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0. Introducció 

 

A finals de 2014 vam iniciar el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural als 

barris d’Artigues, El Remei i Sant Roc amb l’objectiu de promoure relacions de 

convivència i cohesió social a partir del treball conjunt entre ciutadania, recursos 

tècnics i representants de l’Administració. 

Mesos més tard vam iniciar el procés Perspectives, procés d’investigació participativa 

per compartir Badalona Sud, on hem pogut expressar i compartir les nostres visions 

sobre el territori. El primer element generat en el procés d’investigació és la 

Monografia Comunitària que suposa tenir un coneixement actual i global sobre la 

vida als nostres barris. El coneixement acumulat a la monografia ens ha permès 

elaborar el segon element, també de manera comunitària, una Diagnosi Comunitària 

on hem identificat les problemàtiques i reptes més compartits per prioritzar-los i 

començar a concretar una programació comunitària. El desenvolupament de la 

programació comunitària és una oportunitat per continuar treballant la millora de la 

convivència i la cohesió social al districte. 

Fruit del procés d’investigació i amb la intenció de complementar la informació 

comunitària de la Monografia Comunitària s’han elaborat dos documents: el Glossari 

d’entitats i recursos de Badalona Sud, un directori amb les entitats i recursos del 

territori, i la Guia d’entitats i recursos - projectes, plans i programes de Badalona 

Sud, on a més del directori també apareixen els projectes que es desenvolupen al 

territori. Ambdós documents es complementen amb el mapa interactiu d’entitats i 

recursos que es troba al bloc del procés comunitari 

(www.sudbadalona.wordpress.com). 

 

  



3 
 

1. Serveis a la ciutadania i territori 

 

Entitat / 

Institució 
Descripció Adreça 

Correu electrònic  

Web 
Contacte 

Consorci 

Badalona Sud 

Administració de proximitat, conveni 

entre Generalitat  de Catalunya i 

Ajuntament de Badalona. 

C. Sant 

Joan 

Evangelis

ta, s/n 

consorci@badalonasud.cat 

www.consorci.badalonasud

.cat 

933 98 87 93 

Oficina Municipal 

del Districte 6 

(OMD) 

Oficina de l'ajuntament de Badalona a 

districte. 

C. Sant 

Joan 

Evangelis

ta, s/n 

omd6santroc@badalona.ca

t 

www.badalona.cat 

933 87 03 16 

Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) 

Informar i orientar sobre prestacions 

existents en matèria de benestar 

social que facilita la Generalitat de 

Catalunya. 

Av. 

Maresme 

182-190 
ccsantroc@gencat.cat 

933 83 37 11                                   

934 60 09 69 

Casal Cívic 

Badalona -Sant 

Roc 

Equipament públic on s'ofereixen un 

seguit de recursos per reforçar 

projectes dirigits a la millora de la 

comunitat  i donar suport al teixit 

associatiu en el seu compromís amb la 

societat. 

Av. 

Maresme 

182-190 

cc.santroc@gencat.cat 

http://xecat.gencat.cat/equi

paments/casal-civic-

badalona-sant-roc 

934 60 09 69 

Biblioteca Sant 

Roc 

Servei de préstec bibliotecari, 

dinamització lectora, conta-contes… 

Av. 

Congrés 

Eucarístic

, s/n 

baganne@diba.cat 

http://badabiblios.cat/ 
934 60 12 57 

Casal de Gent 

Gran Sant Roc 

de Badalona 

Els Casals de Gent Gran són 

equipaments cívics orientats al 

benestar de la gent gran. Promouen el 

civisme, les relacions personals i 

intergeneracionals, el creixement de la 

persona i la seva participació social i 

comunitària. 

Avinguda 

Maresme, 

182-190 

rgg_santroc.benestr@genc

at.cat 
93 399 17 11 

Comissaria 

Guàrdia Urbana 

Comissaria. Policia de proximitat. 
Plaça 

Camarón 

de la Isla 

guardia_urbana@badalona

.cat 

www.badalona.cat 

934 83 29 01 

Comissaria 

Mossos 

d’Esquadra 

Comissaria. Departament de 

convivència. 

Av. 

Pomar 45 

correu@badalona.cat 

www.gencat.cat 
934 97 72 00 

http://www.gencat.cat/
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Projecte 

ICI/Fundació Surt 

El ICI consisteix en el treball conjunt 

entre administració, recursos 

professionals i ciutadania per afavorir 

la convivència i la millora de la qualitat 

de vida  del territori. 

Plaça 

Sant Roc, 

40, local 6 

icibadalona@surt.org 

https://sudbadalona.wordpr

ess.com/ 

934 60 41 04 
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2. Entitats ciutadanes 

 

2.1- Associacions de veïns/es 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

AVV. Artigues 

Atenció veïnal, classes 
d'idiomes, tallers i 
excursions. Hi ha un 
club d’escacs i un grup 
de gent gran 

C/ Balmes, 51 
http://www.veinsdartigas.es 

veinsdeartigas@hotmail.com 
933 88 81 82 

AVV. 
Maresme 

Atenció veïnal, tallers i 
excursions. Tenen una 
vocalia específica per 
a dones. 

Av. Maresme, 
156-166 

aavvbarrimaresme@hotmail.com 
933 99 58 45 

 

AVV. 
Sant Roc 

Atenció veïnal, 

comunitats de veïns i 

veïnes, tallers i 

excursions 

Pl. Sant Roc, 39 
Local 4-5 

sant.roc.av@hotmail.com 933 99 82 94 

AVV. 
Gent de Sant 

Roc 

Atenció veïnal i 
excursions. 

 
C/ Còrdova, 16 

 
 

www.avvgentsantroc.blogspot.com 
avvgentsantroc@gmail.com 

associaciogentgransantroc@yahoo.
es 

934 60 12 19 
934 60 16 27 

AVV. 
El Remei 

Atenció veïnal, tallers i 
excursions. Tenen una 
vocalia específica per 
a dones. 

C/ Primavera, 
16 

angelgarcia19482512@gmail.com 
autosc_seccio5@hotmail.com 

933 87 70 05 
934 60 16 27 

 

AVV. Integrats a 
Badalona 
(AVIBA) 

Atenció veïnal. 
C/ Covadonga, 

2, 12a 1a 

www.aviba.badalona.ppe.entitats.di
ba.cat 

aviba.ciutat@gmail.com 
 

933 98 32 16 
 

AVV. 
Intercultural de 

Badalona (AVIB) 

Centrats sobretot en 
temes de convivència 
intercultural i 
absentisme escolar. 

