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Persones, comunitat, 
transformació social



BENVOLGUTS I BENVOLGUDES, 

El 2021 ha representat un repte especial a la Fundació La Vinya. 
Partint de la incertesa sanitària, i després de la sacsejada que va 
ser per a tothom l’any anterior marcat pel confinament, hem multi-
plicat esforços per no deixar a ningú enrere. 

Com a fites destacades del 2021, hem incrementat les atencions als 
nostres projectes en més d’un 10% respecte a l’any anterior, hem 
impulsat juntament amb altres entitats el primer recompte de per-
sones en situació de sense llar a la ciutat de l’Hospitalet de Llobre-
gat i hem tornat a una alta participació del voluntariat a l’entitat.

Són fets importants que ens ajuden a comprovar que seguim tre-
ballant per dur a terme la nostra missió, per ser una eina per a la 
solidaritat i la lluita per la justícia social als nostres barris de Bellvit-
ge i el Gornal. Unes dades que són la punta de l’iceberg del treball 
quotidià, fet amb constància, paciència i perseverança.

I és que el 2021 ha estat un any especialment complex. Hem viscut 
un canvi en la direcció, on he pogut agafar el relleu al Xavi Loza, 
que després de quinze anys vinculat i compromès amb l’entitat ha 
emprès una nova etapa.  

Reptes, novetats i esforç. Un any en què hem treballat molt, a peu 
de carrer i amb una energia voluntària i generosa que no s’apaga. 
Lluny d’aquells que creuen que “no hi ha futur”, a La Vinya tenim 
molts motius per a l’esperança. 

Maria Labernia Pruñonosa | Directora 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 
denúncia amb esperit de servei voluntari. L’objectiu és 
transformar la realitat social dels nostres barris, participant 
així de l’esperança d’un món més just.

PERSONES ATESES

Ajuda fraterna

2.513
Infància

521
Persones adultes

306
Serveis

357

Hi ha 229 voluntaris habituals

S’han atès un total de 3.697 persones

L’EQUIP

12   Patronat

19 

Remunerat

57 
Pràctiques

32 
Ajuda 

fraterna

79 
Infància

52 
Persones 
adultes

1 
Serveis 65 

APS
Alumnes d’instituts i escoles 

que realitzen les hores 
pràctiques del projecte 

Aprenentatge i Servei, de 
treball voluntari en entitats 

socials.

40 
Voluntariat 

puntual
pel recompte 
de persones 

sense llar



Banc d’aliments
L’atenció social a les persones i famílies 
en major situació de vulnerabilitat ha 
anat acompanyada, per primera vega-
da, de la introducció de targes mone-
der. Un nou recurs que permet a les 
persones usuàries comprar directament 
els productes alimentaris que desitgin i 
que s’afegeix a la distribució d’aliments 
en sec i producte fresc. En col·laboració 
amb l’àrea bàsica de serveis socials 
municipals.

Sense llar
Acompanyem a persones es troben en 
situació de carrer després d’haver per-
dut la seva llar. L’any 2021 hem promo-
gut, amb altres entitats locals, el primer 
recompte de persones en situació de 
sense llar de l’Hospitalet amb un resul-
tat de 92 persones comptabilitzades 
dormint als carrers de la nostra ciutat.

801  
llars ateses

32    
persones
voluntàries  

AJUDA 
FRATERNA
Suport a les 
necessitats bàsiques

Centre Obert
Servei educatiu i psicosocial per a in-
fants i adolescents, i les seves famílies. 
Acompanyament en la prevenció de 
l’exclusió social al barri del Gornal. 
· Centre Obert i d’Esplai Bocins

Esplai
Espais d’educació en el lleure per a in-
fants i joves, els dissabtes a la tarda. Un 
temps que compta també amb sortides 
i colònies.
· Esplai Al Vent!
· Ilelà Esplai Gornal

Suport educatiu
Eines educatives i comunitàries per re-
forçar el procés d’aprenentatge dels jo-
ves en edat d’estudi. 
· Reforç de primària i d’ESO

Oci juvenil
Proposta d’oci nocturn alternatiu per a 
adolescents i joves al barri de Bellvitge.
· Underground Bellvitge

Casal d’Estiu
L’estiu és un moment especial i intens 
per a l’acció educativa. A través dels 
casals i les colònies garantim la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social.
· Casal d’estiu Bocins
· Estiu Al Vent!

