dalena
Grameimpuls
Hospital de Mataró. Unitat funcional de Sida
Institut Superior d’Estudis Psicològics

Madrid Positivo
Nutrició sense Fronteres
Oftalmòlegs sense fronteres
Psicòlegs sense fronteres
Tarpuna
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Vic

Agència de Salut Pública de Barcelona 
Ajuntament de Mataró
Diputació de Barcelona
Institut Barcelona Esports 
Ajuntament de Barcelona
Departament de Salut. Programa per a la 
prevenció i assistència de la sida.               

Departament de Salut. Foment de la salut 
Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Empresa i Ocupació
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
Departament d’Economia i Coneixement
Departament de Salut. Subdirecció 
general de Drogodependències

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió
Institut Català de les Dones
La Caixa
Consorci Sanitari del Maresme
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
COOP57
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IMPACTE
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EQUIP35%

65%
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6.332

programes
35
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28

voluntaris
44

Proves ITS/ Sida
454 

en ajuts
29.118€

lots d’aliments
554

atencions a la
salut

6.735

HOMES
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1. REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS                                                               CONSUM DE DROGUES

AGENTS DE SALUT Al CARRER

És un servei d’apropament, que es dur a terme on 
es troben les persones que són consumidores de 
drogues, per tal d’aconseguir que es vinculin al ser-
veis de reducció de danys i realitzar una adequada 
derivació als centres sanitaris. Es  motiva perquè 
tinguin cura de si mateixes i del seu entorn. Treba-
llem a tota la ciutat de Barcelona també, detectant 
possibles nou focus de consum. 

Tenim un equip d’Educadors i Educadores de Salut 
dins del contracte amb l’Agencia de Salut Pública 
de Barcelona des de l’any 2012. Es fa un treball 
de mediació comunitària per tal de sensibilitzar i 
afavorir l’adherència de les persones nouvingudes 
als recursos socials i sanitaris. Atenem a les per-
sones consumidores de drogues, amb l’objecte de 
reduir el seu deteriorament físic i social derivat del 
consum, a més d’incidir sobre els efectes d’aquest 
sobre l’entorn.

CENTRE DE REDUCCIÓ DE DANYS “ROBADORS” 

Servei de reducció de danys de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, que gestiona la nostra enti-
tat i funciona com una porta d’entrada a la Xarxa 
d’Atenció Drogodependències (XAD). El CRD Roba-
dors es troba al barri del Raval (Ciutat Vella) i  atén a 
les persones drogodependents actives en les zones 
de major risc de la ciutat de Barcelona, centrant-ne 
en les necessitats d’aquesta població, promovent la 
reducció de danys i riscos, especialment les malal-
ties associades al consum. Aquesta prestació està 
centrada, en el contacte, derivació i acompanya-

ment de les persones drogodependents, afavorint la 
pràctica de conductes higièniques d’ autovenopun-
ció i de protecció enfront les malalties infeccioses 
associades al consum de drogues. 

Amb un equip multidisciplinar, atenem demandes 
de diferents necessitats bàsiques per tal de millorar 
la seva qualitat de vida. A nivell educatiu reforcem 
la motivació cap el canvi, acompanyant a la persona 
en el seu procés de millora, mitjançant seguiments 
individualitzats, tallers motivacionals, activitats de 
lleure i esport.

TREBALL COMUNITARI

El Programa d’Agents de Salut està immers en la 
realitat dels barris, i per tant, forma part de les 
dinàmiques que es generen en el mateix i que fan 
necessari potenciar un treball conjunt que afavo-
reixi la comunicació, la solidaritat i la convivència. 
Des del Servei d’Agents de Salut, es comparteixen 
territori i usuaris/es amb molts més agents socials 
i per tant es fa necessari una bona coordinació i 
comunicació de tots els agents per tal de poder 
fer una intervenció coherent i eficaç i minimitzar 
l’ impacte que causa el problema del consum de 
drogues.  Es tracta de sensibilitzar a la comunitat 
d’aquesta problemàtica i potenciar una visió de 
respecte i de no discriminació cap a les persones. 
Treballem en xarxa a diferents nivells per tal de mi-
llorar la convivència: processos  de mediació entre 
veïns i les persones que atenem, coordinació i co-
municació directa amb altres agents socials (Mos-
sos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i BCNeta), segui-
ment a farmàcies i CAPS, prospeccions a la ciutat 

de noves zones de potencial conflicte  per consum. 

