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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). 

 

  



 
4 

 

1- SERVEIS A LA CIUTADANIA I  TERRITORI 

El següent llistat mostra els principals serveis a la ciutadania i territori presents al 

Districte 6 de Badalona. La majoria de serveis es troben agrupats per àmbits en la 

present guia de recursos, en aquest apartat s’agrupen aquells més generals que 

donen un servei global al 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 
cc.santroc@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 
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Comissaria 

Mossos 

d’Esquadra 

Comissaria. Departament de 

convivència. 

Av. 

Pomar 45 

correu@badalona.cat 

www.gencat.cat 
934 97 72 00 

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 

 

En el següent mapa es mostren els serveis a la ciutadania i el territori:  

 

 

 

 

http://www.gencat.cat/
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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 

avvbarrimaresme@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. Intercultu-
ral 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 
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2.3- Plataformes i grups ciutadans 

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 comer-
ciants d’Artigues 

C/ Simancas 15 
C/ Balmes, 

51 
 

amiba@amiba.org 
panfig@tecnopan.com 

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 

 C/ Balmes, 3 local 2 www.acesop.blogspot.com.es  
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pakistaneses) 
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 
Montroig, 252 

bx 

toniarmandomaradona@hotmail.co
m 

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 

Associació 
juvenil 

cultural de 

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

Av. Maresme 
155, 3º1ª 

asociacion.juvenil@hotmail.com 
622 05 07 66 
674 95 80 64 
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Badalona 
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 
xinès  

  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 

 93 383 98 95 

Club petanca 
Sant Roc 

Gestionen una pista 
de petanca de cessió  
municipal. 

C/ Alfons XII 
698 

 
933 88 24 42 
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 

 

 

2.8- Espais, equipaments i recursos esportius 
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- 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’AV 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...  

 

En el següent mapa es poden observar les associacions de veïns/es i plataformes 

ciutadanes (de color lila), associacions culturals (color rosa) i entitats i equipaments 

esportius (color blau): 
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2.9- XARXA DE TREBALL 

o Consell d’entitats del Districte 6 

És l’òrgan encarregat de canalitzar i fomentar una major participació de les entitats 

ciutadanes del territori.  

El funcionament i les funcions del Consell d’Entitats són les que venen regulades als 

articles 35 i 36 de les “Normes Reguladores de la Participació Ciutadana” de 

l’Ajuntament de Badalona. Així, les funcions és concreten en:  

a. Informar les propostes municipals que afectin el districte i dels projectes  

d’interès global de ciutat.  

b. Fer propostes de noves actuacions.  

c. Demanar informació sobre temes del seu interès.  

d. Proposar la realització d’audiència pública de conformitat amb allò previst en  

els articles 15 i 16.  

e. Proposar de les inversions que cal fer en el districte per tal que es tingui en  

compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.  

f. Fomentar la coordinació entre les associacions del districte i entre aquestes i  

l’ajuntament.  

 
A més de les entitats ciutadanes del districte 6, al Consell també s’hi sumen l’Oficina 

Municipal del districte i el Consorci Badalona per tal de canalitzar les demandes i les 

necessitats sorgides.  

o Comissió Permanent del Consell d’Entitats 

La Comissió sorgeix del Consell d’Entitats amb la funció de convocar, proposar i 

dinamitzar les iniciatives ciutadanes i de l’Administració per a la millora de la qualitat 

de vida de la població dels districte 6.  

Està formada per l’Oficina Municipal del Districte 6, el Consorci de Badalona Sud i 

aquelles entitats ciutadanes que volen sumar-s’hi.  

o Taula de convivència 

És una espai participatiu sorgit del Consell d’Entitats del districte 6 amb la intenció 

d’impulsar activitats que promoguin valors de solidaris, civisme, cooperació i de 

respecte a la diversitat, per afavorir la convivència i la cohesió social.  

Hi formen part de la Taula de convivència tant entitats ciutadanes com recursos 

tècnics del territori. 
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3- ESPAIS DE CULTE 

Coherentment amb la diversitat cultural del Districte 6, al districte hi conviuen una 

pluralitat de confessions, entre les quals destaquen la cristiana catòlica, la cristiana 

evangelista i la musulmana. Tot i que menor, també cal destacar l’existència de 

testimonis de Jehovà, sikhs i practicants de la religió ravidàssia. Les particularitats de 

les tres principals confessions religioses al territori són:  

o Evangelista: 

L’església evangèlica Filadelfia té varis centres de culte al barri (cal comptar també 

amb el centre de culte situat fora del barri a la zona propera al metro de Pep Ventura, 

on hi assisteix molt veïnat del districte 6), la majoria dels assistents a aquest espai 

pertanyen a la comunitat gitana. El centre de culte amb el local més gran està situat al 

carrer Simancas (davant la plaça Camarón de la Isla). Hi ha altres cultos que 

pertanyen a l’església evangèlica Filadelfia situats als carrers: Marques de Montroig, 

Primavera, Jerez de la Frontera i Alfons XII (església evangèlica el pessebre).  

o Musulmana: 

Hi ha diversos espais de culte islàmic, la majoria estan situats al barri d’Artigues. Les 

persones que hi assisteixen solen ser persones migrades arribades al segle XXI, la 

major part del Pakistan. Un d’aquests espais és l’associació Minhaj-Ul-Kuran (Camí de 

la Pau), que té incorporades a la seva agenda religiosa la promoció dels drets humans 

i la mediació intercultural. 

També cal comptar que des de 2013 a Badalona hi ha una moratòria que ha deixat en 

suspensió la creació de nous centres de culte que afecta sobretot a la creació de 

mesquites i centres d’oració per poder acollir tothom (però també a la regulació dels 

cultes evangèlics que estan funcionant sense llicència). 

Actualment la comunitat musulmana duu a terme les oracions del divendres i els rituals 

de celebració del Ramadà al pati de l’IES B9, actualment es desús. Anteriorment, la 

pregària es feia a la Plaça Camarón de la Isla, davant l’espai de culte evangèlic 

Filadelfia. 

o Catòlica: 

El centre catòlic al territori és la parròquia de Sant Roc, que des de l’any 1967 fins el 

1974, va anar canviant d’ubicació, utilitzant, per exemple, l’espai de l’Esplai Borinot o 

la capella del l’Escola Lestonnac. El 1974 s’inaugura l’espai on la parròquia s’instal·la 

definitivament, que es troba al costat de la Fundació Ateneu Sant Roc, centre 

d’activitats socials que en els seus orígens estava molt vinculat a la parròquia. A la 

parròquia de Sant Roc hi assisteixen sobretot persones grans, la majoria immigrants 

que van arribar els anys 60 i 70 del sud d’Espanya. La parròquia de Sant Roc es 

caracteritza per la seva obertura a la comunitat. Exemple d’aquesta obertura són el fet 

que s’hagin cedit espais de l’església a l’Ateneu per a classes d’anglès i informàtica i 

que en algunes ocasions hagin ofert l’edifici perquè s’hi celebressin rituals musulmans. 

A continuació es mostren els centres de culte a Badalona Sud: 
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Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Sri Guru 
Ravidassia 

Bhawan 
Religió: Ravidàssia 

C/ Juan Sebastian 
Bach, 8 

  

Centre de culte 
evangèlic 
filadelfia  
Carrer 

Simancas 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  C/ Simancas, 76   

Centre de culte 
evangèlic 

filadelfia Carrer 
Primavera 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  C/ Primavera   

Centre de culte 
evangèlic 
filadelfia  

Carrer Marques 
de Montroig 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  
AV/ Marquès de 

Mont-roig, 255 Bxs 
3ª 

  

Centre de culte 
evangèlic 
filadelfia  

Carrer Jerez de 
la Frontera 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  
C/ Jerez de la 

Frontera 
  

Centre de culte 
evangèlic 

filadelfia  a Pep 
Ventura (fora 

del barri) 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  A Pep Ventura   

Església 
Evangèlica el 

Pessebre - 
carrer Alfons 

XII 

Esglèsia evangèlica Filadelfia  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 

Aquest apartat està dedicat als recursos socioeducatius desplegats al districte, les 

xarxes de treball dels agents socioeducatius i els plans i programes desenvolupats des 

de l’Administració per garantir l’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats. 

L’apartat és desplega en quatre punts diferenciats: En un primer punt trobareu la 

informació relativa als recursos tècnics i entitats educatives presents a Badalona Sud, 

mentre que en el segon es mostren els projectes socioeducatius que es desenvolupen 

al territori agrupats per àmbits. El tercer punt està dedicat a la xarxa de treball 

compartida i el quart al paper de l’Administració al territori.   

 

4.1- Centres d’ensenyament i entitats socioeducatives 

 

4.1.1-  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 

 
 
4.1.2- 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. 
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4.1.3- 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 

 
 
4-1.4- Serveis educatius 
 
Serveis del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 

Entitat Descripció Persones beneficiàries Adreça Telèfon 

Equip de 
Llengua, 

Interculturalitat 
i Cohesió 

social  ELIC 
 

Serveis 
Educatius 

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) 

934 60 22 
26 

Centre de 
Recursos 

pedagògics 
(CRP) 

 
Serveis 

Educatius 

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) 

934 60 22 
26 

Equip 
d’assessorame
nt i orientació 
pedagògica 

(EAP) 
 

Serveis 
Educatius 

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) 

934 60 22 
26 
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4.1.5- 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 

 

ppamplona@cpnl.ca
t 

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 
- Preparació per a la prova d’accés a cicles 
formatius de grau superior 
- Ensenyaments inicials i bàsics: anglès inicial, 
català inicial, castellà inicial 
- Informàtica inicial 

 
 

Av. 
Maresme,
182-190, 

1er 

a8055403@xtec.cat 934603996 

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/ 

933 83 30 
99 

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,
182-190, 

1er 

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

934600969 

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 
 

933 97 78 
50 
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4.1.6- Entitats socioeducatives 
 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

Fundació Carles 

Blanch 

Fundació que promou la formació i 
promoció humana i cultural dels 
infants i joves en situació d’alta 
vulnerabilitat o risc d’exclusió 
social mitjançant un equip educatiu 
format per professionals i voluntaris 
qualificats que els acompanyen, a 
ells i a les seves famílies, en els 
processos socioeducatius necessaris 
per tal que puguin transformar la 
seva realitat i el seu entorn i, 
d’aquesta manera, esdevenir agents 
de canvi per a una societat més 
justa. 