C7 Covadonga, 
S/N 

 
933 83 98 95 

 

AVV. 
Congrés 

Atenció veïnal, tallers, 
gimnàstica i 
excursions. Si bé no 
està als límits 
territorials del districte 
6, s’utilitzen les seves 
instal·lacions per 
activitats esportives 
adreçades a gent 
gran. 

C7 Sant Marc, 6 
- Baix 

avvcongresobdn@hotmail.com 933 87 96 41 

 

2.2- Gent Gran 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Casal Gent Gran de 
Congrés 

 
 

C/ Sant Marc, 6-
8 

bdncasalcongres@yahoo.es 933 83 97 79 

 

 



6 
 

2.3- Plataformes i grups ciutadania 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Plataforma Sant Roc 
som Badalona 

Atenció veïnal i vinculació 
del barri amb la resta de 
la ciutat de Badalona.  
 

C/ Màlaga, 
10-A Bx. 1ª 

carlesagues@gmail.com 618 21 92 70 

Plataforma d’afectats 
per la hipoteca (PAH) 

Atenció a persones 
afectades per les 
hipoteques i altres 
aspectes relacionats amb 
l’habitatge. A Sant Roc hi 
ha un punt d’informació 
els dilluns a les 17:30 

Centre Cívic 
Sant Roc (C/ 

Sant Joan 
Evangelista 

s/n) 

pah.favb@gmail.com 602 30 54 13 

Dones i barri en 
xarxa 

Grup de dones que 
treballa temes vinculats a 
la convivència, la 
promoció del civisme i la 
cura del barri i l’anàlisi 
dels mitjans de 
comunicació des d’una 
perspectiva de gènere. 

Av Maresme 
182-190 

(Casal Cívic 
Sant Roc) 

www.donesxarxasantroc.blogsp
ot.com 

donesxarxa@gmail.com 
 

933 99 40 28 

 

2.4- Associacions de comerciants 

Entitat Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Associació de 
botiguers de Badalona 

C/ Rafael Casanovas alizlala@hotmail.com  

Associació de 
comerciants 
d’Artigues 

C/ Simancas 15 
C/ Balmes, 

51 
 

amiba@amiba.org 
 

933 88 81 82 
600 56 25 05 
619 15 40 28 

Agrupació de 
treballadors/es 

autònoms del mercat 
municipal de Sant Roc 

Av. Congrés Eucarístic, s/n 
C/ Sant Joan Evangelista, 

s/n 
aldamar_bdn@hotmail.com 

933 99 42 56 
934 83 26 00 

 

2.5- Entitats de dones  

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Grup de 
dones 

Mil·lenium 

Taller de 
manualitats i pintura 
a l'oli. Realitzen la 
seva activitat a 
l’Associació de 
veïns i veïnes d’El 
Remei. 

C/ Covadonga, 2-4 autosc_seccio5@hotmail.com 933 87 43 60 

ACESOP 
(associació 

cultural 
educativa i 

social 
operativa de 

dones 
pakistaneses) 

 C/ Balmes, 3 local 2 
www.acesop.blogspot.com.es 

acesop786@yahoo.es 
 

http://www.acesop.blogspot.com.es/
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Asociación 
de mujeres 
intercultural 

nuevas metas 

 
Av. Maresme, 159, 5a 

2a 
asoc-nuevas-metas@yahoo.es  

 

Les associacions de veïns/es del Maresme i la del Congrés compten amb una vocalia  

de dones cadascuna.  

 

2.6- Cultura 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Asociación 
Cultural 

Andaluza 
Casa de 
Córdoba 

 

Associació que té com a 
objectiu promoure la 
cultura andalusa. Fan 
grups i classes de danses 
(sevillanes...) 

C/ Balmes, 37 
aca_casadecordobabadalona@hot

mail.com 
933 83 62 03 

Centre 
cultural 
Rincón 

Extremeño 
 
 

Associació que té com a 
objectiu promoure la 
cultura. Fan grups i 
classes de danses 
(sevillanes...) 

C. Jerez de la 
Frontera, 3,local 

A 
C/ Còrdova, 96, 

Local 70 

 616 78 99 40 

Nada i 
pakistan 

Entitat que busca 
promoure la cultura del 
Pakistan 

C/ Santiago, 42 
Local 3 

khanreina@yahoo.es 622 86 12 45 

Pak punjab 
català 

Associació que promou la 
cultura pakistanesa 

C/ Rafael de 
Casanovas, 39 

Bxs 
alizlala@hotmail.com 619 15 40 28 

Al-Dua 

Entitat creada per 
persones de Pakistan i 
l’Índia. Treballen per la 
inclusió i la participació de 
les persones que viuen a 
Badalona sense importat 
la seva cultura de 
procedència. Fan acollida 
i cursos de llengua 
(català, castellà i anglès) 

Pge. Torres, 16, 
1r 1a 

alduabadalona@yahoo.es 
632 88 44 04 
631 21 08 49 

Associació 
gitana de 
Badalona 

Promouen el projecte 
Shere Rom, atenció a les 
necessitats del veïnat. 
 

C/ Badajoz, S/N shererom@gmail.com 934 60 42 16 

Associació 
gitana de 
Badalona 

Rom i Romí 

Entitat que treballa per la 
promoció de la cultura 
gitana i els joves gitanos. 

C/ San Joan 
Evangelista 

cantonada Av. 
Congrés 

Eucarístic, 1º 
Av. Marquès de 
Mont-roig, 252 

bx 

agitanaromiromi@gmail.com 672 12 30 25 

Associació 
cultural 

gitana de San 
Roc 

Entitat que treballa per la 
promoció de la cultura 
gitana i els joves gitanos. 

C/ Jerez de la 
Frontera, 47 

juliovargasclaveria@gmail.com 661 03 88 01 
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Associació 
juvenil 
cultural de 
Badalona 

Entitat que treballa per la 
promoció de la cultura 
gitana i els joves gitanos. 

