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PERSONES, COMUNITAT,
TRANSFORMACIÓ SOCIAL



BENVOLGUTS I BENVOLGUDES, 

En el moment d’escriure aquestes línies, la crisi sanitària està fent 
visible i agreujant una realitat que ja l’any 2019 se’ns confirmava i 
que estem vivint dels darrers anys: veïns i veïnes dels nostres barris 
es troben en situació de crisi permanent. Persones que no poden 
fer front al pagament dels subministraments de la llar o que han 
d’acudir al banc d’aliments per poder cobrir les seves necessitats 
més bàsiques; infants, adolescents i joves que no poden seguir el 
ritme d’escolarització i, poc a poc, en van quedant endarrerits; o 
persones grans que en la vellesa es troben soles i amb dificultats 
greus.

El darrer any hem atès en els diferents projectes de la Fundació La 
Vinya a 3.485 persones, gràcies a l’acció solidària de les 406 perso-
nes que treballen, ja sigui des del voluntariat com des de l’equip re-
munerat, amb la voluntat de continuar amb l’acció transformadora 
als barris de Bellvitge i Gornal. Tot això configura la nostra missió i, 
més encara en el context d’incertesa actual, dóna suport a la nostra 
voluntat de fer uns barris més dignes i més lliures, on tots els seus 
habitants accedeixin a la ciutadania de ple dret.

Xavi Loza de Balanzó
Director de la Fundació La Vinya

LA NOSTRA MISSIÓ

Acollim, atenem i acompanyem infants, joves i adults, pre-
ferentment de Bellvitge-Gornal – amb especial atenció a 
les més desafavorides – en el seu camí cap a una vida lliu-
re i digna. Realitzem accions educatives, solidàries i de de-
núncia amb esperit de servei voluntari. L’objectiu és trans-
formar la realitat social dels nostres barris, participant així 
de l’esperança d’un món més just.

L’EQUIP

PERSONES ATESES

Ajuda fraterna: 2.494
persones ateses

Persones adultes: 219
persones ateses

Infància: 439
persones ateses

Serveis: 333
persones ateses
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3.485 
PERSONES

ATESES

250 
VOLUNTARIS 
HABITUALS

*APS: Alumnes d’instituts i escoles que realitzen les hores pràctiques del 
projecte Aprenentatge i Servei, de treball voluntari en entitats socials.



Educació d’infants, adolescents 
i joves

INFÀNCIA

CENTRE OBERT

Servei preventiu de l’exclu-
sió social al barri del 
Gornal. Acompanyament 
educatiu i psicosocial 
d’infants i adolescents i les 
seves famílies.

· Centre Obert i d’Esplai 
   Bocins

SUPORT EDUCATIU

Oferim un espai favorable 
per l’estudi i ajudem als 
alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge.

· Reforç de primària i d’ESO

CASAL D’ESTIU

Afavorim que el moment 
d’oci més important per als 
infants i joves sigui també 
un temps divertit, educatiu 
i de vincle amb els barris 
de Bellvitge i el Gornal.

· Casal d’estiu Bocins
· Estiu Al Vent!

ESPLAI

Acció socioeducativa en el 
lleure a través de jocs, 
dinàmiques i colònies per 
infants i adolescents.

· Esplai Al Vent!
· Ilelà Esplai Gornal

OCI JUVENIL

Alternativa d’oci fora del 
carrer per a adolescents i 
joves que volen gaudir del 
lleure d’una manera 
diferent.

· Underground Bellvitge

ESTUDI ASSISTIT

Acció educativa, realitzada 
en horari extraescolar, per 
ajudar l'alumnat a adquirir 
hàbits i tècniques d’orga-
nització i d’estudi. En 
col·laboració amb escoles 
de Bellvitge.

· Tallers d’Estudi Assistit

439 
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ATESES

39     
PERSONES

VOLUNTÀRIES  Suport a les necessitats bàsiques
AJUDA FRATERNA

ÀMBITS

BANC D’ALIMENTS

Recurs social de distribució 
d’aliments per a persones 
en situació de pobresa i/o 
exclusió social. En col·labo-
ració amb els centres de 
serveis socials municipals. 
Punts de distribució:

· P. Mare de Déu de Bellvitge 
· P. Sant Joan Evangelista-

865  
LLARS ATESES

26     
PERSONES

VOLUNTÀRIES  

POBRESA ENERGÈTICA

Vetllem pels drets en ma-
tèria energética. 

· Assessorament energètic
· Rehabilitació d’habitatges

SENSE SOSTRE

Acompayem persones que 
han perdut la seva llar i es 
troben vivint al carrer.



333 
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3     
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VOLUNTÀRIES  SERVEIS

ATENCIÓ SOCIAL

Suport i acompanyament a 
persones dels barris en 
situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica.