 
 

C. Tortosa,  
33 

www.fje.edu/fcb 
rocio.humet@fje.edu - 
judit.caminal@fje.edu - 

troige@casaldelsinfants.
org 

933 83 33 
18 - 933 98 

87 93 

Fundació Pere 

Closa 

Fundació que busca prevenir i reduir 
l'absentisme escolar als centres 
d'educació primària i secundària de 
la Població Gitana dels  Barris de 
Badalona Sud 

 
Via Augusta,  

45, 1er 1ª 
 

www.fundaciopereclosa.
org 

933 89 33 
41 

Comunicart 

Associació sense ànim de lucre, 
formada per mares, pares, i un equip 
de professionals dedicats a 
l'educació i a l'atenció de les 
persones amb TEA (trastorns de 
l'espectre de l'Autisme) i les seves 
famílies. Així mateix l’associació que 
es dedica a l'atenció i l'educació lluita 
pels seus drets, la seva participació i 
inclusió social. 

Avinguda del 
Marquès de 
Mont-Roig, 

218 
 

http://autismocomunicart
.org/ 

667 22 66 
74 

Casal dels 

Infants per a 

l’acció social als 

barris 

És una entitat social i ciutadana. 
Treballa als barris, al costat dels 
infants i joves amb més dificultats, 
perquè tinguin el màxim 
d’oportunitats. Al territori gestiona el 
Projecte Entorn Escolar per a la 
millora del rendiment acadèmic, les 
competències bàsiques i les 
habilitats socials per prevenir el 
fracàs i l’abandonament escolar. 
També compte amb el centre 
Betsaida, on es desenvolupen 
projectes socioeducatius i d’inserció 
laboral.  

C. Monges, 
2-6 (Llefià) 

 

http://casaldelsinfants.or
g/cat/ 

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 
per tal de garantir l’èxit escolar, 
potenciant les habilitats socials i 
l’autonomia personal. 

Carrer de la 
Comtessa de 

Pardo 
Bazán, 4 

 
 

susanna.pallarola@gitan
os.org 

695202553 
- 

932745582 

Fundació Ateneu La Fundació Ateneu Sant Roc 
promou diferents projectes 

C. Càceres, 
34-36 

http://www.fundacioaten
eusantroc.org 

933993951 
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Sant Roc 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. 

  

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 (Centre Obert de 
Joves)  

Carrer de la 
Festa Major 
d'Iquique, 13 
(Sant Adrià 
del Besòs) 

https://www.aldeesinfanti
ls.org/ 

administracio@aldeesinf
antils.org 

934 62 66 
60 

Kali Zor 

Associació juvenil. Gestiona l’escola 
de futbol de Sant Roc amb joves del 
territori.  El futbol es considera una 
eina de prevenció de l’absentisme 
escolar, treballant de manera 
coordinada amb les famílies. 

 
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 i 
Comunicart. 

Avinguda del 
Marquès de 
Mont-Roig, 

218 

  

     

     

Associació 

Esplai Mare 

Nostrum 

 

Esplai que comparteix seu amb el 
Grup d’Amics del Minusvàlid i 
Comunicart. Fan activitats de teatre, 
informàtica, casal d’estiu i 
assessorament a les famílies 

Avinguda del 
Marquès de 
Mont-Roig, 

218 

 
651 69 16 

99 

Esplai el Chanut Esplai ubicat a l’escola Lestonnac 
C. Santa 
Joana de 
Lestonnac 

http://www.jesuites.net/e
s/centro-de-esplai-

llu%C3%ADs-maria-
chanut-barcelona 

934602878 

 

4.1.7- 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  

Plaça 
Sant Roc, 
40, local 6 

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

04 
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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. 

 

En el següent mapa es mostren els centres educatius i recursos socioeducatius de 

Badalona Sud: 
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4.2- Plans, programes i projectes socioeducatius 

 

Els recursos socioeducatius estan estructurats tenint en compte el seu àmbit 

d’actuació, és a dir, educació formal i no formal, i les persones a les que s’adrecen els 

programes, diferenciant entre infància, joventut i famílies i recursos de formació per a 

persones adultes.  

L’apartat d’educació formal inclou els recursos desenvolupats per serveis públics o 

entitats socioeducatives com a suport als processos d’escolarització i educació dels 

infants, joves i com a suport a les seves famílies. En aquest punt hem agrupat als 

recursos en funció de la seva finalitat com a recursos de suport a l’escolarització, de 

promoció de l’èxit educatiu, suport a les famílies i recursos formatius de segones 

oportunitats.  

Els recursos d’educació no formal inclouen els programes de lleure educatiu, de 

vacances escolars i de promoció de la convivència i espai públic. 

L’últim apartat dels recursos socioeducatius està dedicat als projectes adreçats a 

població adulta. 

 

4.2.1- Educació formal: Recursos complementaris o de suport als centres 

educatius 

 

4.2.1.1 Plans educatius comunitaris 

Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Pla Educatiu 

Entorn 

Consorci 

Badalona Sud 

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és un 

projecte de cooperació educativa 

entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament de Badalona 

i el Consorci de Badalona sud que 

pretén donar resposta integrada i 

comunitària a les múltiples 

necessitats educatives de la nostra 

societat. 

Comunitat 

educativa 

 

4.2.1.1- Recursos de suport a l’escolarització  

 

Es tracta de recursos per afavorir l’escolarització, prevenir i actuar amb alumnat en 

situació d’absentisme escolar i les seves famílies. Els recursos poden ser de gestió 

pública vinculats a les diferents administracions (Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona i Consorci Badalona Sud) i 
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desenvolupats per entitats socioeducatives. 

 Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

 

Programa de 

suport a 

l’escolarització 

 

Fundació Carles 

Blanch 

 

 

 

Prevenir i reduir l'absentisme escolar 

en l’alumnat dels centres d'educació 

primària i secundària del districte. 

 

Fomentar un treball integrat entre 

tots els agents que poden incidir en 

la millora de l'escolarització de 

l’infant/jove. 

 

Alumnat i famílies 

amb absentisme 

escolar dels 

diferents centres 

educatius 

 

Promotora 

escolar 

 

Fundació 

Pere Closa 

 

Prevenir i reduir l'absentisme escolar 

als centres d'educació primària i 

secundària de l’alumnat gitano del 

districte. 

 

Alumnat i famílies 

de comunitat gitana 

amb absentisme 

escolar dels 

diferents centres 

educatius 

Programa 

terapèutic 

socioeducatiu 

Comunicart 

Programa d'acompanyament i suport 

d’infants i adolescents amb autisme: 

- Acompanyament a l'escolarització 

- Atenció personalitzada i de grups 

petits 

- Suport i formació a les famílies 

Es desenvolupa als centres 

educatius dels infants/joves i a la 

seu de Comunicart 

Alumnat d’infantil, 

primària i secundària 

i les seves famílies 

 

4.2.1.2- Recursos per la promoció de l’èxit educatiu  

 

Es tracta de recursos desenvolupats per les entitats socioeducatives per afavorir els 

processos d’escolarització a partir de projectes de reforç escolar, estudi assistit i 

activitats socioculturals. 
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Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

 

Centre Obert 

Sant Roc - 

Badalona 

 

Casal dels 

infants per 

l’ASB 

 

Incrementar l’oferta d’activitats per a 

l’alumnat del districte i les seves 

famílies per tal de millorar el 

rendiment acadèmic, les 

competències bàsiques i les 

habilitats socials per prevenir el 

fracàs i l’abandonament escolar. 

Es desenvolupa a l’escola Baldomer 

Solà. 

 

Alumnat 

d’infantil, 

primària i les 

seves famílies 

Badalona Entorn 

Escolar 

secundària 

Casal dels 

infants per 

l’ASB 

Incrementar l’oferta d’activitats per a 

l’alumnat del districte i les seves 

famílies per tal de millorar el 

rendiment acadèmic, les 

competències bàsiques i les 

habilitats socials per prevenir el 

fracàs i l’abandonament escolar. 

Es desenvolupa a l’INS Eugeni d’Ors 

Alumnat de 

secundària i les 

seves famílies 

 

Quedem després 

de classe - 

CiberCaixa 

 

Fundació Pere 

Closa 

Reforçar la formació dels menors 

participants i oferir a les famílies una 

eina de conciliació de la vida familiar 

i laboral. 

Es desenvolupa a la CiberCaixa 

 

Alumnat de 

primària i 

secundària amb 

famílies amb 

necessitats de 

conciliació de la 

vida familiar i 

laboral. 

SiIklavipen 

Savorença 

Fundació Pere 

Closa 

Millorar la formació dels infants i 

joves gitanos. 

Possibilitar la formació i la promoció 

dels nens, nenes i joves gitanos com 

a eina per la prevenció de l'exclusió 

social. 