Av. Maresme 
155, 3º1ª 

asociacionjuvenil@hotmail.com 
622 05 07 66 
674 95 80 64 

Centre 
cultural caló 

Promoció cultura gitana.  
C/ Covadonga, 

2-4 int. 
 933 98 79 51 

Associació 
ocellaire i 

recreativa de 
joves de 
Badalona 

Activitats ocellaires. 
Av. Marquès de 
Montroig, 247 

bernardo_hg_@hotmail.es 630 64 86 87 

Centre 
cultural 
Kongzi 

Promoció cultura xinesa 

Avinguda 
Marquès de 

Mont-roig,  nº 
237, 08918 
Badalona 

(Escola Oficial 
Idiomes) 

gavazdl@gmail.com 618 82 00 98 

Associació 
Sociocultural 
Cristiana de 
de Sant Roc 

 
Av. Alfonso XIII, 

724, 2º2ª 
jj.ss3.1970@gmail.com 685 11 90 54 

Comuna 
Paradís 

Entitat juvenil de 
promoció de la cultura, 
especialment el teatre. 
Dinamitzen el grup de 
teatre Amb veu de dones, 
diferents tallers de teatre i 
han organitzat una marató 
amb diverses disciplines 
artístiques. 

 comunaparadis@gmail.com  

 

2.7- Esports 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Associació 
esportiva 

Badalona Sud 

Gestionen la 
instal·lació esportiva 
municipal Unificació 
Badalona Sud, camp 
de futbol de gespa 
artificial. 

Av. Alfons XIII, 
351 

 93 388 24 42 

Club petanca 
Sant Roc 

Gestionen una pista 
de petanca de cessió  
municipal. 

C/ Alfons XII 
698 

 
93 383 98 95 

 600 50 39 76 

Club petanca 
esports Sant 

Roc 

Gestionen una pista 
de petanca de cessió  
municipal. 

C/ Covadonga, 
18 

 
933 98 55 96 
933 83 98 95 

Penya 
Barcelonista 
d’Artigues i 

Badalona Sud. 

 
Av. Alfons XIII, 

568 
 933 99 78 11 

Fondo XI   
Cricket Club 

 
Av. Marquès de 
Montroig, 247, 

11è 2a 

fondoxicricketclub@gmail.com 
 

 

Badalona 
Shaheen’s 

Cricket Club 
 

C/ Guifré, 760-
786 

 690 00 03 01 
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1.8- Espais i equipaments esportius 

- Pista poliesportiva a la plaça Nicaragua de gestió municipal.  

- Pista poliesportiva a la plaça Camarón de la Isla.  

- Altres instal·lacions localitzades fora del districte, però en la seva zona d’influència: 

- Pista poliesportiva gestionada per l’AVV Sant Jaume.  

- Pista poliesportiva a la plaça Regalèssia, al barri del Congrés. 

- Club privat de boxa i kick-boxing: utilitzat per homes joves dels barris.  

 

Parc fluvial del riu Besòs: molt proper al barri d’Artigues, té espai per anar en bicicleta, 

córrer...  
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3. Centres de culte 

 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Sri Guru 
Ravidassia 

Bhawan 
Religió: Ravidàssia 

C/ Juan Sebastian 
Bach, 8 

  

Centre de culte 
evangèlic 
Filadèlfia   

C/Simancas 

Església evangèlica Filadèlfia  C/ Simancas, 76   

Centre de culte 
evangèlic 
Filadèlfia 

C/Primavera 

Església evangèlica Filadèlfia C/ Primavera   

Centre de culte 
evangèlic 
Filadèlfia   

C/Marques de 
Mont-roig 

Església evangèlica Filadèlfia  
AV/ Marquès de 

Mont-roig, 255 Bxs 
3ª 

  

 
Centre de culte 

evangèlic 
Filadèlfia  

C/Jerez de la 
Frontera 

 

Església evangèlica Filadèlfia  
C/ Jerez de la 

Frontera 
  

Centre de culte 
evangèlic 

Filadèlfia  a 
Pep Ventura 

(fora del barri) 

Església evangèlica Filadèlfia  A Pep Ventura   

Església 
Evangèlica el 
Pessebre – 
C/Alfons XII 

Església evangèlica Filadèlfia  C/ Alfons XII   

 
Minhaj-Ul-

Kuran 
Camí de la Pau 

Religió musulmana C/ Santiago 25 mqibcn@gmail.com  

 
Institut B9 

(pregària de 
divendres) 

Religió musulmana  C/ Guifré 760   

 
Sala del Regne 

dels 
Testimonis de 

Jehovà 

Testimonis de Jehovà    

 
Parròquia Sant 
Roc (Capellà: 

Felipe) 

Religió Catòlica 
C/ Maresme, 139-

141 
 

933 87 31 48 
/ 933 99 82 

94 
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4. Educació 

 

4.1-  Escoles públiques 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Escola 
bressol Ralet 

Ralet 
 

Centre d’educació 
formal: Escola 0-3 

 
Av. Marquès de 
Mont-Roig, 170-

172 

a8063515@xtec.cat 
933 99 
67 17 

Escola 
Baldomer 

Solà 

Centre d’educació 
formal: Infantil, 
primària. 
AMPA en procés de 
constitució 

Av. Marquès de 
Mont-Roig, 179 

 
http://www.xtec.cat/esc-baldomersola/ 

933 97 
66 15 

 
Escola Josep 

Boada 

Centre d’educació 
formal: Infantil, 
primària. AMPA 

Av. Marquès de 
Mont-Roig, 169 

 
http://www.xtec.cat/centres/a8035416/ 

933 88 
37 31 

 
 
4.2- Instituts públics 
 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

INS Eugeni 
d’Ors 

Centre d’educació formal: Secundària, cicles 
formatius grau mig i superior, AMPA 

 
 

Av. 
Maresme, 
192-212 

 

http://www.ies-
eugeni.cat/ 

933 87 58 
66 

 
Com a zona educativa d’influència també cal afegir els instituts: Barres i Ones, Enric 
Borràs, Júlia Minguell i S.I. Badalona. Tot i que no n’estan situats geogràficament als 
barris del districte 6, aquests centres educatius conformen l’àrea social d’influència per 
als i les joves del districte. 
 