PIX BAIX 

Es tracta d’un Programa d’Intercanvi de Xeringues mòbil, en la que 
amb l’ajut d’una furgoneta equipada per atenció socio-sanitaria, 
ens desplacem als llocs on es concentra la població d’Usuaris de 
Drogues per Via Parenteral (UDVP), que solen ser punts importants 
de concentració de consums, en la comarca del Baix Llobregat. 
S’actua a dos nivells, sobre l’usuari de drogues d’una manera per-
sonalitzada, o bé s’organitzen petits tallers de formació en medi 
obert i també actuem sobre l’entorn: treballant aspectes socials 
amb l’usuari (neteja, discreció i respecte...) per tal de reduir l’ im-
pacte que aquests comportaments provoquen, dialogant amb el 
veïnat i potenciant la integració del programa en els recursos pro-
pis de cada comunitat.

PROGRAMES A PRESÓ 

Aquest projecte, està basat en la formació entre iguals, capacitant 
a les persones perquè puguin aconsellar o acompanyar a altres 
en la prevenció de pràctiques de risc relacionades amb el consum 
de drogues i a conviure amb el VIH+ i les Hepatitis. Es formen a 
Agents de salut en el cas de Reducció de Danys i Mentors en el cas 
de persones VIH+. El nostre objectiu és reduir les pràctiques de  
risc  per  tal  d’evitar  les malalties associades al consum entre 
les persones consumidores de drogues tant dins com fora de la 
presó. Sensibilitzar i apoderar a les persones VIH+ i VHC i tenir una 
relació saludable amb la malaltia.

Dades

1659  
persones ateses

109 
visites diàries

4.680 
contactes al carrer

47.161  
xeringues repartides

114 
persones formades a presó



1. REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS TREBALL SEXUAL

AMBITDONA

Centre d’atenció integral a la sa-
lut, física, psicològica i social, si-
tuat al Raval de Barcelona per a 
persones que exerceixen la pros-
titució, dones i transsexuals fe-
menines. Oferim atenció social, 
assessorament en salut sexual i 
reproductiu i prevenció i atenció a 
les violències masclistes. Aquesta 
atenció la basem en l’apoderament 
i l’autonomia de les persones.

Realitzem proves de detecció rà-
pides de VIH i sífilis a les treballa-
dores sexuals que ho demandin i 
també a les seves parelles sexuals 
També fem el test d’embaràs i de-
rivem a serveis públics de la xarxa 
d’atenció a la salut per tal de poder 
atendre situacions que requereixin 
atenció mèdica especialitzada. A 
més de treballar per minimitzar les 
infeccions de VIH i altres malalties 
de transmissió sexual, constituïm 
un servei d’ acollida, informació, 
educació i derivació sanitària i le-
gal, alhora que generem un espai 
de trobada que enforteix l’ajuda 
mútua i la defensa dels drets. 

A traves de diferents tipologies 
de tallers d’apoderament i meto-
dologies entre iguals aconseguim 
multiplicar l’impacta i arribar a  al-
tres persones que estan fora del 

circuits d’atenció.

Fem una atenció especial a dones 
migrants, amb fills i filles al seu cà-
rrec i que es troben en situacions 
de vulnerabilitat extrema.

AMBIT HOME

Servei de reducció de danys, si-
tuat al Raval, s’adreça a homes 
que exerceixen treball sexual, 
l’acolliment que és espontani, no 
cal cita prèvia. L’objectiu és millo-
rar les habilitats per la cura i man-
teniment de la seva salut sexual. A 
més de facilitar material preventiu, 
posem a l’abast informació i edu-
cació per a la salut sexual, i deriva-
cions a recursos socials, sanitaris i 
jurídics. El programa Àmbit Home 
també realitza una part de la seva 
activitat a través del contacte di-
recte en els espais de treball sexual 
mitjançant  l’apropament perso-
nalitzat en els llocs on porten a 
terme la seva activitat. 