ATENCIÓ JURÍDICA

Orientació jurídica per les 
consultes i dubtes del veïnat.

LA PITAHAYA

Suport a la solidaritat amb  
Nicaragua.

PIS D’ACOLLIDA

Habitatge temporal per 
acollir persones migrades.

100 
AJUTS

SOCIALS

Acompanyament, formació i promoció de persones adultes
PERSONES ADULTES

GENT GRAN

Acompanyem l’envelliment 
de les persones del nostre 
territori, garantint espais 
referencials d’oci i estímul 
per aquesta etapa de la 
vida.

· Grup de l’Esperança 
· Bons Amics
· Grup de l’Amistat 
· Colònies d’Estiu per a
   Gent Gran
· Taller de memòria

TRENQUEM LA SOLEDAT

Companyia, tracte humà i  
estimar contra l’aïllament 
social de les persones 
grans.

· Lligams

ACOLLIDA 
SOCIOLINGÜÍSTICA

Aprenentatge no formal a 
espais d’acollida dins del 
barri com a mitjà per fer-lo 
propi i apoderar la perso-
na.

· Alfabetització
· Curs de castellà
· Xerrem junts
· Ús del mòbil

ACOMPANYAMENT

Amb l’objectiu de promou-
re el teixit social dels barris 
afavorim els espais de 
trobada entre veïns i 
veïnes.

· Grup de la Dona
· Grup de Costura
· Portes Obertes
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COL·LABOREN AMB NOSALTRES

Adecco, AVV Bellvitge, Casal Loiola, Chiesi, Col·legi Pare Enric 
d’Ossó, Col·legi Pineda, Col·legi Sagrat Cor Diputació, Col·le-
gi Santa Teresa Ganduxer, Col·legi Xaloc, Escola Balmes, Es-
cola la Marina, IES Bellvitge, Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXI-
II, Jesuïtes Gràcia, Joves per la igualtat i solidaritat (JIS), La 
Nau, Masias Invest SL, Pàdel Indoor L’Hospitalet, Punt Omnia 
dels Casal Cívic Gornal, Reyes Magos de Verdad, Serveis 
Socials Municipals del Districte VI, Triatletes Solidaris, UD 
Unificación Bellvitge, Vive la risa, Werfem Group SA.

PARTICIPEM A

·  Consell Arxiprestal de Càritas.
·  Consell de ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
·  Consell del districte VI de l’Hospitalet de Llobregat.
·  Consell Municipal de Serveis Socials de l’Hospitalet de  
   Llobregat.
      ·  Comissió Permanent del Consell.
      ·  Taula d’inclusió social del Consell.
      ·  Taula d’infància i adolescència del Consell.

ENS DONEN SUPORT

Fundació Josep Botet     Fundació Privada Cottet-Mor
Fundació Mir-Puig     Comunitat Cristiana Sant Ignasi-Jesuïtes Sarrià

ELS COMPTES CLARS

96.544,12 € (17,96%)
Gestió, Administració, captació 
de fons i comunicació 

100.257,53 € (18,66%)
Ajuda Fraterna i Atenció Social 

283.541,74 € (52,76%)
Atenció a infància i adolescència 

57.080,76 € (10,62%)  
Acompayament, formació i 
promoció de persones adultes 

DESPESES (537.424,15 €)INGRESSOS (552.294,80 €)

113.809,38 € (20,61%)
Usuaris i beques 

56.382,31 € (10,21%)
Donants i col·laboradors 

212.729,62 € (38,52%)
Entitats Privades 

169.373,49 € (30,67%)
Administració Pública 

Comptes auditats per Audiaxis

·  Coordinadora d’Entitats del Gornal.
·  El Consell de L’H, Xarxa de centres de Lleure Educatiu i
   Acció Social de l’Hospitalet de Llobregat.
·  Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).
·  Jesuïtes Educació en el Lleure (JELL).
·  Moviment de Centres d’Esplais Cristians – Fundació Pere
   Tarrés.
·  Sector Social Companyia de Jesús.
·  Xarxa de Centres Oberts de l’Hospitalet de Llobregat.
·  Xarxa de centres socioeducatius – Fundació Pere Tarrés.
·  Xarxa de Parròquies distribuidores d’aliments de 
   l’Hospitalet de Llobregat.
·  Xarxa Territorial de Joves i Adults de Bellvitge - Gornal. 



Fes-te soci o sòcia
info@fundaciolavinya.org

Fes un donatiu 
CaixaBank 2100 3051 24 2200165186

Fes-te voluntari/a: 
fundaciolavinya.org/contacte/voluntariat

www.fundaciolavinya.org

Fundació privada La Vinya, d’acció social. 
Av. Europa 30, 08907, L’Hospitalet de Llobregat

              @fundaciolavinya        /fundaciolavinya            fundaciolavinya