4.3- Escoles concertades 
 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Escola 
Lestonnac 

(concertada) 

Centre d’educació formal: Infantil, primària, 
secundària i batxillerat. 
AMPA en procés de constitució 

 
C. Santa 
Joana de 
Lestonna

c, 
 

http://lestonnac-
odn.org/es/que-

hacemos/18/0/102/c
entros-

educativos/collegiles
tonnac 

933 87 12 
95 

Escola Mare 
de Déu de 

l’Assumpció 
(concertada) 

Centre d’educació formal: Infantil, primària, 
secundària i batxillerat. AMPA 

c. Sant 
Joan 

Evangelis
ta, 22 

http://www.assumpci
obadalona.com/princ

ipal/ 

933 87 15 
54 

 
Escola 

Santíssima 
Trinitat 

(concertada) 

Centre d’educació formal: Infantil, primària, 
secundària i batxillerat. AMPA 

C. 
Santiago, 

49-57 
 

http://agora.xtec.cat/
col-stma-trinitat/ 

933 87 48 
54 
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4.4- Serveis educatius 
 
Serveis del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Serveis 
Educatius Badalona 
 

Entitat Descripció Persones beneficiàries Adreça Contacte 

Equip de 
Llengua, 

Interculturalita
t i Cohesió 

social  ELIC 
 
 

Donen suport al professorat en 
l’atenció a la diversitat relacionada 
amb l’alumnat, especialment 
procedent de la immigració i/o amb 
l’alumnat amb risc d’exclusió social, 
en l’àmbit dels centres educatius i els 
plans educatius d’entorn. 
Situat a l’INS Eugeni d’Ors 

Centres educatius, equips 
directius, professorat, 
l'alumnat i les seves 

famílies i altres agents de 
la comunitat educativa. 

Av. Maresme, 
192-212 (Ins 
Eugeni d'Ors, 

2n pis) 

934 60 09 56 
elicbdn@gmai
l.com 

Centre de 
Recursos 

pedagògics 
(CRP) 

 
 

Donen suport a l'activitat pedagògica 
dels centres i a la tasca docent de 
mestres i professorat, especialment, 
en temes de formació permanent, de 
recursos pedagògics i de dinamització 
de projectes de centre i de la zona. 
Situat a l’INS Eugeni d’Ors 

Centres educatius, equips 
directius,  professorat  i 

altres agents de la 
comunitat educativa. 

Av. Maresme, 
192-212 (Ins 
Eugeni d'Ors, 
planta baixa) 

93 460 22 26 
crp-
badalona@xt
ec.cat 

Equip 
d’assessorame
nt i orientació 
pedagògica 

(EAP) 
 
 

Donen suport al professorat i als 
centres educatius en la resposta a la 
diversitat de l’alumnat i en relació als 
alumnes que presenten necessitats 
educatives especials, així com a les 
seves famílies. Cada centre té 
assignat una figura professional del 
treball social i una de l’àmbit de la 
psicopedagogia. 
 
 
 
 

Centres educatius, equips 
directius, professorat i 

altres professionals 
implicats en l’atenció a 

l’alumnat amb dificultats o 
amb necessitats 

educatives especials, 
l’alumnat i les seves 

famílies. 
 

Av. Maresme, 
192-212 (Ins 
Eugeni d'Ors, 

2n pis) 

934 60 04 13 
934 60 04 45 
a8901007@xt

ec.cat 

 
 
4.5- Escoles/centres per a persones adultes 
 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Centre de 
Normalització 
Lingüística de 

Badalona i 
Sant Adrià del 

Besòs 

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) 
de Badalona i Sant Adrià del Besòs forma part 
del Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), una institució pública dirigida a les 
persones, que busca la cohesió social a 
través del foment de l’ús de la llengua 
catalana. 

 
Avinguda 
d'Alfons 
XIII, 14, 
entl. 1a 

 

badalona@cpnl.cat 
 

933984630 

Escola de 
persones 
adultes 

El Centre de Formació de Persones Adultes 
de Sant Roc ofereix : 
Educació bàsica per a persones adultes. 
Proves Accés Universitat   i cicle formatius 
- Nivell instrumental I (Alfabetització); Nivell 
instrumental II (Neolectors); Nivell 
instrumental III (Certificats) 
- GES Graduat en Educació Secundària  
obligatòria a distància (Punt de Suport) 
- Preparació per a la prova d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà 

 
 

Av. 
Maresme,
182-190, 

1er 

a8055403@xtec.cat 934603996 
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- Preparació per a la prova d’accés a cicles 
uformatius de grau superior 
- Ensenyaments inicials i bàsics: anglès inicial, 
català inicial, castellà inicial 
- Informàtica inicial 

Escola Oficial 
d’Idiomes 

Centre públic, no universitari, d'ensenyament 
d'idiomes moderns que imparteix els cursos 
d'ensenyaments especialitzats regulats per la 
Llei Orgànica d‘Educació (LOE). Els cursos 
d'idiomes que s’imparteixen són l’alemany, 
l’anglès i el francès. Els pla d'estudis 
s'estructura en quatre nivells, Bàsic, 
Intermedi, Avançat i C1,  equiparables amb 
els nivells A2, B1, B2 i C1 del Marc Europeu 
Comú de Referència. 

Av. 
Marquès 
de Mont-

Roig,, 237 

http://www.eoibadalo
na.cat/ 

eoibadalona@xtec. 
cat 

93 3833099 

Centre 
Maragassa 

Centre de formació professional bàsica que 
promou accions i projectes adreçats a la 
formació i inclusió laboral i social dels joves 
amb diversitat funcional.  Imparteix programes 
de formació i inserció adaptats d’auxiliar de 
comerç i atenció al públic, d’auxiliar en vivers i 
jardins, d'auxiliar en activitats d'oficina, 
d'auxiliar d'establiments hotelers i de cuina i 
restauració. 

C. Sant 
Lluc, 105-

107 

e.maregassa@imspb
dn.cat 

93 3977850 

 
 
4.6- Entitats socioeducatives 
 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Fundació 

Carles Blanch 

Fundació compromesa amb la 
formació i la promoció humana, social i 
cultural dels infants i joves en situació 
d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió 
social. Un equip educatiu format per 
professionals i voluntaris qualificats 
acompanyen els processos 
socioeducatius d’aquests infants i 
joves i les seves famílies. L’objectiu: 
que puguin transformar la seva realitat 
i el seu entorn i esdevenir agents de 
canvi per a una societat més justa. 