Disposem d’una línea de treball i 
contacte a través de les tecnologies 
2.0. per tal de facilitar el contacte 
amb altres persones que presen-
ten dificultats d’accés i així arri-
bar a una població de treballadors 
sexuals que tenen escàs contacte 
amb les entitats u organitzacions. 

Amb tot, el servei Àmbit Home ha 
buscat una atenció integral des de 
la qual promoure la prevenció del 
VIH i altres Infeccions de Transmis-
sió Sexual (ITS) i la seva detecció. 
Ens coordinem amb serveis públics 
de la xarxa d’atenció a la salut per 
tal de poder atendre situacions 
que requereixen atenció medica 
especialitzada.

PROGRAMES MÒBILS:
DIURN I NOCTURN.

L’apropament a dones i trans-
sexuals que exerceixen treball 
sexual a diverses zones, es carac-
teritza per tenir lloc en entorns 
dinàmics, per la qual cosa, les for-
mes de treball han de ser flexibles 
quan a llocs i horaris horari.

El programa nocturn es realitza 
en diferents zones de la ciutat de 
Barcelona. Proporcionem educació 
sanitària sobre drogues respecte a 
fer consums de menys risc i també 
sobre l’ús del preservatiu per tal 
de prevenir la sida i altres malal-
ties de transmissió sexual. Abor-
dem les problemàtiques relacio-
nades amb l’ús i abús de drogues 
entre aquest col·lectiu, per tal de 
motivar per iniciar tractament, 
facilitant l’accés als mateixos. El 
programa diürn és porta a terme a 

les comarques del Baix Llobregat i 
Maresme (Mataró), desenvolupen 
intervencions en zones en un con-
text caracteritzat per la seva com-
plexitat, tant per la diversitat dels 
espais físics (zones de carrer i ca-
rretera, pisos, altres establiments) 
com també per la mobilitat i rota-
ció de les mateixes treballadores. 

En el contacte amb les treballadores 
sexuals, ens preocupem de detectar 
consums problemàtics de drogues i 
alcohol, facilitem materials de pre-
venció i posem a l’abast coneixe-
ments d’educació sanitària sobre l’ 
hepatitis B i A, la VIH/sIda, malalties 
de transmissió sexual i sobredosis. 

També els proporcionem informa-
ció i assessorament sobre tracta-
ments i recursos per persones amb 
drogodependència, la prova del 
VIH, de la sífilis i el test d’embaràs. 
En tots els programes es prioritza 
l’autonomia i apoderament de les 
persones i la lluita contra els estigmes.

WWW.WEBCLIENTE.COM

La webcliente.com és una eina 
d’acostament a clients de la pros-
titució, per proporcionar infor-
mació i assessorament a la pre-
venció de la sida i altres ITS. Ens 
permet obtenir dades reals sobre 

les seves pràctiques, incloses les 
de risc i així poder tenir un rol ac-
tiu en la promoció de pràctiques 
sexuals més segures. Permet incre-
mentar l’acostament amb aquests 
col·lectius heterogenis i invisibi-
litzats, com els clients de la pros-
titució, actualitzar els missatges, 
adaptar-los a noves necessitats, 
promoure l’ús del preservatiu ade-
quats a les pràctiques sexuals reals 
i promocionar les proves diagnòs-
tiques oportunes (VIH i altres ITS). 

HABITATGE  PATCHWORK

L’ habitatge amb capacitat per dos 
adults i dos infants, aquest recurs 
és gratuït per les usuàries. Oferim 
un recurs amb suport per donar 
continuïtat, de forma més autò-
noma, als creixement personal i de 
adquisició de drets de ciutadania  
de  dones. El objectiu és enfor-
tir els processos d’apoderament 
d’acord amb les seves capacitats i 
competències de cada dona. 

