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L’any 2020 ha tingut una infinitat d’adjectius que hem sentit una i al-
tra vegada. Atípic, pandèmic, devastador, duríssim... I així ha estat. 
A La Vinya, però, constatem de nou que fins ara només hem vist la 
punta de l’iceberg de la crisi social, i això no és ni estrany ni nou.

Als nostres barris de Bellvitge i Gornal hem viscut les crisis socials i 
econòmiques des que es van construir. Per aquest motiu no hem 
parat durant la pandèmia. El 2020 va obligar a replantejar alguns 
dels projectes, que ens han dut a fer un gran nombre de trucades a 
la gent gran, videoconferències amb infants i famílies, incrementar 
l’acompanyament al carrer a persones en situació de sense llar o 
adaptar l’atenció social a distància. També vam mantenir la pre-
sencialitat en el lliurament d'aliments durant els mesos de confina-
ment domiciliari. No vam parar, ni pararem. A la base de l’iceberg, 
amagades perquè no siguin tan evidents, les desigualtats estructu-
rals no paren de créixer. Una base de desigualtats sobre de les 
quals s’ha erigit una societat que, objectivament, no funciona. Fa 
molts anys que ho venim denunciant, així com atenent, acollint i 
acompanyant a aquelles persones que més les pateixen.

Seguirem on volem ser, a peu de carrer, i ho fem gràcies a l’esforç 
d’un equip de persones, voluntàries i remunerades, que treballa 
amb generositat i molta -molta- solidaritat. La força més impara-
ble per tal d'assolir el somni d'un món més just.

Xavi Loza de Balanzó | Director de la Fundació La Vinya

LA NOSTRA MISSIÓ
Acollim, atenem i acompanyem infants, joves i adults, preferent-
ment de Bellvitge-Gornal – amb especial atenció a les més 
desafavorides – en el seu camí cap a una vida lliure i digna. Realit-
zem accions educatives, solidàries i de denúncia amb esperit de 
servei voluntari. L’objectiu és transformar la realitat social dels nos-
tres barris, participant així de l’esperança d’un món més just.

2.315 - Ajuda fraterna

446 - Infància

271 - Persones adultes

302 - Serveis
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*APS: Alumnes 
d’instituts i escoles 
que realitzen les 
hores pràctiques del 
projecte Aprenen-
tatge i Servei, de 
treball voluntari en 
entitats socials.
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Educació d’infants, adolescents i joves
INFÀNCIA

CENTRE OBERT
Servei educatiu i psicosocial per a infants i adoles-
cents, i les seves famílies. Acompanyament en la 
prevenció de l’exclusió social al barri del Gornal. 
· Centre Obert i d’Esplai Bocins

ESPLAI
Educació en el lleure per a infants i jove, els dissabtes 
a la tarda, juntament amb sortides i colònies.
· Esplai Al Vent!
· Ilelà Esplai Gornal

SUPORT EDUCATIU
Espai d’estudi i reforç del procés d’apre-
nentatge dels joves en edat escolar.
· Reforç de primària i d’ESO

OCI JUVENIL
Alternativa d’oci, al vespre i nit, per 
a adolescents i joves al barri Bellvitge.
· Underground Bellvitge

CASAL D’ESTIU
Fem de l’estiu un temps on l’oci pren una vessant 
educativa, de cohesió social i d’enfortiment de les 
relacions interpersonals.
· Casal d’estiu Bocins
· Estiu Al Vent!

ESTUDI ASSISTIT
Acció educativa, realitzada en horari extraescolar, 
per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques 
d’organització i estudi. En col·laboració amb escoles 
de Bellvitge. 
· Tallers d’Estudi Assistit

446 
persones 

ateses

62     
voluntàries  

Suport a les necessitats bàsiques
AJUDA FRATERNA

BANC D’ALIMENTS
Atenció social a persones i famílies mitjançant la 
distribució d’aliments en sec i producte fresc. En 
col·laboració amb l’àrea bàsica de serveis socials 
municipals. Dos punts de distribució:
· P. Mare de Déu de Bellvitge 
· P. Sant Joan Evangelista

POBRESA ENERGÈTICA
Assessorament energètic i suport a la rehabilitació 
d’habitatges per optimitzar-ne el consum.

SENSE SOSTRE
Acompanyem a persones que es troben en situació de 
carrer després d’haver perdut la seva llar.

790  
llars ateses

25     
persones

voluntàries  



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

ATENCIÓ JURÍDICA
Orientació jurídica per les consultes legals del veïnat.

LA PITAHAYA
Suport a la solidaritat amb Nicaragua.

PIS D’ACOLLIDA
Habitatge temporal d’acollida per a persones migrades.

302
persones

ateses

4    
voluntàries  

Acompanyament, formació i promoció de persones adultes
PERSONES ADULTES

GENT GRAN
Acompanyem l’envelliment de les persones dels 
nostres barris, posant especial èmfasi en el combat 
contra la soledat en aquesta etapa final de la vida.
· Grup de l’Esperança 
· Bons Amics
· Grup de l’Amistat 
· Taller de memòria

ACOLLIDA SOCIOLINGÜÍSTICA
Aprenentatge no formal en espais d’acollida dins el 
barri, com a mitjà per fer-lo propi i apoderar la 
persona. 
· Alfabetització
· Curs de castellà
· Xerrem junts
· Ús del mòbil

TRENQUEM LA SOLEDAT
Companyia, tracte humà i estima contra l’aïllament 
social de les persones grans.
· Lligams

ACOMPANYAMENT
Amb l’objectiu de promoure el teixit social dels barris, 
afavorim espais de trobada veïnal. 
· Grup de la Dona
· Grup de Costura
· Portes Obertes

SERVEIS

61 
ajuts

socials

271  
persones

ateses

55
voluntàries  

La resposta a la crisi 
social derivada de la 
COVID-19 ha significat:

ESPECIAL COVID-19

     15 professionals
al Banc d’aliments 
durant el confinament

      44 persones
voluntàries de reforç a 
l’àmbit d’Infància

     615 trucades
a Gent Gran des de 
l’inici de la pandèmia

     88 visites
a llars de Gent Gran

     152 cartes 
a persones privades de llibertat 
en centres penitenciaris



COL·LABOREN AMB NOSALTRES

Adecco, AVV Bellvitge, Casal Loiola, Chiesi, Col·legi Pare Enric d’Os-
só, Col·legi Pineda, Col·legi Sagrat Cor Diputació, Col·legi Santa Te-
resa Ganduxer, Col·legi Xaloc, Escola Balmes, Escola la Marina, IES 
Bellvitge, Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXIII, Jesuïtes Casp, Jesuïtes 
Gràcia, Joves per la igualtat i solidaritat ( JIS), La Nau, Masias Invest 
SL, Meteor, 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 Municipal de Serveis Socials de l’Hospitalet de Llobregat.
      ·  Taula d’inclusió social del Consell.
      ·  Taula d’infància i adolescència del Consell.

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

97.664,84 € (18%)
Gestió, Administració, captació 
de fons i comunicació 

136.642,12 € (25%)
Ajuda Fraterna i Atenció Social 

265.559,50 € (48%)
Atenció a infància i adolescència 

51.530,70 € (9%)  
Acompayament, formació i 
promoció de persones adultes 

DESPESES 
551.397,16 €

INGRESSOS 
559.328,64 €

114.073,35 € (21%)
Usuaris i beques 

63.093,20 € (11%)
Donants i col·laboradors 

168.486 € (30%)
Entitats Privades 

213.676,09 € (38%)
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/a
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