Es desenvolupa al Casal Cívic Sant 

Roc 

Alumnat de la 

comunitat gitana 

d’infantil, 

primària, 

secundària i 

educació 

postobligatòria 

Estudi assistit 

Reforç escolar 

Fundació Pere 

Closa 

Desenvolupar en col·laboració dels 

Serveis Educatius i altres entitats 

programes de reforç escolar per tal 

de garantir l’èxit educatiu, potenciant 

les habilitats socials i l’autonomia 

personal. 

Es desenvolupa a l’escola Lestonnac 

i a l’escola Josep Boada 

Alumnat de 

l’escola 

Lestonnac en 

horari lectiu 

 

Alumnat de 

l’escola Josep 

Boada en horari 

extarescolar 



 
23 

 

Estudi assistit 

Reforç escolar 

Fundació 

Secretariado 

Gitano 

Desenvolupar en col·laboració dels 

Serveis Educatius i altres entitats 

programes de reforç escolar per tal 

de garantir l’èxit educatiu, potenciant 

les habilitats socials i l’autonomia 

personal. 

Es desenvolupa a l’INS Eugeni d’Ors 

Alumnat d’infantil 

primària, 

secundària 

Aula d’estudi 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Espai per millorar les capacitats 

comunicatives a través de 

l’aprenentatge de la llengua catalana 

com a eina d’expressió vinculada a 

les pròpies experiències. 

Es desenvolupa a la Fundació 

Ateneu Sant Roc 

Infants entre 6 i 

12 anys 

Aula d’estudi 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Espai per al reforç escolar i suport 

als deures. Es reforça el treball 

d’hàbits d’estudi i la planificació del 

treball. 

Reforç de matemàtiques: adreçat a 

joves de darrer curs de secundària i 

batxillerat per resoldre dubtes en 

matemàtiques. 

Reforç de català: joves nouvinguts, 

prioritzant les activitats orals i la 

lectura, així com el treball a través 

de les TIC. 

Es desenvolupa a la Fundació 

Ateneu Sant Roc 

Joves entre 12 i 

18 anys 

 

Promociona 

 

Fundació 

Secretariado 

Gitano 

Reforçar la promoció de l’alumnat de 

secundària per afavorir la certificació 

de l’ESO. 

Es desenvolupa a l’INS Eugeni d’Ors 

 

Alumnat 

secundària 
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Centre obert 
Fundació 

Pere Closa 

Donar suport a les activitats de futbol 

del club Atlectic Lestonnac. 

 

Es desenvolupa a l’escola Lestonnac 

Nois i noies de 6 a 

12 anys 

Centre Obert 

Sant Jaume 

Fundació Carles 

Blanch 

Atendre, educar i ajudar a créixer, 

proporcionant una formació en 

hàbits i competències personals que 

els permeti assolir la millora de les 

seves capacitats i habilitats 

personals. 

Es desenvolupa al Centre Sant 

Jaume 

Nois i noies de 5 a 

16 anys de 

famílies en situació 

de risc social 

Centre Obert 

Fundació 

Ateneu 

Sant Roc 

Berenar, ludoteca, reforç educatiu i 

deures, informàtica, esports, taller 

d'expressió i programa sociosanitari. 

 

Es desenvolupa a la Fundació 

Ateneu Sant Roc 

Nens i nenes entre 

5 i 12 anys amb 

famílies amb greus 

dificultats 

econòmiques, de 

convivència 

familiar i 

deficiències de 

salut. 

Unitat 

d’Escolarització 

Compartida 

Fundació Carles 

Blanch 

Prestar atenció educativa reglada i 

un acompanyament socioeducatiu a 

alumnes d’Educació Secundària 

Obligatòria que presenten problemes 

de comportament i conductes 

agressives, absentisme, o rebuig 

escolar, treballant conjuntament amb 

els seus centres educatius d’origen 

per al retorn al centre o la 

implementació de l’escolarització 

compartida. 

 

Es desenvolupa al Centre Sant 

Jaume 

Alumnat de 

secundària 

Programa de 

dinamització de 

Sant Jordi 

Impulsat des de 

la comissió de 

treball per la 

dinamització del 

Sant Jordi 

Promoure actuacions en els 

centres educatius que fomentin 

l'hàbit de la lectura entre els infants 

i joves. 

Organització de la festa de Sant 

Jordi, amb la participació de tots els 

centres educatius i entitats, com 

una actuació del territori. 

Es realitza al centres educatius 

amb la participació de la Fundació 

Alumnat d’infantil, 

primària i 

secundària 
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Ateneu Sant Roc i la Biblioteca 

Sant Roc 

Suport 

psicològic, 

logopèdia i 

psicomotricitat 

Casal dels 

infants per 

l’ASB 

Desenvolupar en col·laboració dels 

serveis educatius i altres entitats 

programes de reforç per tal de 

garantir l’èxit escolar, potenciant les 

habilitats socials i l’autonomia 

personal. 

 

Servei de Suport Psicològic i 

Teràpia grupal: Incrementar les 

probabilitats d’èxit escolar en 

teràpia individual, familiar i/o 

grupal, amb els infants i joves 

detectats. 

 

Servei de Logopèdia: Aconseguir 

pal·liar les dificultats derivades del 

llenguatge i la comunicació 

 

Servei de Psicomotricitat: Fomentar 

la reeducació o reconstrucció de 

las funcions motores i expressives 

de l’activitat  corporal. 

 

Es desenvolupen als centres 

educatius i a la seu de Serveis 

Socials 

Infants dels 

centres educatius 

d'entre 3 i 16 anys, 

derivats de l'EAP 

 

 

Programa 

Informació i 

Dinamització als 

Centres 

d'Educació 

Secundària 

(PIDCES) 

Fundació Carles 

Blanch 

 

Promoure accions formatives per la 

informació, la dinamització i la 

participació dels joves estudiants 

de secundària en temes com el 

lleure, la feina, els estudis, la salut, 

els recursos juvenils, la participació 

i l’associacionisme, els esports, 

l’habitatge. Es realitza un cop a la 

setmana a l’INS Eugeni d’Ors i 

l’escola Lestonnac 

Alumnat d’infantil 

Primària i 

secundària 

 

Ajuntament de 

Badalona (Dep. 

Joventut) 

 

Joves de 

secundària 

 

4.2.1.3- Recursos de suport a les famílies  

 

Es tracta de recursos desenvolupats per afavorir la implicació de les famílies en el 
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procés d’escolarització i educació dels seus fills i filles. 

 

Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

 

Xarxa de suport 

a les famílies 

 

Fundació Carles 

Blanch 

Treball amb famílies en el marc del 

programa Caixa Proinfància: 

Desenvolupament de processos 

amb menors i famílies en risc 

d'exclusió social. Elaboració de pla 

de treball i incorporació a la xarxa de 

menors i famílies. 

 

Es desenvolupa al Centre Cívic Sant 

Roc i a Serveis Socials del districte 

Menors i famílies 

en risc d’exclusió 

social  

Xarxa d’ajuts a 

les famílies 

 

Casal dels 

infants per 

l’ASB 

Projecte d’àmbit 

comunitari amb 

famílies 

Pla Educatiu 

d’Entorn 

Fomentar la implicació de les 

famílies en el procés educatiu dels 

seus fills i filles i la participació en el 

funcionament dels centres i a les 

entitats i xarxes educatives del seu 

territori. 

Famílies de 

l’alumat dels 

centres 

educatius, 

entitats 

socioeducatives i 

centres 

educatius 

 

Projecte amb 

famílies 

Fundació 

Pere Closa 

Treball de les competències 

parentals amb les famílies 

Alumnat i 

famílies de 

l’escola Lestonac 

Josep Boada i 

Baldomer Solà 

Espai Familiar 

Elna 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Donar suport i acompanyament a les 

dones en l’educació dels seus fills i 

filles: es treballen hàbits bàsics 

d’higiene, salut i alimentació així 

com temes relacionats amb 

l’educació dels fills/es. Es 

complementa aquest treball amb 

informàtica, tallers, cuina, xerrades i 

sortides. 

Mares i nadons 

 

4.2.1.4- Programes de formació professional, complementària o de segones 

oportunitats.  

 

Recursos formatius vinculats a la certificació de l’educació secundària o a la formació 

professional. Els recursos adreçats a la formació ocupacional es troben a l’apartat 

d’ocupació i treball de la present Guia de Recursos. 
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Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Programes de 

formació, 

orientació 

sociolaboral i 

promoció de 

l’ocupació 

IMPO 

 

Donar continuïtat als processos de 

formació del jovent que no ha 

certificat l’Educació Secundària 

Obligatòria, orientació sociolaboral i 

promoció de l’ocupació. 

 

Joves a partir de 

16 anys 

Centre 

Maregassa 

Centre 

Maregassa 

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. 

Joves d’entre 16 

i  21 anys 

 

4.2.2- Recursos d’educació no formal 

 

4.2.2.1- Recursos de lleure educatiu i vacances escolars  

 

Recursos desenvolupats per les entitats socioeducatives per promoure un lleure 

educatiu durant el curs escolar o els períodes de vacances escolars. 

 

Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Xarxa d’activitats 

extraescolars 
Encís 

Activitats extraescolars esportives. 

A partir d'aquestes activitats es 

treballa amb grups de joves 

incorporant-los com a suport al 

monitoratge i fomentant el retorn a la 

formació a través de l'esport. 

 

Es desenvolupa a l’escola 

Lestonnac, Baldomer Solà, Josep 

Boada i l’INS Eugeni d’Ors 

 

L’equip encarregat de l’entrenament 

són joves del territori. 