L’ espai és per dones migrants  
d’Àfrica Subsahariana amb fills i fi-
lles, es fa un acompanyament per 
la seva millora de la salut, la rela-
ció i participació a la comunitat, 
fem un pla de treball individual 
consensuat amb la persona que té 
una durada màxima de 18 mesos.

Dades

1440  
persones ateses

200.676 
preservatius lliurats

454
proves de detecció

5.649
actes d’alimentació



2. VIH/SIDA

AGENTS DE SALUT A MATARÓ

Perquè la disminució de riscos co-
mença amb els joves, els formem 
com Agents de salut  perquè rea-
litzin accions preventives entre els 
seus iguals. El nostre objectiu és 
que els joves i les joves Agents de 
salut estiguin en l’àmbit escolar, 
de l’oci  i del lleure, mostrant un 
posicionament de responsabilitat 
pel que fa al consum d’alcohol i 
altres drogues.

Oferim als Centres de Secundaria 
un programa, basat en la meto-
dologia d’iguals,  de prevenció 
universal de drogodependències 
adreçat a tot l’alumnat, de 1r a 4r 
d’ ESO, el dRogues! Què? i tallers, 
adreçats a Cicles formatius PQPI i 
a aquells grups d’adolescents i jo-
ves que prenen alcohol i/o altres 
drogues i aquest consums poden 
ser de risc. Mobilitzem i formem a 
joves voluntaris i voluntàries per-
què realitzin accions preventives 
entre iguals a nivell de ciutat i al-
hora puguin gaudir dels beneficis 
de l’acció i s’enforteixin com a per-
sones.

OCI  NOCTURN

Formem a joves per com a  grup 
de mediadors i mediadores juve-
nils per tal de que tinguin les ei-
nes i instruments necessàries per 
intervenir en la seva comunitat en 
matèria de prevenció de drogo-
dependències, desenvolupant així 
una alternativa per a joves realitza-
da pels propis joves. En espais de 
festa, en els actes on es concentra 
la població adolescent i jove, i pu-
guin sensibilitzar als seus iguals en 
relació al consum d’alcohol i altres 
drogues i dels riscos que comporta 
l’abús.

Per això mobilitzem a voluntaris i 
voluntàries joves, que havent re-
but formació , realitzen una tasca 
de sensibilització, informació i de-
tecció de necessitats  entre  la po-
blació jove que acut als diferents 
actes per gaudir de la festa en el 
qual no hi ha alternatives gratuïtes 
al model d’oci dominant, és a dir, 
al centrat en el consum d’alcohol.

1. REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS  JOVES

ADHESIÓ A TRACTAMENTS 

És un servei adreçat a poblacions 
vulnerables per tal d’afavorir 
l’adherència als tractaments an-
tiretrovirals, facilitar la presa de 
medicació i reduir les conseqüèn-
cies de la seva presa incorrecta, 
així com reduir la incidència i les 
conseqüències de les malalties 
causades pel VIH i altres malalties 
associades.

Es tracta d’una intervenció global 
dirigida a la millora de l’estat de 
salut i de la situació sanitària i so-
cial de les persones amb les que 
treballem, ajudant a minvar els 
factors d’exclusió social.

SENSE SOSTRE 

Donem respostes sanitàries i so-
cials a l’apressant situació de salut 
de les persones que viuen amb VIH 
sense llar i sense sostre.

S’adreça a persones VIH+ en si-
tuació de greu deteriorament i 
exclusió social, majoritàriament 
drogodependents que viuen al ca-
rrer sense tenir cobertes les seves 
necessitats bàsiques, presentant 
nombrosos problemes associats, 
tant de tipus sanitari com social, 
per poder realitzar un abordatge 
social i sanitari.

Es proporcionen ajuts a l’habitatge 
i altres ajuts (de transport, per me-
dicació, aliments, pagament de 
tràmits administratius...).