Tallers d’estudi assistit
Acció educativa, realitzada en horari 
extraescolar, enfocada a ajudar l’alum-
nat a adquirir hàbits i tècniques d’orga-
nització i estudi. En col·laboració amb 
escoles de Bellvitge. 

521
persones ateses

144   
voluntàries  

INFÀNCIA
Educació d’infants, 
adolescents i joves

Nou!



GENT GRAN
Acompanyem l’envelliment actiu de les 
persones dels nostres barris, responent 
a una realitat sociodemogràfica en 
auge al territori. 
· Grup de l’Esperança 
· Bons Amics
· Grup de l’Amistat 
· Taller de memòria
· Ús del mòbil
· Taller de moviment
· Lligams
· Històries de Carta
· Activitats d’estiu Gent Gran

ACOLLIDA SOCIOLINGÜÍSTICA
Espais d’acollida i relació que tenen per 
objectiu servir a la població migrada en 
el procés de cohesió social. 
· Alfabetització
· Curs de castellà
· Xerrem junts

ACOMPANYAMENT
Amb l’objectiu de promoure el teixit so-
cial dels barris afavorim espais de tro-
bada veïnal. 
· Grup de la Dona
· Grup de Costura
· Portes Obertes

306
persones ateses

52   
voluntàries  

PERSONES
ADULTES
Acompanyament, 
formació i promoció 
de persones adultes

ATENCIÓ SOCIAL
Suport i acompanyament a les perso-
nes en situació de vulnerabilitat socioe-
conòmica. 

ATENCIÓ JURÍDICA
Orientació jurídica per les consultes le-
gals del veïnat.

LA PITAHAYA
Suport a la solidaritat amb Nicaragua.

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

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC
Servei d’assessorament orientat a la mi-
llora de l’eficiència energètica de les llars 
de les persones participants.

357
persones ateses

1   
voluntària

50   
ajuts socials

SERVEIS



COL·LABOREN AMB NOSALTRES
Adecco, AVV Bellvitge, Casal Loiola, Chiesi, Col·legi Pare Enric d'Osso, 
Col·legi Pineda, Col·legi Sagrat Cor Diputació, Col·legi Santa Teresa 
Ganduxer, Escol 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 del 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.
·  Xarxa de Parròquies distribuïdores d'aliments de L’Hospitalet de Ll.
·  Consell del districte VI de l'Hospitalet de Llobregat.
·  Consell Municipal de Serveis Socials de l'Hospitalet de Llobregat.

ENS DONEN SUPORT

ELS COMPTES CLARS

57.474,95 € (9%)  
Acompayament, formació i 

promoció de persones adultes 

121.336,01 € (19%)
Gestió, Administració, captació 

de fons i comunicació

146.880,43 € (23%)
Ajuda Fraterna i Atenció Social 

312.919,17 € (49%)
Atenció a infància i adolescència

DESPESES: 638.610,56 € INGRESSOS: 644.994,62 €

66.028,72 € (10%)
Donants i col·laboradors 

107.088,98 € (17%)
Usuaris i beques 

204.087,99 € (32%)
Entitats Privades 

267.788,93 € (41%)
Administració Pública 

Comptes auditats per Audiaxis

·  Taula d'inclusió social del Consell.
·  Taula d'Infància i adolescència del Consell.
·  Coordinadora d'entitats del Gornal.
·  El Consell de L'H, Xarxa de centres de Lleure Educatiu i Acció 
   Social de l'Hospitalet de Llobregat.
·  Xarxa+80, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
·  Eix Territorial, Serveis Socials Ajuntament de L’Hospitalet de Ll.
·  Consell de l'esplai 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 Territorial de Joves i Adults de Bellvitge - Gornal.
·  Red Mimbre.

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



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