Nois i noies 

d’infantil, primària i 

secundària i les 

seves famílies 

Campus esportiu 

de Setmana 

Santa 

Encís 

Campus esportiu en el període de 

vacances de Setmana Santa que 

vincula com a monitors els joves que 

estan desenvolupant tasques 

Nois i noies 

d’infantil, primària i 

secundària 
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d'ajudant de monitors a les 

extraescolars 

Escola de futbol 

Sant Roc 
Kali Zor 

El futbol es considera una eina de 

prevenció de l’absentisme escolar, 

treballant de manera coordinada 

amb les famílies. 

També com a eina de promoció 

educativa, ja que s’aprofita l’escola 

de futbol com a espai per afavorir la 

incorporació dels i les joves a 

processos formatius i d’inserció 

laboral. 

L’equip encarregat de l’entrenament 

són joves del territori. 

Nois  i noies de 

primària, 

secundària i joves 

a partir de 16 anys 

Casal de 

vacances 

Casal dels 

infants per 

l’ASB 

Activitats de lleure en període de 

vacances escolars. S’ofereix com a 

continuïtat als nois i noies que 

participen d’Entorn Escolar 

Badalona, obrint algunes places per 

nois i noies no vinculats al projecte. 

Es desenvolupa a l’escola Baldomer 

Solà. 

Nois i noies 

d’infantil, primària i 

secundària 

Campus esportiu 

Badalona Sud 

Fundació per 

l'esport i 

Educació de 

Barcelona 

(FEEB) 

 

Campus esportiu que es vincula amb 

les activitats extraescolars que es 

fan durant l’any. Es realitza al camp 

de futbol Badalona Sud. 

Nois i noies de 

primària i 

secundària 

Casal d’estiu 

Centre Sant 

Jaume 

Fundació Carles 

Blanch 

Espai de lleure educatiu, que 

s'ofereix durant dues setmanes del 

primer període de vacances escolar. 

La finalitat és oferir un servei on els 

participants desenvolupin les seves 

habilitats: socials, cognitives, 

d'autonomia, motrius... a partir de 

jocs, tallers, sortides, gimcanes, 

entre d'altres. 

Infants entre 5 i 

12 anys 

Camp de treball 

Centre Sant 

Jaume 

Fundació Carles 

Blanch 

S'ofereix durant una setmana del 

mes de Juliol. 

La finalitat és que el grup 

desenvolupi les seves habilitats 

mitjançant la programació i 

realització de serveis a la comunitat i 

convivència. 

Es realitzen activitats de 

manteniment i neteja d'un espai 

natural, així com de col·laboració en 

la preparació i realització de les 

tasques organitzatives quotidianes 

(àpats, neteja, compres, etc) i del 

temps lliure (jocs, dinàmiques, etc.) 

Joves de 12 a 16 

anys. 
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Esplai Borinot 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Treballar per un model de societat 

no discriminadora, fonamentada en 

la justícia, la solidaritat i el respecte 

a les persones, a la diversitat 

cultural, al medi ambient. Projecte 

obert a les noves realitats culturals 

del barri. 

Infants de 5 a 13 

anys 

Ludoteca 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Joc simbòlic (caseta, queviures, 

reparacions, clínica-veterinària, racó 

de les disfresses), construccions, 

miniatures, jocs de taula (d’habilitat, 

de societat, d’estratègia...), jocs de 

pati, jocs cooperatius, psicomotricitat 

i jocs per a joves. 

La ludoteca ofereix un espai lúdic i 

educatiu a: Escoles, instituts, 

associacions i entitats de Badalona i 

arreu; als projectes infantils i juvenils 

de la Fundació Ateneu Sant Roc. 

Infants, joves i 

adults 

Activitats de 

vacances 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Casal d'hivern infantil, Casal d'hivern 

de joves, Casal d’estiu infantil, Casal 

d’estiu de joves, Casal d’estiu 

Trinitàries, Colònies, Ruta, Casal 

d’Agost i Camp de treball (participen 

joves de Bilbao, Saragossa, 

Valladolid, Móstoles...). 

Infants i joves 

d’entre 3 i 18 anys 

Esplai Mare 

Nostrum 
 

Esplai que comparteix seu amb el 

Grup d’Amics del Minusvàlid i 

Comunicart. Fan activitats de teatre, 

informàtica, casal d’estiu i 

assessorament a les famílies 

Joves amb diversitat 

funcional i les seves 

famílies 

Esplai El Chanut  
Esplai que es desenvolupa a l’escola 

Lestonnac. 
Infants i joves 

Casal d’estiu Comunicart 

Activitats d’estiu per donar 

continuïtat als projectes 

socioeducatius que es realitzen 

durant el curs escolar. 

Infants i joves amb 

autisme 

Escola Oberta 

d’Estiu 

Fundació Surt/ 

Projecte ICI 

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. 

Infants, joves, 

famílies, població 

general 

 

4.2.2.2- Recursos promoció de la convivència i espai públic 

  

Recursos desenvolupats per entitats i serveis per afavorir les relacions de convivència, 
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sobretot a l’espai públic.  

 

Projecte Entitat Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Hort comunitari 

Consorci 

Badalona 

Sud 

Hort situat al pati de l’escola 

Baldomer Solà on participen entitats 

del territori i l’alumnat de l’escola. 

Infants, joves, 

famílies, gent gran i 

població adulta amb 

diversitat funcional 

 

Dinamització de 

places 

Consorci 

Badalona 

Sud 

Durant les vacances d’estiu es 

dinamitzen diferents places del 

districte amb jocs esportius, 

cooperatius, de cura de l’entorn... 

Infants, joves, 

Ateneu al carrer 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

Projecte amb l’objectiu de reivindicar 

el carrer com a espai educatiu, 

realitzar un apropament als nous 

col·lectius del barri i promoure la 

convivència a través del joc, la 

música, els tallers, la lectura… 

Infants, joves i 

població general 

Cultura 

Fundació 

Ateneu Sant 

Roc 

 

Promoció d’activitats socioculturals i 

educatives: festes de la primavera, 

exposicions, tallers, activitats 

culturals... 

 

Es promou la participació del veïnat 

incorporant els sectors més 

vulnerables. 

Població general 

Projecte de suport i 

acompanyament 

socioeducatiu en 

processos de 

remodelacions 

urbanes 

Vincles – 

Associació 

ARA. 

Millora social de les famílies i 
persones afectades pels plans de 
reallotjament, especialment per 
aquelles persones i famílies que 
presenten especials necessitats 
d’acompanyament social. 

Persones afectades 
pel reallotjament i 

agents socials 
implicats en el 

procés. 
 

Acció Global 

Ciutadana 

Fundació 

Surt/ 

Projecte ICI 

Acció comunitària desenvolupada a 

partir d’un grup de treball on 

ciutadania, recursos tècnics i 

representants de l’Administració, 

decideixen el tipus d’activitats, 

públics, espais..  en totes les fases, 

de disseny, execució i avaluació. 

Infants, joves i 

població general 

 

4.2.3- Recursos educació persones adultes 

Projecte Descripció 

Aula d’informàtica 

Fundació Ateneu Sant Roc 

Cursos d’informàtica bàsica per a persones adultes. 
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CiberCaixa Cursos d’informàtica bàsica per a persones adultes. 

Ateneu Sant Roc 

Formació de dones Laila Projecte de la Fundació Ateneu Sant Roc 

adreçat a dones a partir de 16 anys. L’objectiu del projecte és facilitar 

l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana com a element 

integrador, estimulant la convivència i el treball en grup. 

Consorci Badalona Sud 

Punt d’informació i assessorament per a persones nouvingudes “De tot 

arreu” 

Atenció a nouvinguts: Cursos de llengua (castellà i català) per a 

persones nouvingudes 

 

4.3- Espais de participació i xarxa de treball 

 

Existeixen diferents espais de participació i treball en xarxa dinamitzats des de 

l’Ajuntament de Badalona, el Pla Educatiu d’Entorn i el Consorci Badalona Sud.   

 

4.3.1- Espais de participació i xarxa de treball socioeducativa a nivell de districte  

 

o Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu 
 

La Comissió per l’escolarització i l’èxit educatiu forma part del Consell d’entitats del 

districte. Es va constituir el 14 de desembre del 2015 amb la voluntat d’abordar 

comunitàriament les temàtiques relacionades amb l’escolarització i l’educació dels 

infants i joves, problemàtiques molt significatives per al territori. 

 

La comissió està impulsada per l’Ajuntament de Badalona, des de la figura del 

coordinador del districte.  

o Grup de treball menors i família 
 

És un grup de treball ampli, format per tots els agents que participen de l’escolarització 

i l’educació dels infants i joves del districte (educació formal i no formal). Els seus 

objectius són:  

 

- Enfortir les xarxes socioeducatives.  

- Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen 

en el territori. 

- Identificar las necessitats socioeducatives del barri i proposar noves actuacions.  

- Compartir les actuacions que es fan en l’àmbit de  

menors i famílies. 

- Revisar i fer seguiment dels projectes i actuacions socioeducatives. 

 

El grup de treball menors i família està impulsat pel Consorci Badalona Sud, des de la 

figura de la tècnica d’educació.  

 

o Grup de treball entitats socioeducatives 
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Grup de treball format per les entitats socioeducatives del districte que desenvolupen 

projectes de suport a l’escolarització i de reforç educatiu.  

 

Els objectius d’aquest grup de treball són: 

 

- Elaborar el mapa d’actuacions i projectes que les entitats estan desenvolupant en els 

espais dels centres educatius i en l’àmbit socioeducatiu. 

- Coordinar les actuacions i potenciar els vincles amb els centres. 

- Potenciar l’ús de la llengua catalana en les activitats extraescolars. 

 

El grup de treball entitats socioeducatives està impulsat pel Consorci Badalona Sud, 

des de la figura de la tècnica d’educació.  

 

o Grup de treball lleure educatiu 
 

Grup de treball format per les entitats socioeducatives del districte que desenvolupen 

projectes de lleure educatiu en períodes de vacances escolars. 

 

- Enfortir la xarxa d’entitats que desenvolupen actuacions vinculades a l’àmbit de lleure 

educatiu en períodes de vacances escolars (bàsicament Nadal, setmana santa i estiu).  

- Compartir protocols de derivació dels nens, nenes i joves beneficiaris de les 

propostes. 

- Planificar, coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les activitats  en període de 

vacances escolars, que es desenvolupen en els centres educatius. 

- Fomentar  l'ús del català en les activitats desenvolupades. 

 

El grup de treball lleure educatiu està impulsat pel Consorci Badalona Sud, des de la 

figura de la tècnica d’educació.  

 

o Equip tècnic de suport a l’escolarització 
 

- Coordinar les actuacions de lluita contra l’absentisme i la desescolarització en el 

marc del protocol d’absentisme de la ciutat. Articular la intervenció amb altres agents 

socials. 

- Fomentar el treball  socioeducatiu i de sensibilització amb les famílies pel foment de 

l’escolarització. 

- Fomentar la col·laboració amb  els tutors dels centres educatius en el seguiment de 

casos. 

 

L’Equip tècnic de suport a l’escolarització està impulsat pel Consorci Badalona Sud, 

des de la figura de la tècnica d’educació.  

 

o Comissió territorial del programa Pro-Infància “la Caixa” 
 

La comissió territorial del programa Pro-Infància de la Fundació bancària “la Caixa”, 

neix amb la voluntat de no duplicar els recursos i les atencions als infants i les famílies 

que participen dels programes de la xarxa Pro-Infància. Hi participen totes les entitats 
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que gestionen el programa Xarxa Pro-Infància al districte i el Consorci Badalona Sud.  

 

Els objectius de la comissió són: 

 

- Generar sinergies i acords sobre objectius i procés d’intervenció amb els menors i les 

famílies. 

- Desenvolupar  protocols comuns de treball. 

- Millorar en l'eficàcia de les accions, en l’agilitat de les respostes i en l’optimització de 

l’ús de recursos. 

 

o Grup de treball d’atenció terapèutica i de suport educatiu 
 

L’atenció terapèutica i de suport educatiu forma part dels programes Xarxa Pro-

Infància.  

 

Els objectius d’aquest grup de treball són:  

- Elaborar un protocol d'atenció terapèutica i de derivació que servirà per activar nous 

recursos de servei d’atenció psicoterapèutica i reforç educatiu. 

- Revisar i valorar les accions desenvolupades en el marc de la xarxa. 

- Acordar indicadors compartits per part de tots els agents que intervenen en la xarxa 

d'atenció terapèutica. 

 

o Projecte d'àmbit comunitari - famílies i èxit educatiu 

 

Grup de treball format pels centres educatius, Serveis Educatius, Pla Educatiu 

d’Entorn, Consorci Badalona Sud i les entitats socioeducatives del districte. 

 

- Fomentar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

- Millorar la vinculació de la família amb el centre educatiu. 

 

El Grup de treball amb famílies està impulsat pel PEE, Serveis Educatius i el Consorci 

Badalona Sud.  

 

o Comissió dinamització de la lectura i Sant Jordi  
 

Comissió formada pels centres educatius, la Fundació Ateneu Sant Roc, la Biblioteca 

Sant Roc, Serveis Educatius, Pla Educatiu d’Entorn i Consorci Badalona Sud. 

La comissió té com a objectiu dinamitzar la celebració de la diada de Sant Jordi al 

districte. Normalment s’organitzen uns jocs florals amb una entrega de premis 

dinamitzada amb espectacles. 

 

El Grup de treball amb famílies està impulsat pel PEE, Serveis Educatius i el Consorci 

Badalona Sud.  

 

4.3.2-  Espais de participació i de xarxa de treball socioeducativa a nivell de 

ciutat  

 

o Consell d’Infants de ciutat 
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El Consell dels Infants de Badalona (CIB) és un òrgan de participació on els infants de 

10 a 12 anys de les escoles, dels esplais i d’altres centres educatius de la ciutat 

dialoguen, debaten, es comprometen, elaboren propostes i fan sentir la seva veu. El 

CIB és un instrument educatiu que fomenta el diàleg, la interrelació entre infants de 

tota la ciutat, la coresponsabilitat, la participació significativa i la qualitat de la 

democràcia.  

 

Per al curs 2015-2016, les escoles, centres socioeducatius i esplais que formen part 

del CIB són: Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Fundació Carles 

Blanch - Centre Sant Jaume, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Jesús Maria, 

Jungfrau, Llibertat, López Torrejón, Llorens Artigas, M. D. de l'Assumpció, Margarida 

Xirgú, Planas i Casals, Progrés. 

 

o Taula local d’infància i adolescència 

És un espai de participació incipient. Està impulsat des de la Regidoria de Serveis  

Socials de l’Ajuntament de Badalona en el marc del que preveu la Llei dels Drets i 

Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, aprovada l’any 2010. L’objectiu de la Taula 

Local d’Infància és millorar els programes de participació, prevenció, promoció, 

detecció i protecció de la infància i l’adolescència de la ciutat.  

En aquesta taula participa el conjunt d’agents municipals que treballen amb la infància 

i l’adolescència des de diferents àmbits i també tots aquells serveis no municipals i 

entitats socials de la ciutat que presten suport i intervenen amb aquest col·lectiu 

ciutadà.  

o Consell municipal escolar 

El CEM és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de 

l’ensenyament dins l’àmbit del municipi. Participen tots els agents de la comunitat 

escolar públics, privats i concertats, així com els grups polítics municipals.  

 
4.4- El paper de l’Administració: plans, programes i dispositius 

 
 

o Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 
 

És un projecte de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i en aquest cas, l’Ajuntament de Badalona. L’objectiu és 

donar  una resposta integrada i comunitària a les múltiples necessitats educatives de 

la nostra societat. A Badalona s’implementa principalment als barris de Llefià - La 

Salut, La Pau i Badalona Sud. En aquest últim cas està gestionat des del Consorci 

Badalona Sud. 

 

Els eixos d’intervenció del Pla Educatiu d’Entorn són:  

a) Reforç escolar i estudis assistits 
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b) Treball amb famílies 
c) Activitats esportives i de lleure 
d) Foment d’activitats relacionades amb la dinamització lectora 
e) Foment d’activitats d’ Aprenentatge i Servei 

 

o Pla de promoció de l’escolaritat i de prevenció d’absentisme escolar 
 

El Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme escolar té com a missió 

afavorir la cohesió social i la promoció de les capacitats dels nostres infants i joves. Va 

ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió celebrada el dia 28 

d’octubre de 2014. Ha estat elaborat per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de 

l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració del Consorci Badalona Sud. Es fa un 

anàlisi del Pla al punt 6.2. de la monografia comunitària. 

 

o Pla local per l’èxit educatiu 
 

Des de l’Ajuntament de Badalona hi ha la proposta de posar en marxa un Pla local per 

l’èxit educatiu. L’objectiu seria fer una diagnosi de tots els projectes, recursos i serveis 

de la ciutat que treballen en aquesta direcció. Fins al moment s’han realitzat unes 

sessions formatives amb professionals tècnics de l’àmbit educatiu. 
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5. ATENCIÓ SOCIAL 

Seguidament es mostren les entitats, projectes i institucions que tenen per objectius 

oferir una atenció a la ciutadania per proveir-li els recursos que necessita per a la 

cobertura de les seves necessitats bàsiques. En aquest sentit apareix Serveis Socials 

com a principal agent que desenvolupa aquestes funcions, pertanyent a l'Administració 

Pública. A banda, també existeixen moltes entitats que tant amb fons públics com 

privats, també formen part del conjunt de recursos que ofereixen aquesta atenció a la 

ciutadania.  

 

A continuació es llisten aquells recursos i entitats que s'engloben dins l'àmbit de 

l'atenció social: 

  

Projecte 
Entitat / 

Institució 
Descripció 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

 

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 

Persones 

nouvingudes 

Plaça Sant 

Roc 40, 

local 6 

934 60 41 

04 
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servei de mediació. 

 

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 

problemàtiques 

relacionades 

amb l'habitatge 

Centre 

Cívic Sant 

Roc 

(c. Sant 

Joan 

Evangelista

, 10) 

pah.favb@

gmail.com 

 

Creu Roja 

Barcelonès 

Nord 

L'entitat ofereix 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 

 

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 

Seguint les divisions territorials de l’Administració sanitària, el Districte 6 de Badalona 

pertany a l’àrea bàsica de salut (ABS) 276, anomenada Badalona-5, que està dins del 

sector sanitari SS65, del Barcelonès Nord i Maresme. Seguint a CatSalut: “L'àrea 

bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen 

els serveis d'atenció primària de salut”. Així, el Centre d’Atenció Primària esdevé el 

centre bàsic on es concentra l’atenció sanitària, tot i que cal comptar amb una gran 

diversitat de recursos que donen cobertura al territori. En aquest apartat es descriuran 

els diversos recursos que conformen l’estructura pública de salut i, des d’una 

perspectiva integral, també s’inclouran la resta de recursos que intervenen en la 

promoció i atenció en salut.  

Partint d’aquesta visió integral de la salut caldria incloure molts altres recursos, per 

exemple educatius, si tenim en compte tots els determinants que influeixen en la salut 

de les persones. Tanmateix s’han classificat els recursos segons l’àmbit d’actuació 

amb el que s’identifiquen.  

A continuació es mostren els diversos recursos i projectes de salut agrupats per 

àmbits: 

 

6.1- Recursos i entitats de l’àmbit de la salut 

 

6.1.1- 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 
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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 

multidisciplinars 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 

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 

obstètrico-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,. 

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 

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 
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L’Ajuntament de 

Barcelona i la 

Fundació ONCE 

suport i els serveis més 

adequats per assolir 

una reinserció social 

satisfactòria 

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, 

i a llurs famílies. 

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 

CDIAP. 

C/Alfons 

XIII, 468-

470 

93 460 75 
20 

 

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 

Badalona Serveis 

Assistencials - 

Ajuntament de 

Serveis especialitzats a 

l’atenció a la salut 

sexual i reproductiva 

Població en edat 

sexual i reproductiva. 

Mare de 

Déu de 

Lorda 119 

933 882 374 
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(CASSIR) Badalona - 125 

 

6.1.2 - 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 

personals, socials o 

econòmiques han 

decidit viure en una 

residència 

Qualsevol persona 

que compleixi les 

condicions d'accés al 

servei, disposi del 

certificat de 

disminució del CAD i 

faci la sol·licitud 

d’ingrés al servei 

residencial. 

Av. del 

Congrés 

Eucarístic, 

14 

933 83 33 

01 

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 

Espai relacional i 

terapèutic que 

permet a la persona, 

amb trastorns 

Persones majors de 

18 anys amb 

trastorns mentals 

Av. Alfons 

XIII, 356 
934100390 
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Badalona  mentals severs i 

major de 18 anys, 

rebre un tractament 

rehabilitador al 

mateix temps que 

continua integrat en 

el seu medi 

sociofamiliar 

servers 

 

Molts dels recursos de promoció de la salut a Badalona Sud són gestionats per l’ 

Institut municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona 

 

6.1.3 -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 

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.       

 

6.1.4 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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Mapa dels centres  i recursos sanitaris del districte 6 de Badalona: 

 

 

6.2- Projectes de promoció de la salut 

 

6.2.1 -Atenció sanitària 

Nom del projecte Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Salut Bucodental 

 

Consorci Badalona 

Sud i Serveis 

Socials 

Projecte de suport a 

menors, mitjançant 

derivacions dels casos 

més greus a l'Hospital 

Sant Joan de Déu. 

Menors amb 

problemàtica 

bucodental greu 

C/ Sant Joan 

Evangelista, 

s/n 

933 98 87 93 

Revisions 

Oftalmològiques 

Institut de 

Microcirurgia 

Ocular (IMO) 

Portar a terme  revisions 

oftalmològiques en els 

centres educatius de la 

zona per detectar 

Alumnes de les 

escoles i pacients 

derivats del CAP 

C/ Josep 

Maria Lladó, 

3 (Barcelona) 

934 00 07 00 
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 possibles defectes 

visuals i facilitar els 

tractaments necessaris. 

Xarxa d'Ajudes a 

Menors i Famílies 

en processos 

d’inclusió social 

Finança: Caixa 

Proinfància. 

Gestiona: Casal 

dels Infants per 

l’acció social als 

barris. 

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 incorporada 

també la intervenció 

amb noves 

metodologies, com el 

treball social de grups. 

Infància i famílies 

C/ Sant Joan 

Evangelista, 

s/n 

933 98 87 93 

Espai Elna 
Fundació Ateneu 

Sant Roc 

Espai maternoinfantil. 

Espai de relació entre 

dones. 

Famílies amb infants 

de 0 a 3 anys. Hi 

assisteixen únicament 

dones 

C/ Càceres 

34-36 
933 99 39 51 

Programa de 

suport a l’activitat 

educativa: menors 

i famílies 

Fundació Carles 

Blanch 

Espai maternoinfantil. 

Consultes individuals i 

espais compartits amb 

l’objectiu de treballar: 

conductes, hàbits 

saludables, límits, 

planificació familiar, el 

vincle i la comunitat.  

Famílies amb infants 

de 0 a 3 anys. Hi 

assisteixen únicament 

dones 

Carrer de 

Tortosa, 33 
933 83 33 18 

Grup 

Maternoinfantil de 

la Betsaida 

Casal dels Infants 

per l’acció social 

als barris 

Dos grups 

maternoinfantils a la 

setmana on es treballen 

capacitats parentals i es 

realitzen classes de 

català i castellà. Hi ha 

hores que treballen 

conjuntament mares i 

fills i hores que els fills 

estan en una altre 

espai. 

Famílies amb infants 

de 0 a 3 anys. Hi 

assisteixen únicament 

dones 

C/ Monges, 
2-6 
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6.2.2 - Atenció drogodependències  

Nom del projecte Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Enganxa't al Treball. 

Programa prelaboral 

de persones amb 

Drogodependències 

ASAUPAM/Consorc

i Badalona Sud 

Enganxat al Treball és 

un programa de 

Normalització 

prelaboral adaptat a les 

necessitats i limitacions 

de les persones amb 

drogodependències en 

actiu. És una iniciativa 

flexible adaptada a les 

especificitats del 

col·lectiu a qui va dirigit. 

Persones amb 

drogodependències.  

Av. Sanatori 

13 
933927411 

Projecte de 

Sensibilització, 

Prevenció i 

Normalització en 

Drogodependències 

a la ciutat de 

Badalona 

ASAUPAM/ 

Institut Municipal de 

Serveis Personals 

Ventall d’actuacions 

amb projectes de 

prevenció universal 

amb població en 

general,  persones 

consumidores i joves 

en situació de risc. 

Persones amb 

drogodependències, 

en actiu, 

Adolescents, Joves i 

Familiars afectats. 

Av. Sanatori 

13 
933927411 

Equipament de 

punció Assistida/ 

Programa 

d’Intercanvi de 

Xeringues  

ASAUPAM/ 

Agencia de Salut 

Pública de 

Catalunya 

Assistència  i 

acompanyament 

socioeducatiu a 

persones consumidores 

de drogues  

Prevenció determinada 

Persones amb 

drogodependències, 

en actiu. 

Av. Sanatori 

13 
933927411 

 

6.2.3 - Salut mental 

Nom del projecte Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Suport de 

Fisioteràpia a 

Alumnes 

Escolaritzats a les 

Escoles Ordinàries 

(SAFEO) 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Servei de suport 

fisioterapèutic a 

alumnes escolaritzats 

en escoles ordinàries 

de Badalona que, per 

motius de patologies 

cròniques, normalment 

d’origen neurològic o 

de tipus degeneratiu, 

pateixen alteracions o 

retards a nivell motriu. 

A més a més, dóna 

suport a les seves 

Alumnes escolaritzats 

a l’escola ordinària, 

amb un cert grau de 

discapacitat física, a 

proposta de l’Equip 

d’Assessorament 

Psicopedagògic i amb 

la resolució del 

Departament 

d’Educació 

C/Alfons XIII, 

468-470 93 460 75 20 
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famílies i a les escoles 

ordinàries on 

assisteixen. 

CSMA - Centre 

Salut Mental 

d'Adults 2 

Institut Municipal de 

Serveis Personals - 

Ajuntament de 

Badalona 

Servei especialitzat 

d’atenció psiquiàtrica i 

de salut mental i de 

suport a l’atenció 

primària de salut. 

Adreçat a persones a 

partir dels 18 anys, 

que presenten un 

trastorn mental, que 

per la seva gravetat 

i/o complexitat, no 

poden ser atesos 

solament dins l’àmbit 

dels serveis de 

l’Atenció Primària de 

Salut 

Av. d'Alfons 

XIII, 356 
934 60 01 90 

 

6.2.4 - Promoció hàbits saludables  

Nom del projecte Entitat gestora 
Descripció del 

projecte 

Persones 

beneficiàries 
Adreça Contacte 

Suport a les ajudes 

de menjador 

escolar 

Gestiona: Centres 

Educatius i Serveis 

Socials 

Finança: Fundació 

Probitas 

Suport al programa de 

beques de menjador 

escolar per garantir el 

menjador escolar als 

infants que ho 

necessiten 

Menors en risc 

d'exclusió social 

c/ Jesús i 

Maria, 6 

(Barcelona) 

 

Programa THAO-

Salut 
Fundació THAO 

És un programa de 

salut pública que té 

com a principal 

objectiu prevenir 

l’obesitat infantil a 

través de la promoció 

d’estils de vida 

saludables, en infants i 

famílies, mitjançant 

accions basades en 

els municipis. 

Població infantil de 0 

a 12 anys, treball amb 

les famílies. Es 

desenvolupa en totes 

les escoles.  

  

1,2,3... JO! 

Serveis Socials 

(Ajuntament de 

Badalona) 

Sessions grupals per 

millorar l’autoestima i 

l’autoimatge: salut i 

hàbits saludables; 

imatge personal;  

nutrició, esport; 

planificació familiar; 

gestió econòmica; 

gestió de les emocions 

Dones en seguiment 

de serveis socials que 

es troben en situació 

de vulnerabilitat 

emocional i amb un 

estat de salut que els 

permeti dur a terme 

activitats 

físico/esportives de 

baixa/ mitja intensitat. 

Av. del 

Congrés 

Eucarístic, 18 

933 88 87 82  
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Esport: Zumba i 

altres 
AV Artigues 

Activitats físiques i 

esportives 

Activitat dirigida a tota 

la població. Hi 

participen sobretot 

dones. 

C/ Balmes, 
51 

933888182 

Activitats 

Esportives Gent 

Gran 

Encís SCCL 
Activitat física per a 

gent gran 
Gent gran    

Zumba Fundació Surt 
Activitat física que es 

realitza a Lestonnac 

Activitat dirigida a 

dones 

C/ Santa 

Joana 

Lestonnac, 

s/n 

933 87 12 95 

Zumba  
Fundació Ateneu 

Sant Roc 

Activitat física de 

manteniment 

Activitat per tots els 

públics 

C/ Càceres 

34-36 
933 99 39 51 

Hort comunitari 
Consorci Badalona 

Sud 

Hort situat a l’Institut 

Baldomer Solà 

Projecte comunitari 

obert a entitats 

Av. Marquès 

de Mont-Roig 

174 

933 98 87 93 

Hort comunitari 
Consorci Badalona 

Sud 

Hort situat al carrer 

Alfons XIII 

Projecte comunitari 

obert a tot el veïnat 
C/ Alfons XIII 933 98 87 93 

Tallers per estar en 

forma 

Gestiona: Salut i 

Comunitat. 

Finança: Consorci 

Badalona Sud 

Activitats de 

manteniment físic, es 

realitzen al Centre 

Cívic de Sant Roc.  

10 dones 

aproximadament. 

C/Sant Joan 

Evangelista 

S/N 

933 98 87 93 

    

 6.3- Espais de participació i xarxa de treball 

Des del Consorci Badalona Sud i el Districte 6 de l’Ajuntament de Badalona, 

conjuntament amb els diversos recursos de salut, s’han creat un seguit de comissions i 

grups de treball en l’àmbit de la promoció de la salut. En l’àmbit d’atenció social, si bé 

no existeixen xarxes específiques, els recursos participen en les diverses xarxes 

educatives i de salut del territori.  

o Comissió de salut  

Té per objectiu posar en comú els projectes que desenvolupa cada recurs de salut 

present al Districte 6, a més de detectar necessitats i possibles espais de 

col·laboració. La comissió es reuneix cada trimestre i hi participen: 

- Serveis Socials 

- Tècnica de salut de l’Ajuntament de Badalona 

- Tècnica d’hàbits alimentaris 

- CDIAP i CSMIJ 

- Direcció del Centre d’atenció primària (CAP) 

- Direcció de les residències 

- Cointegra 
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- Comunicart 

- ASAUPAM 

- Centre de dia Bétula  

- Centre Delta 

- Centre de planificació familiar 

 

o Comissió Interdepartamental de salut 

La comissió reuneix els diversos serveis públics de salut de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal d’establir un programa de salut 

comunitària al territori i desenvolupar un mapa de recursos de salut del Districte 6. A 

més, la comissió serveix com a espai de reflexió, de posada en comú i de detecció de 

necessitats dels diversos projectes que desenvolupa cada servei. Hi participen: 

- Consorci Badalona Sud 

- Centre d’atenció primària (CAP) 

- Servei de salut de l’Ajuntament de Badalona 

- CAT Salut 

- Direcció SAP BNM ICS 

- Agència de salut pública de Catalunya 

- Mossos d’Esquadra 

 

o Grup de treball de la diabetis de la població del Indostan 

Nascut arrel de la preocupació davant de l’augment de casos de diabetis de la 

població de l’Indostan, el grup de treball té per objectius la cerca d’eines que millorin la 

percepció de la malaltia als pacients del Indostan, sensibilitzar als pacients de la 

necessitat de seguir els consells mèdics, conscienciar de la importància de la 

prevenció i desenvolupar un projecte educatiu sobre la diabetis. Reunits segons les 

necessitats del projecte, al grup de treball hi són presents:  

- Departament d’endocrinologia de l’hospital Germans Trias i Pujol 

- Centre d’atenció primària Sant Roc 

- Departament de Salut de l’Ajuntament de Badalona 

- Punt d’Atenció a Nouvinguts - Consorci Badalona Sud 

  

o Grup de treball salut mental  

Sense una periodicitat establerta, el grup de treball s’ha creat per tal de coordinar i 

donar a conèixer els diversos recursos de salut mental existents en el territori, a més 

de desenvolupar el programa AMBIT a Badalona. Conformen el grup de treball: 

- Serveis del Institut Municipal de Serveis a les Persones (IMSP) 

- Hospital de dia de Badalona 

- Centre d’atenció Primària (CAP) 

- Departament de Salut de l’Ajuntament de Badalona 

- Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) 
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7- PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 

 

7.1 – Entitats i recursos de promoció de l’ocupació 

Entitat Descripció Adreça 
Web 

Correu electrònic 
Telèfon 

1. 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 

2. Serveis 
Socials 

El Servei de Serveis Socials 
emmarca tots els programes i les 
activitats que intenten incidir en el 
benestar de la ciutadania des dels 
serveis que constitueixen el sistema 
públic obligatori. Les accions que 
porten a terme van dirigides a 
pal·liar situacions de dèficit, personal 
o col·lectiu, de la població intentant 
dotar totes les accions d’un sentit de 
promoció dels usuaris i usuàries per 
evitar-ne la dependència i, de l’altra, 
dissenya, proposa i executa accions 
que millorin el benestar col·lectiu i 
personal de la ciutadania. 

Sant Joan 
Evangelista

, s/n 

xarxamenors@badalonasud
.cat 

933 99 32 
98 
 

3. 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 

4. 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/ 

934 64 06 
09 

5. 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 

 
936 19 09 

98 

6. Fundació 
Badalona 

Capaç 
(Cointegra) 

Fundació que vetlla per la inclusió i 
la igualtat d’oportunitats com a 
ciutadans o ciutadanes de ple dret, 
de les persones amb discapacitat 

C. Juli 
Galve 

Bruson, 
108-124 

http://bdncapac.cat/ 
607 91 00 

10 
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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. 

En el següent mapa es mostren els diversos recursos d’ocupació i treball del territori.  

 

 

 

 

intel·lectual. Treballa des del 
reconeixement individual de la 
persona, garantint els suports 
necessaris en el camí cap a la 
millora de la qualitat de vida, de les 
persones amb discapacitat i de les 
seves famílies. El Centre Especial 
de Treball Caltor dóna feina a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o malaltia mental. 
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7.2 - Projectes de promoció de l’ocupació 

 

1. Institut Municipal per a la Promoció de l’Ocupació (IMPO) 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Espais de Recerca 

Intensiva 

Incrementar les oportunitats laborals de les persones 

que busquen feina mitjançant un espai on troben 

recursos i  eines per la recerca. 

Persones en 

recerca de feina 

Sala de Recerca de 

feina 

Espai amb informació i recursos per buscar feina on es 

pot cercar feina a través d’Internet, consultar ofertes 

de la borsa de treball de l’IMPO i d’altres del territori, 

elaborar documents de treball: currículum, carta de 

presentació, etc., conèixer opcions de formació, 

consultar premsa I documentació especialitzada I 

utilitza impressores, telèfons i altres mitjans per a la 

recerca de feina. 

Hi ha una persona dinamitzadora de la sala, on s’hi pot 

accedir tres dies a la setmana. 

Persones en 

recerca de feina 

Treball als barris 

L’objectiu del Projecte Treball als Barris és el 

d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la 

generació d’ocupació i desenvolupar un entorn 

socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les 

persones que resideixen en aquells barris i àrees 

urbanes que, per les seves característiques, 

requereixen una atenció especial. 

Persones en 

recerca de feina 

Formació 

ocupacional 

Es tracta de formacions orientades a l’ocupació. Les 

que es desenvolupen des de l’IMPO són, 

principalment: Atenció sociosanitària a persones en 

institucions socials / domicili, soldadura, operacions 

auxiliars de serveis administratius i generals, activitats 

administratives en la relació amb el client o creació i 

gestió de microempreses. 

Persones 

aturades majors 

de 16 anys 

 

Projecte AMB 

Es desenvolupen actuacions amb persones aturades  

majors de 45 anys i aturats de llarga durada, així com 

actuacions específiques amb joves en el marc de la  

garantia juvenil 

Persones 

aturades majors 

de 45 anys i 

joves. 
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Joves per l’ocupació 

El Programa Joves per l’ocupació pretén proporcionar 

a aquest col·lectiu una qualificació i unes 

competències professionals suficients per a què 

puguin definir i construir la seva trajectòria 

professional que els permeti inserir-se en el mercat 

laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat. 

Es desenvolupa una formació en alternança amb 

experiència pràctica en empreses, destinat a persones 

joves d’entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys. 

Des de l’IMPO es desenvolupen formacions d’auxiliar 

de cuina, cambrer/a, auxiliar de magatzem o 

reposador/a. 

 

El Programa es finança des del SOC 

Persones joves 

Fem ocupació per  a 

joves 

El programa promou la realització de projectes que 

desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la 

inserció laboral de les persones joves d'entre 18 i 29 

anys. Des de l’IMPO es desenvolupen formacions 

adaptades a les empreses i s’ofereixen contractes de 

6 mesos per a joves. 

Persones joves 

Assessorament 

emprenedors/es 

S’ofereix assessorament individual i grupal en els 

diferents àmbits de creació i gestió d’empreses. 

També s’acompanya els emprenedors en la confecció 

del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per 

preveure tots els factors que intervenen tant en el 

procés de constitució com en la fase de posada en 

marxa. 

Emprenedors/es 

Punt d’Informació 

Acredita’t 

L'Acredita't és un programa finançat pel Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport, i cofinançat pel Fons 

Social Europeu i permet que aquelles persones que no 

tenen titulació i que han adquirit les seves 

competències professionals mitjançant la pràctica, 

l'experiència professional  o  a través de vies no 

formals de formació, puguin obtenir una acreditació 

oficial. 

 

Acreditació Àctic 

L'acreditació ACTIC és la certificació acreditativa de la 

competència digital: coneixements, habilitats i actituds 

en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. És una eina que pot facilitar l'obtenció 

d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines 
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d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació 

professional. 

Per a poder realitzar les proves cal ser major de 16 

anys i fer la inscripció a través de la pàgina web de la 

Generalitat de Catalunya. Hi ha tres nivells: bàsic, 

mitjà o avançat. 

Borsa de Treball 
L’IMPO disposa d’una borsa de treball i exerceix 

d’intermediador entre empreses i persones candidates. 
 

Oficina Tècnica 

Laboral (OTL) 

Programa d’atenció sociolaboral per a col·lectius de 

persones amb trastorn mental. Forma part de la Xarxa 

d’OTL de la Diputació de Barcelona. 

Persones amb 

transtorn mental 

Plans d’Ocupació i 

Programes de Treball 

i Formació 

Contractació laboral de persones en situació d’atur per 

retornar al mercat de treball 
 

MARMI 

El programa té per objectiu incrementar el  grau 

d’ocupabilitat i la inserció laboral de persones 

destinatàries de Renda Mínima d’Inserció. 

Persones que 

perceben la 

renda mínima 

d'inserció 

2. Serveis Socials 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Servei d’Integració 

Sociolaboral 

Recolzament a la ciutadania en la recerca de feina, 

orientació laboral, borsa de treball, assessorament i 

acompanyament laboral. 

Persones en 

recerca de feina 

3. Fundació Intermèdia 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Programa Incorpora 

Aquest programa es desenvolupa col·laborativament 

amb el Consorci Badalona Sud, ens que el cofinança 

juntament amb la Fundació Bancària “la Caixa”. 

L’objectiu del programa és la inserció laboral a través 

de fomentar una xarxa d’empreses del territori amb 

responsabilitat social, i promoure aquesta xarxa en el 

marc d’un “territori socialment compromès”. El 

Programa té una característica especial a la zona del 

Districte 6: s’ofereix el servei d’orientació i inserció 

laboral principalment a les persones que participen 

Persones en 

recerca de feina 
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d’altres projectes de la CaixaProInfància del territori. 

4. Creu Roja Barcelonès Nord 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Programa Incorpora 
L'entitat gestiona un programa Incorpora, obert a 

tothom, però especialitzat en l’atenció a dones. 
Persones en 

situació d’atur 

Pulsa Empleo 

Programa vinculat a la Garantia Juvenil, amb l’objectiu 

d’activar l’ocupació juvenil i la formació. Està vinculat 

al programa “Pulsa Empleo Formación”. Atén a 45-50 

joves l’any. 

Persones joves 

d’entre 16 i 29 

anys 

Escola de segones 

oportunitats 

Programa que té l’objectiu de promoure que les 

persones que no han acabat la ESO finalitzin el seu 

procés formatiu, realitzant reforç escolar i tast d’oficis. 

És un programa vinculat a la Garantia Juvenil. 

Persones joves 

d’entre 16 i 29 

anys 

Programa per 

col·lectius amb difícil 

inserció laboral 

Es tracta d’un programa on es realitzen itineraris 

personalitzats, formacions i pràctiques. Atén a 122 

persones l’any. El fons prové de la Creu Roja 

Espanyola i de fons propis de l’entitat. 

Col·lectius amb 

difícil inserció 

5. Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Oficina de Treball de 

la Generalitat (OTG) 

Es tracta d’un punt d’atenció on es poden realitzar 

diversos tràmits: Imprimir certificats i informes, Cercar 

cursos, Informació i sol·licituds de prestacions, 

Renovar l'atur, Cercar ofertes de feina, Canviar dades 

personals, Canviar la situació administrativa, entre 

d’altres. 

 

Ciutadania 

6. Fundació Badalona Capaç 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Centre Ocupacional 

Cointegra - Servei 

Ocupacional 

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) dóna suport i 

orientació a les persones amb elevada discapacitat 

intel·lectual per ajudar-les a recuperar i mantenir les 

Persones amb 

diversitat 

funcional 
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d’Inserció capacitats suficients per mantenir-se en l’àmbit laboral. 

S’adreça a les persones que es troben en un període 

transitori formatiu. 

L’objectiu és que la persona amb discapacitat 

intel·lectual adquireixi i assoleixi les capacitats 

adequades per tal de desenvolupar, a curt i/o mig 

termini, una activitat laboral en el Centre Especial de 

Treball o en l’empresa ordinària. 

Centre Ocupacional 

Cointegra - Servei de 

Teràpia Ocupacional 

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és 

una alternativa a la integració laboral en el cas 

d’aquelles persones amb un grau de discapacitat 

intel·lectual igual o superior al 65%, en edat laboral i 

que no poden accedir al mercat de treball ordinari ni a 

un CET. 

Forma part del Servei de Teràpia Ocupacional 

el Servei Ocupacional d’Atenció Generalitzada que 

atén les persones que a causa del seu deteriorament 

físic i mental, o l’avançada edat, necessiten una 

atenció més intensa i uns tipus de suports específics 

en l’activitat quotidiana. 

Persones amb 

un grau de 

discapacitat 

intel·lectual igual 

o superior al 

65% 

Programa Incorpora 

El Programa Incorpora facilita la integració laboral de 

persones amb dificultats per trobar feina, realitzant una 

intermediació laboral. 

Persones en 

situació d’atur 

Centre Especial de 

Treball Caltor 

Al Centre Especial de Treball les persones amb 

discapacitat intel·lectual o malaltia mental i en risc 

d’exclusió social, hi treballen mitjançant un contracte 

laboral i desenvolupen una feina productiva, en 

funció de les seves capacitats, que és remunerada. 

Les persones amb discapacitat que hi treballen 

compten amb el suport de professionals que vetllen 

per la seva feina. 

També col·labora estretament amb entitats d’inserció 

laboral i escoles d’educació especial que vetllen per la 

formació de persones amb discapacitat. 

Persones amb 

discapacitat 

intel·lectual o 

malaltia mental i 

en risc 

d’exclusió 

social, 

7. Fundació Ateneu Sant Roc 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

(sense projecte 

concret) 

Es dóna un suport a aquells/es joves que volen 

millorar la seva ocupabilitat, des de l’acompanyament 
Joves 
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individualitzat. 

8. Fundació Carles Blanch 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Activa’t Sant Jaume 

Donar continuïtat al jovent del Centre Sant Jaume i 

altres joves del territori millorant la seva ocupabilitat, 

des de l’acompanyament individualitzat i mitjançant el 

treball de les competències socials, l’orientació i la 

formació laboral. 

 

Es desenvolupa al Centre Sant Jaume 

 

Joves a partir de 

16 anys 

9. Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris 

Projecte Descripció 
Persones 

beneficiàries 

Programes de 

Garantia Juvenil 

Donar continuïtat als processos de formació del jovent 

que no ha certificat l’Educació Secundària Obligatòria. 

Es desenvolupa a la Betsaida, fora de districte però 

amb participació del jovent del territori. 

Joves a partir de 

16 anys 

 

En els darrers anys ha estat implementant-se, també, el programa Orienta, que 

consistia en la implementació d’un itinerari concret a desenvolupar amb la persona en 

situació d’atur i de recerca de feina. La Fundació Intermèdia en gestionava un al 

districte 6.  

 

7.3- Xarxes de Treball 

Tots els recursos i entitats descrites participen de grups de treball, promoguts molts 

d’ells des del Consorci Badalona Sud: 

o Taula d’Ocupació 

Es tracta de l’espai de coordinació de tots els recursos i entitats que treballen en 

l’àmbit de la promoció de l’ocupació. S’acostuma a reunir de forma trimestral, i té per 
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objectius informar i donar a conèixer els diferents recursos del territori, així com tenir 

un espai de comunicació àgil i directa entre tots els agents que hi intervenen. L’espai 

es dinamitza des del Consorci Badalona Sud, i hi participen principalment la Creu 

Roja, l’IMPO, l’Oficina de Treball de la Generalitat, la Fundació Intermedia, la Fundació 

Ateneu Sant Roc, la Fundació Carles Blanch i Serveis Socials. Algunes d’aquestes 

entitats no treballen específicament en aquesta temàtica, però participen de l’espai per 

poder compartir informació i fer l’acompanyament dels i les joves a activitats de 

formació ocupacional. 

o Grup Motor Incorpora 

Es tracta d’un espai de coordinació entre el Consorci Badalona Sud i el Programa 

Incorpora (amb la representació de la Fundació Intermedia, que és qui el gestiona) i la 

persona referent de la Fundació Bancària “la Caixa”. L’objectiu principal és el de fer 

seguiment del programa, plantejant les dificultats que sorgeixen, i els nous reptes a 

incorporar. 

o Xarxa jove d’ocupació 

Es tracta d’un espai promogut des de l’IMPO, que va començar sent un espai de 

territori, on participaven les principals entitats que treballen en l’àmbit juvenil, i que 

actualment té caràcter de ciutat. L’objectiu és el de compartir informació sobre els 

recursos per a la inserció sociolaboral dels i les joves. Hi participen, principalment: el 

Badiu Jove, Departament d’Ensenyament, Serveis Socials, Ateneu Sant Roc, Fundació 

Carles Blanch, Fundació La Pedrera, ASAUPAM, Creu Roja, Consorci Badalona Sud i 

la Diputació de Barcelona, a banda del propi IMPO. En l’actualitat, l’IMPO explica que 

resta pendent de convocar per les properes reunions al Casal dels Infants, Càritas i la 

Fundació Pere Tarrés. 
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+ Informació 

 

 

www.sudbadalona.wordpress.com 