Aportem a les persones vinculades 
al programa la tramitació de la tar-
geta sanitària i altres documents 
administratius, assessoria jurídica, 
servei de dutxa i rentadora, taquilles 
i rober, determinació de CD4 en si-
tuacions d’emergència, tractaments 
directament observats, centre de 
dia, espais per a la realització de 
tallers, servei nocturn d’infermeria, 
espai de calor i cafè nocturn...

HABITATGE + 

Proporcionem habitatge compar-
tit a persones amb problemes de 
salut i situacions precàries, econò-
mica i socialment, que els dificul-
ten l’accés a un habitatge digne. 
El projecte disposa d’un total de 
7 places per a persones amb VIH/
SIDA vulnerables socialment, amb 
un estat de salut i un procés clí-
nic-immunològic sever en alguns 
casos. Té com a finalitat propor-
cionar l’ accés a allotjament  i  con-
dicions adequades d’alimentació, 
higiene i presa de medicació per 
resoldre les seves necessitats de 
salut i altres necessitats bàsiques, 
així com, el seguiment sanitari, 
psicològic i social adequat, asse-

gurant el correcte compliment 
dels tractaments, la millora del seu 
estat de salut i de la seva qualitat 
de vida, i la incorporació a les xar-
xes normalitzades.

AGENTS SALUT COMUNITARIS 

Treballem amb la comunitat, per 
tal de prevenir la transmissió del 
VIH, formant “agents de salut”  
que ens ajuden a disminuir l’ im-
pacte del VIH sensibilitzant als 
seus iguals, arribant d’una forma 
eficaç a diferents poblacions i in-
cidint en l’estigma per tal de min-
var-lo. Ens apropem a les dones 
que exerceixen el treball sexual a 
la ciutat de Mataró mitjançant 
agents de salut per tal de respon-
dre a les seves necessitats de salut 
integral, facilitant-los-hi l’accés als 
recursos especialitzats i afavorint-
ne l’apoderament i la prevenció de 
les violències.

SUPORT+ 

El nostre servei d’atenció psico-
lògica i social a persones VIH+ i 
familiars ubicat al Maresme dona 
resposta a les necessitats psicolò-
giques i d’ inseriment socio-labo-
ral de les persones seropositives.

Dades

37  
suport +

520 
agents

comunitaris

15 
habitatge +

1.855
ajuts



4. FORMACIÓ

ORIENTACIÓ  I INSERCIÓ LABORAL 

Aquest servei va dirigit  a perso-
nes que es troben  en situació de 
risc o d’exclusió social  amb la 
finalitat última de la inserció la-
boral, però també amb l’objectiu 
específic de dotar d’autonomia a 
aquestes persones.  L’orientació 
busca recuperar els propis re-
cursos, identificant les pròpies 
competències personals, el des-
envolupament de noves i la seva 
posada en pràctica en el context 
laboral. 

Des del novembre de 2014 par-
ticipem en el programa LÀBORA 
a través de la Federació d’ECAS, 
amb subvenció de l’Ajuntament 
de Barcelona.

ITINERARIS D’INSERCIÓ 

Com a entitat especialitzada en 
el treball amb persones consu-
midores de drogues i homolo-
gada per la gestió de la RMI, 
prioritzem la inclusió d’aquestes 
persones  en el nostre programa 
d’inserció. El treball és un dels 
eixos principals per la integració 
social, no només per la qüestió 
econòmica sinó també pel que 
suposa de participació social. 

La seva carència juntament amb 
una xarxa social feble i una man-
cança d’allotjament constituei-
xen els principals factors de risc 
d’exclusió.

El treball constitueix un element 
important de motivació pel can-
vi,  suposa un reforç positiu, que 
els posa en valor  i els cotitza 
socialment i que els pot motivar 
cap a canvis que els ajudin a mi-
llorar la seva qualitat de vida i la 
seva estabilitat personal.