 
 

C. Tortosa,  33 

http://www.fundaciocarlesblanc
h.org 

info@fundaciocarlesblanch.org 
projectes@fundaciocarlesblanc

h.org 

           
933833318  

 933988793 
 

Fundació 

Pere Closa 

Entitat social que actua a diferents 
barris de Catalunya per a promoure 
l’educació dels nens/es i joves gitanos, 
millorar el seu creixement personal i 
afavorir el recolzament familiar i 
comunitari necessari per a què tinguin 
el màxim d’oportunitats i la major 
qualitat de vida possible. 

 
Francesc 
Macià, 36, 
entresòl 

www.fundaciopereclosa. 
Org 

entitat@fundaciopereclosa.org 
promotors@fundaciopereclosa.

org 

   933893341 
 

Esplai el 

Chanut 

Situat al barri de Sant Roc (Badalona). 
La missió de l’entitat és fer arribar 
l’educació en el lleure als barris més 
humils i treballar la cohesió social des 
del joc i el compromís. Actualment el 
Centre està federat al MCECC i manté 
una estreta relació amb la Comunitat 
de religioses del Col·legi Lestonnac de 
Badalona. 
 

C. Santa 
Joana de 

Lestonnac s/n 

http://www.jesuites.net/es/centr
o-de-esplai-llu%C3%ADs-
maria-chanut-barcelona 

 

934602878 

http://www.eoibadalona.cat/
http://www.eoibadalona.cat/
mailto:eoibadalona@xtec.cat
http://www.fundaciocarlesblanch.org/
http://www.fundaciocarlesblanch.org/
mailto:info@fundaciocarlesblanch.org
http://www.fundaciopereclosa/
mailto:entitat@fundaciopereclosa.org
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Casal dels 

Infants per a 

l’acció social  

als barris 

Entitat social i ciutadana. Treballa als 
barris, al costat dels infants i joves amb 
més dificultats, perquè tinguin el màxim 
d’oportunitats.  

C. Monges, 2-
6 (Llefià) 

 

http://casaldelsinfants.org/cat/ 
 

badalona@casaldelsinfants.org 
931 99 03 90 

 

Fundació 

Secretariado 

Gitano 

 

La Fundació és una entitat social 
intercultural que presta serveis pel 
desenvolupament de la comunitat 
gitana a nivell estatal i europeu. Al 
territori desenvolupen, en col·laboració 
dels serveis educatius i altres entitats, 
programes de reforç escolar entre 
d’altres. 

 C. Segadors, 
2, 6a planta  

 
 

https://www.gitanos.org/ 
 

  fsgbarcelona@gitanos.org 
 

695202553 - 
932745582 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

La Fundació Ateneu Sant Roc promou 
diferents projectes educatius, culturals, 
socials i de lleure adreçats als infants 
joves i adults del territori, tot incidint de 
manera especial en els col·lectius en 
risc social. 

C. Càceres, 
34-36 

 

http://www.fundacioateneusant
roc.org 

ateneu@fundacioateneusantro
c.org 

 

933993951 

Fundació 

Aldees 

Infantils SOS 

Catalunya  

Fundació privada sense ànim de lucre 
que té presència internacional. Al 
territori compten amb un local a Sant 
Adrià del Besòs però per proximitat 
s’incorporen a les dinàmiques 
comunitàries de Badalona Sud. 
Desenvolupen projectes 
socioeducatius per a infants i joves  

Carrer de la 
Festa Major 
d'Iquique, 13 

(Sant Adrià del 
Besòs) 

https://www.aldeesinfantils.org/ 
administracio@aldeesinfantils.

org 
934 62 66 60 

Kali Zor 

Associació gitana sense ànim de lucre 
per a la promoció de la joventut. 
Enfocada en la lluita contra els 
estereotips i el racisme a través de 
l’educació no formal, activitats culturals 
i l’esport. 

 
https://kalizor.org/ 

kalizor@hotmail.com 
 

Grup d’Amics 

del 

Minusvàlid 

(GAM) 

Associació d’ajuda als minusvàlids. 
Compta amb un grup juvenil: Joventut 
GAM. Comparteix espai amb l’Esplai 
Mare Nostrum. 

Avinguda del 
Marquès de 
Mont-Roig, 

218 

 93 383 75 52 

Associació 

Esplai Mare 

Nostrum 

Associació pro persones amb 
discapacitat intel·lectual, dedicada a 
l’ajut, atenció i protecció de persones 
amb discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament (DID) i de les seves 
famílies. Situada a la ciutat de 
Badalona la finalitat principal és donar 
resposta a les necessitats d’oci de les 
persones ateses. 

Avinguda del 
Marquès de 
Mont-Roig, 

218 

http://www.associaciomarenost
rum.org 

informacio@associaciomareno
strum.org 

651 69 16 99 

 

 

 

 

 

 

http://casaldelsinfants.org/cat/
https://www.gitanos.org/
mailto:comunicacion@gitanos.org?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%2255ee831789b7c4d3c4e6d7ac5ce0dd94%22%7D%7D
mailto:comunicacion@gitanos.org?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%2255ee831789b7c4d3c4e6d7ac5ce0dd94%22%7D%7D
http://www.fundacioateneusantroc.org/
http://www.fundacioateneusantroc.org/
http://www.associaciomarenostrum.org/
http://www.associaciomarenostrum.org/
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4.7- Entitats socioeducatives - serveis 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Encís 

Cooperativa amb seu a Barcelona que 
gestiona activitats extraescolars esportives 
per ampliar els espais d'educació en l'àmbit no 
formal pels menors i joves de Badalona Sud. 

Carrer 
Avinyó, 

44  
www.encis.coop 

933 02 61 
62 

Fundació per 

l'esport i 

Educació de 

Barcelona 

(FEEB) 

Al territori gestiona un campus esportiu que es 
vincula amb les activitats de lleure que es fan 
al territori i que es gestiona conjuntament amb 
el club de futbol Badalona Sud 

Av. Litoral 
86-96 

feeb.elconsell.cat/ 
932 19 32 

16 

Fundació Surt 

Fundació de dones que gestiona al territori el 
Punt d’Atenció als Nouvinguts i el Projecte ICI. 
A nivell educatiu ICI proposa al territori  
l’Escola Oberta d’Estiu: activitats de lleure en 
el període de vacances escolars d'estiu. La 
gestió es fa a partir d'un procés participatiu  
on es dissenya el projecte (temàtica, 
continguts, espais…) i es coordina amb la 
resta de propostes de lleure del territori. 

Plaça 
Sant Roc, 
40, local 6 

http://surt.org/es/ 
934 60 41 

04 
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5. Atenció social 

 

Projecte 
Entitat / 

Institució 
Descripció 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Serveis Socials 

Serveis 

Socials – 

SBAS 6 - 

Ajuntament 

de Badalona 

Gestió i tramitació d'ajudes socials, 

atenció a la dependència, a les 

problemàtiques relacionades amb 

l'habitatge, etc. 

Persones amb 

necessitat de 

suport per a la 

cobertura de 

necessitats 

bàsiques 

Av. 

Congrés 

Eucarístic, 

16-20 

933 88 87 

82  

 

Xarxa d'Ajudes a 

Menors i Famílies 

en processos 

d’inclusió social 

Casal dels 

Infants 

És un projecte que, en el marc de 

Serveis Socials, ofereix atenció a 

famílies tramitant ajuts del 

Programa CaixaProInfància. 

També coordina tres serveis que es 

desenvolupen als centres educatius 

del territori: Servei de suport 

psicològic, logopèdia i 

psicomotricitat, amb un conjunt de 

12 professionals que desenvolupen 

aquestes tasques. Té incorporades 

també la intervenció amb noves 

metodologies, com el treball social 

de grups. 

Infància i 

famílies 

Sant Joan 

Evangelista 

s/n 

933 98 87 

93 

Punt d'Atenció a 

Persones 

Nouvingudes 

Fundació 

Surt – 

Consorci 

Badalona 

Sud 

Servei d'assessorament legal a 

persones nouvingudes sobre 

tràmits d'estrangeria, així com 

servei de mediació. 

Persones 

nouvingudes 

Plaça Sant 

Roc 40, 

local 6 

934 60 41 

04 

 

Plataforma 

d'Afectats per 

la Hipoteca 

La Plataforma d'Afectats per la 

Hipoteca de Badalona ofereix 

atenció directa als veïns i veïnes 

del Districte 6 cada dilluns tarda. 

Atenen a demandes relacionades 

amb desnonaments 

Persones 

afectades per 

les hipoteques 

i/o 

problemàtique

s relacionades 

amb 

l'habitatge 

Centre 

Cívic Sant 

Roc (C/ 

Sant Joan 

Evangelista 

s/n) 

pah.favb@

gmail.com 

 

Creu Roja 

Barcelonès 

Nord 

Serveis assistencials destinats a la 

infància, joventut i famílies, i 

desenvolupa projectes de 

sensibilització, formatius, inserció 

laboral, etc. 

Persones amb 

necessitat de 

suport per a la 

cobertura de 

necessitats 

bàsiques 

Av. Alfons 

XIII, 349 

934 64 06 

09 
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Fora del Districte 6 però amb projectes que acullen a persones del territori, també 

existeixen entitats a les que cal fer menció: 

- Caritas Diocesana Barcelonès Nord: la seva seu és molt propera al barri de 

Sant Roc, i ofereixen ajuda per cobrir les necessitats bàsiques de les persones, 

així com també treballa per a la seva promoció a partir de la seva participació 

activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats. 
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6. Promoció de la salut 

 

6.1 Centres sanitaris 

Nom del centre Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Centre d’atenció 

primària (CAP) 

Departament de 

Salut de la 

Generalitat de 

Catalunya i 

Ajuntament de 

Badalona 

Cobertura d’atenció 

primària a Sant Roc i el 

Gorg (ABS-4 i 5) 

A tota la població 
C/ Velez 

Rubio, s/n 
933983161 

Hospital Universitari 

Germans Trias i 

Pujol (Can Ruti) 

Gerència Territorial 

Metropolitana Nord 

de l'Institut Català 

de la Salut (ICS) 

Cobertura general 

bàsica, integració 

assistencial, atenció 

sanitària d’alta 

complexitat, recerca i 

docència, Campus de 

Can Ruti. A l’hospital hi 

treballen diverses 

empreses públiques i 

fundacions que presten 

serveis i desenvolupen 

investigacions. 

Hospital general 

bàsic de Badalona i 

voltants. A més, 

presta atenció 

sanitària d'alta 

complexitat a les 

800.000 persones 

que viuen al 

Barcelonès Nord i al 

Maresme. 

Crta. Can 

Ruti-Camí 

Escoles, 

s/n 

933888782 

Hospital de Dia de 

Badalona 

Fundació Vidal i 

Barraquer 

El centre atén a joves 

amb problemes de salut 

mental en règim 

d’hospitalització parcial. 

Reben tractaments 

multidisciplinaris i 

intensius mitjançant 

activitats individuals i en 

grup. 

Capacitat per a 20 

joves d’entre 12 i 18 

anys. Dóna 

cobertura a 

Badalona i Baix 

Maresme 

C/ Martí 

Pujol, 654 
 

Hospital Esperit Sant 

(fora del Districte 6) 

Fundació Hospital 

Esperit Sant, al 

patronat hi són: 

Ajuntament de 

Santa Coloma de 

Gramenet, 

Conselleria de 

Salut de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Arquebisbat de 

Barcelona i 

Societat Civil. 

Hospital comarcal 

integrat en el Sistema 

sanitari integral 

d'utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 

(Més del 90% de 

l'activitat que realitza  és 

concertada amb el 

sector públic). 

Ubicat a Santa 

Coloma de 

Gramenet. La seva 

àrea d'actuació 

cobreix una població 

d'unes 220.000 

persones dels 

municipis de Santa 

Coloma de 

Gramenet, Sant 

Adrià del Besòs de 

Besòs, Badalona 

(barris de Llefià) i 

Barcelona (barri de 

Bon Pastor). 

Avinguda 

Mossèn 

Pons i 

Rabadà, 

s/n (Santa 

Coloma) 

933 86 02 

02 
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Hospital 

maternoinfantil de 

Sant Joan de Déu 

(fora del Districte 6) 

Institució de 

titularitat privada 

(Ordre Hospitalari 

de Sant Joan de 

Déu)  amb vocació 

i finançament 

públic 

És un hospital 

d’assistència pediàtrica i 

obstètric-ginecològica, 

universitari i d’alta 

tecnologia i 

especialització. 

Centrats en l’atenció 

de la dona, infants i 

adolescents. 

Passeig de 

Sant Joan 

de Déu, 2 

(Esplugues 

de 

Llobregat) 

932 53 21 

00 

Hospital Municipal 

de Badalona (fora del 

Districte 6) 

Gestiona: 

Badalona Serveis 

Assistencials 

(BSA). 

Hospital del Sistema 

sanitari integral 

d'utilització pública de 

Catalunya (SISCAT) 

Cobertura General 

Via 

Augusta, 

9-13 

934 64 83 

00 

Centre Salut Sant 

Roc 

Cooperativa 

mèdica. Gestió i 

finançament privat. 

Atenció mèdica en 

psicologia, ginecologia, 

podologia i dentista. 

Cobertura general 
C/Covadon

ga, 7 
933 98 54 

19 

Institut Guttmann 

Fundació Institut 

Guttmann amb la 

participació del 

Departament de 

Salut de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

l’Ajuntament de 

Badalona,. 

L’Ajuntament de 

Barcelona i la 

Fundació ONCE 

Promoure, impulsar i 

aconseguir la 

rehabilitació integral de 

les persones afectades 

per una lesió medul·lar, 

un dany cerebral 

adquirit o una altra 

discapacitat d'origen 

neurològic, i oferir el 

suport i els serveis més 

adequats per assolir 

una reinserció social 

satisfactòria 

Persones de 

qualsevol edat 

afectades per una 

lesió medul·lar, un 

dany cerebral 

adquirit o una altra 

discapacitat d'origen 

neurològic 

Camí Can 

Ruti, s/n 

934 97 77 

00 

Centre Delta - Centre 

d'Atenció i 

Seguiment de 

Drogodependències 

Institut municipal 

de serveis a les 

persones 

És un servei 

especialitzat d’atenció 

ambulatòria i de suport 

a l’atenció primària de 

salut, especialitzat en la 

detecció, el diagnòstic, 

el tractament i la 

derivació de les 

persones amb 

problemes relacionats 

amb l’ús, abús o 

dependència a 

substàncies -excepte 

tabac- i les seves 

famílies. 

Persones que  per la 

seva gravetat i/o 

complexitat no 

poden ser ateses 

dins l’àmbit dels 

serveis d’Atenció 

Primària de Salut. 

C/de les 

Termes 

Romanes, 

12 

933 84 66 

56 

Centre de 

desenvolupament 

infantil i atenció 

precoç (CDIAP) 

Institut Municipal 

de Serveis 

Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Centre d’atenció als 

infants amb trastorns en 

el seu desenvolupament 

o amb risc de patir-los, 

des del moment de la 

concepció i, com a 

màxim, fins als sis anys, 

Es prioritza l’atenció 

als infants de menys 

de tres anys i als 

infants amb afectació 

greu, d’acord amb el 

criteri clínic dels 

professionals del 

C/Alfons 

XIII, 468-

470 

93 460 75 
20 
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i a llurs famílies. CDIAP. 

Centre de salut 

mental infanto-

juvenil (CSMIJ) Creu 

Verda 

Institut Municipal 

de Serveis 

Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Serveis especialitzats 

d’atenció psiquiàtrica i 

de salut mental i de 

suport a l’atenció 

primària de salut, 

adreçats a la població 

infantil i juvenil. 

Adreçat a persones 

de 0 a 18 anys que 

presenten un 

trastorn mental i que, 

per la seva gravetat 

i/o complexitat, no 

poden ser atesos 

solament dins l’àmbit 

dels serveis de 

l’atenció primària de 

salut 

C/Alfons 

XIII, 468-

470 

93 460 75 
20 

 

Centre de Salut 

Mental Adults 

(CSMA) 

Institut Municipal 

de Serveis 

Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Serveis especialitzats 

d’atenció psiquiàtrica i 

de salut mental i de 

suport a l’atenció 

primària de salut, 

adreçats a persones 

adultes. 

Majors d’edat. Dóna 

atenció a tota 

Badalona. 

C/ Dos de 

Maig. 37-

41 

93 389 10 

00 

Centre d’Atenció a la 

Salut Sexual i 

Reproductiva 

(CASSIR) 

Badalona Serveis 

Assistencials - 

Ajuntament de 

Badalona 

Serveis especialitzats a 

l’atenció a la salut 

sexual i reproductiva 

Població en edat 

sexual i reproductiva. 

Mare de 

Déu de 

Lorda 119 

- 125 

933 882 374 

 

6.2 Residències i centres de dia 

Nom del projecte Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Llar- Residència 

Salut Mental Sant 

Roc 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

És un servei 

d’acolliment per a 

persones amb 

problemàtica social 

derivada de malaltia 

mental, substitutori 

de la llar i 

d’assistència integral 

a les activitats de la 

vida diària. 

Persones amb 

problemàtica social 

derivada de malaltia 

mental, de menys de 

65 anys en el moment 

d’accés al servei, amb 

residència a 

Catalunya, que puguin 

realitzar les activitats 

de la vida diària, però 

amb supervisió 

externa i que 

requereixin acolliment 

amb caràcter temporal 

o permanent. 

C/ Vélez 

Rubio, 23-

31 

933 99 20 

78 

Residència per a 

Persones amb 

Discapacitat Física 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Establiment públic, 

que atén a persones 

amb discapacitat 

física que per les 

seves circumstàncies 

Qualsevol persona 

que compleixi les 

condicions d'accés al 

servei, disposi del 

certificat de disminució 

Av. del 

Congrés 

Eucarístic, 

14 

933 83 33 

01 
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personals, socials o 

econòmiques han 

decidit viure en una 

residència 

del CAD i faci la 

sol·licitud d’ingrés al 

servei residencial. 

Residències per a 

Persones amb 

Discapacitat 

Psíquica - Servei 

d'Habitatge Josep 

Padrós 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Serveis d’acolliment 

residencial de 

caràcter temporal o 

permanent, 

substitutoris de la llar, 

adreçats a persones 

amb discapacitat 

psíquica que 

necessiten una llar 

per millorar les seves 

condicions 

sociofamiliars i 

assistencials 

Qualsevol persona 

que compleixi les 

condicions d'accés al 

servei, disposi del 

certificat de disminució 

del CAD, faci la 

sol·licitud d’ingrés al 

CAD i disposi del 

vistiplau del 

Departament d’Acció 

Social i Ciutadania. 

C/ General 

Weyler, 77 

i C/ 

Mossèn 

Anton 

Romeu, 

78-80 

93 387 11 

47 i  93 464 

34 01 

Centre de dia Bétula 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona  

Espai relacional i 

terapèutic que 

permet a la persona, 

amb trastorns 

mentals severs i 

major de 18 anys, 

rebre un tractament 

rehabilitador al 

mateix temps que 

continua integrat en 

el seu medi 

sociofamiliar 

Persones majors de 

18 anys amb trastorns 

mentals servers 

Av. Alfons 

XIII, 356 
934100390 

 

6.3 Entitats de promoció de la salut 

Entitat Descripció Adreça 
Web   

Correu electrònic 
Telèfon 

ASAUPAM 
Associació d’intervenció 

comunitària en drogues 

Av. Sanatori 13 

(Santa Coloma 

de Gramenet) 

http://asaupam.info/ 933927411 

Fundació Thao 

Organització que actua nivell 

estatal per a la promoció d’estils 

de vida saludables entre la 

ciutadania per prevenir problemes 

de salut 

 www.thaoweb.com  

 

A més d’ASAUPAM i la Fundació Thao hi ha altres entitats que realitzen projectes de 

promoció de la salut. Aquests projectes s’inclouen a continuació en la guia de 
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projectes de salut però la descripció de les entitats es situa a l’àmbit d’educació al tenir 

en compte la seva principal activitat, ens referim a: Fundació Ateneu Sant Roc, 

Fundació Carles Blanch i Casal dels Infants del Raval.       

 

6.4 Atenció farmacèutica 

Les farmàcies que es troben al Districte 6 de Badalona que presten servei, des de la 

confiança i la proximitat, al veïnat són:  

- Farmàcia Dr. Joan Carles Rodríguez Rubio. Passatge Sant Elías, 10 

- Farmàcia Morera. Carrer Jerez de la Frontera, 138 

- Farmàcia Peña Haitz. Avinguda Marquès de Montroig, 207, local 5-6   

- Farmàcia Badalona. Carretera Antiga de València , 31 
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7. Ocupació 

 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Institut 
Municipal per a 
la Promoció de 

l’Ocupació 

Organisme Autònom de l’Ajuntament 
de Badalona per dissenyar, 
promoure i gestionar recursos de 
formació, borsa de treball i 
assessorament per a empreses, que 
permetin millorar l’ocupabilitat de la 
població del municipi. A Badalona hi 
ha dues oficines, una de les quals 
està situada al barri de Sant Roc. 

Alfons XII, 
691 

www.impo.cat 
934 60 46 

08 

Fundació 
Intermèdia 

 

És una fundació sense afany de 
lucre que atén a persones, 
especialment que es trobin en 
situació de vulnerabilitat social i 
laboral. És una eina professional, de 
qualitat, solidària i responsable, per 
al desenvolupament personal i la 
millora de l'ocupació i l'ocupabilitat 
de les persones, és a dir, 
incrementar les possibilitats de 
trobar feina .Està homologada com a 
agència de col·locació. 

Av. 
Maresme 
182-190 

 

http://www.fundaciointerme
dia.org 

 
incorpora@badalonasud.cat  

934 86 47 
50 

Creu Roja 
Barcelonès 

Nord 

Institució amb caràcter no lucratiu 
que es dedica a oferir serveis i 
desenvolupar projectes i campanyes 
destinades a aquelles persones que 
més ho necessiten. 

Av. Alfons 
XIII, 349 

http://creurojabarcelonesnor
d.org/ 

informacio.bcnnord@ 
creuroja.org 

934 64 06 
09 

OTG-Oficina de 
Treball de la 

Generalitat de 
Catalunya 

Es tracta d’un punt d’atenció on es 
poden realitzar diversos tràmits. Està 
ubicada fora del districte -però a una 
distància molt propera del barri de 
Sant Roc. 

C. Aribau, 
11 (Santa 
Coloma de 
Gramenet) 

http://sac.gencat.cat/sacgen
cat/AppJava/organisme_fitx

a.jsp?codi=9178 

936 19 09 
98 

Fundació 
Badalona 

Capaç  
 
 

Fundació sense ànim de lucre que 
vetlla per la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb 
discapacitat, tot entenent aquesta 
tasca des d’una perspectiva de 
servei integral a les persones. La 
missió: oferir oportunitats d’ocupació 
a les persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual de la ciutat 
de Badalona, a partir de diferents 
serveis que volen donar resposta a 
les capacitats de cada persona i a 
les seves necessitats. 

C. Juli 
Galve 

Bruson, 
108-124 

http://bdncapac.cat/ 
fundacio@bdncapac.cat 

93 726 88 
44 

Punt Òmnia 

Programa de la Generalitat de 
Catalunya, del Departament de 
treball, afers socials i famílies, amb 
l’objectiu de lluitar contra la pobresa i 
afavorir la inclusió social i laboral. En 
aquest marc es dóna resposta a la 
necessitat de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació, a partir de cursos i 
tallers d’alfabetització digital. 

 
 

Av. 
Maresme,1
82-190, 1er 

http://www.xarxa-
omnia.org/santroc 

santroc@xarxaomnia.genca
t.cat 

934600969 

http://creurojabarcelonesnord.org/
http://creurojabarcelonesnord.org/
http://bdncapac.cat/
http://www.xarxa-omnia.org/santroc
http://www.xarxa-omnia.org/santroc
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Entitats com la Fundació Ateneu Sant Roc, la Fundació Carles Blanch o el Casal dels 

Infants per l’Acció Social als Barris també tenen programes específics vinculats amb la 

formació ocupacional o amb l’assessorament en processos de recerca de feina. 
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+ Informació 

 

 

www.sudbadalona.wordpress.com 
 