La metodologia d’intervenció 
està fonamentada en el model 
de competències que es poden 
adquirir a través d’aprenentatges 
formals i no formals, de 
l’experiència laboral i de les ex-
periències vitals. Ajudem a les 
persones a identificar les seves 
competències, els acompanyem 
amb una metodologia de coach  
per aconseguir els seus objectius 
i paral·lelament els hi oferim di-
ferents tipologies de tallers, tant 
competencials personals  com 
motivacionals.

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Des de l’any 2006, som entitat 
homologada per la gestió de la 

Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
Aquest programa va adreçat a 
persones drogodependents en 
situació d’exclusió social que no 
arriben a la xarxa d’atenció so-
cial.

Les persones drogodependents 
necessiten d’una atenció especi-
fica que els prepari per incorpo-
rar-se al món laboral però amb 
l’objectiu que al final d’aquest 
procés i amb el suport econòmic 
de la prestació, estiguin en les ma-
teixes condicions que altres per-
sones per poder accedir als dis-
positius d’inserció social i laboral 
existents, evitant l’estancament i 
cronificació d’aquesta població 
en un circuit assistencial específic 
per usuaris de drogues. 

Aquest programa té al seu abast 
el suport dels tècnics d’inserció 
per desenvolupar itineraris 
d’inserció.

FORMACIÓ I TREBALL

Desenvolupem Plans d’Ocupació 
des de l’any 2000 amb persones 
usuàries de drogues, persones 
que exerceixen la prostitució i 
persones en situació d’exclusió 
social.

Aquesta àrea parteix del nostre compromís de compartir la nostra ex-
periència i coneixements amb altres, tant amb entitats publiques i/o 
privades.

Realitzem aquesta formació amb l’objectiu de millorar els coneixements 
i eines en les temàtiques següents:

FORMACIÓ I SUPORT A PROFESSIONALS 

En el camp de la formació per a professionals, oferim cursos especia-
litzats en l’àmbit dels serveis comunitaris, desenvolupant programes 
propis i/o en col·laboració amb altres entitats. Els programes aborden 
temes sobre la intervenció psicosocial i psico-sanitària en drogodepen-
dències, salut mental, treball sexual, tracta amb finalitats d’explotació 
sexual i VIH, entre altres.

FORMACIÓ PER VOLUNTARIS I ALTRES AGENTS COMUNITARIS 

Oferim la possibilitat de fer un curs per a la formació de voluntaris en els 
diferents camps d’actuació de la nostra entitat. La finalitat del curs és 
proporcionar uns coneixements teòrics bàsics i les habilitats pràctiques 
indispensables, per poder col·laborar com a voluntari/a en els nostres 
serveis.

3. INSERCIÓ LABORAL
Dades

38 
 persones en RMI

80  
persones en Itineraris d’inserció

645 
hores de Formació

97
formació en competències laborals
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
INGRESOS
Ingressos per activitat pròpia 425.587,13 44.38%
Subvencions públiques 532.368,14 55,52%
Altres ingressos 940,00  0,09%
Ingressos financers 33,76 0,01%
  
TOTAL D’INGRESOS 958.929,03  100,00%

DESPESES
Personal 730.384,63 76,20%
Despeses directes per activitat   163.919,48 17,12 %
Despeses de gestió   61.071,92  6,38%
Amortització 1.375,29  0,14%
Despeses financeres 800,70 0,08%
  
TOTAL DESPESES  957.552,02 100,00%

RESULTAT    1.377,01

Voluntariat,  Sumem  esforços per la transformació 
social.
Fomentem la col·laboració de tothom perquè ens 
ajudin en la nostra missió,  per promoure aquesta 
mirada inclusiva i participativa de les persones que 
atenem.
Si t’interessa el nostre projecte i vols col·laborar-hi, 

t’ oferim diferents possibilitats de realitzar tasques 
de voluntariat en els nostres programes. 
La Fundació compta amb les contribucions de socis, 
donants i finançadors pel desenvolupament de la 
seva missió. 
Necessitem el teu recolzament per seguir lluitant 
contra la vulnerabilitat i la discriminació. 

VOLUNTARIAT

Formem part:


