Amb l’edició d’aquesta guia, l’Ajuntament vol facilitar a la
ciutadania un instrument àgil en què trobarem les entitats
de la ciutat que desenvolupen projectes socials amb persones
voluntàries. Es tracta d’un bon mitjà en què podem trobar la
causa a la qual volem adherir-nos i cooperar amb la nostra
comunitat des d’una vessant solidària.
El Punt del Voluntariat va néixer l’any 2005 amb la il·lusió de
fomentar i fer créixer l’activitat voluntària de la nostra ciutat.
Des de llavors actua com a enllaç entre les entitats de voluntariat
social i la ciutadania per impulsar una xarxa de voluntats i
recursos, a la vegada que facilita un punt d’apropament i de
coneixement entre persones amb esperit de contribució i
col·laboració amb projectes solidaris.
El voluntariat social és un reflex del propòsit d’unes persones
que es troben disposades a dedicar el seu temps i esforç a
diferents causes que els motiven en benefici de la comunitat.
És una presència altruista, propera a la gent i que representa
un valor afegit de la nostra societat com a acció complementària.
Aquesta acció de voluntariat té sentit propi en el si d’entitats
socials amb una marcada trajectòria a Santa Coloma de Gramenet,
que mitjançant una activitat organitzada han demostrat un
compromís pel benestar i la millora de la qualitat de vida dels
veïns i veïnes que es troben en una situació més vulnerable.
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

El PUNT DEL VOLUNTARIAT
És un servei de l’Ajuntament creat per fomentar i canalitzar el nostre desig de participar
solidàriament en la creació d’una ciutat més inclusiva i justa, mitjançant les entitats
socials que treballen amb aquest objectiu.
El Punt del Voluntariat també col·labora amb entitats que tenen persones voluntàries amb
la finalitat de facilitar-los la feina i l’accés als recursos que necessiten, i amb la ciutat en
el seu conjunt perquè conegui què és el voluntariat social i participi en el seu creixement.
Atenció al voluntariat:
dimarts de 10 a 13 h i dijous de 16 a 19 h
Passeig de Llorenç Serra, 50
08921 Santa Coloma Gramenet
Tel. 93 462 40 79 puntvoluntariat@gramenet.cat
http://www.gramenet.cat/puntdelvoluntariat

Treballa per aconseguir que:
Es conegui què és el voluntariat social
Cada cop siguin més les persones voluntàries
Es difonguin les entitats que treballen per construir una Santa Coloma més inclusiva
amb la intervenció desinteressada del voluntariat

Què ens ofereix:
Informació dels projectes que desenvolupen les entitats en què podem participar
Orientació sobre on podríem fer el voluntariat d’acord amb els nostres interessos
i el que podem aportar-hi
Formació en temes relacionats amb el voluntariat social, com ara els drets i deures
que tenim tant nosaltres com l’entitat
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ACAU

(Assoc. Coordinadora d’Ajuda Unida)

Entitat creada per millorar les condicions de vida de persones que, en la nostra “societat
del benestar” o en països del sud, pateixen situacions de pobresa i necessiten una resposta
solidària.
C. del Nord, 32
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 780 23 61 / 617 043 974
acaucat@gmail.com
http://acau.org
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Recollida de roba [famílies]

Repartiment d’aliments [famílies]

Facilitem la reutilització de roba usada
per a persones que la necessiten.

Lliurem lots d’aliments a famílies amb
pocs recursos i cobrim les seves necessitats
bàsiques.

ACUIVOL

(Assoc. de Cuidadors i Voluntaris de Santa Coloma)

Associació que té cura de persones malaltes o amb dependència; vetlla per la seva salut i
per la de les persones del seu entorn que els cuiden.

C. del Safareig, 1-3, 1r
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 630 893 845

Companyia a persones
amb malalties cròniques
[persones dependents]
Donem suport a famílies que cuiden
persones amb dependència i generem
un espai de respir terapèutic.

Suport i acompanyament
[persones dependents]
Realitzem gestions i tasques puntuals
per a persones que tenen dificultats i
les acompanyem a serveis d’atenció.
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AECC

(Assoc. Espanyola contra el Càncer)

Grup format per voluntaris – socis i sòcies– i professionals que comparteixen dos
objectius: lluitar contra el càncer i millorar la qualitat de vida de les persones afectades
per la malaltia.
C. de Lluís Companys, 9 (Centre Cívic del Riu)
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 03 79 (dilluns i dijous de 16 a 18 h)
gramenet@aecc.es
http://www.aecc.es
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Cursa per la vida [persones malaltes]

Col·lecta [persones malaltes]

Ajudar a organitzar una cursa que té
l’objectiu de sensibilitzar els ciutadans
sobre la malaltia.

Recaptem fons econòmics per a la
investigació i oferim diferents serveis
de suport a persones afectades.

AMICS DE LA GENT GRAN
Organització que lluita contra la soledat i l’exclusió de les persones grans, mitjançant
l’acció dels voluntaris que les acompanyen i el treball de sensibilització de la societat.
C. de Wagner, 19 (Centre Cívic del Fondo)
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 460 61 59
rvillar@amicsdelagentgran.org
http://amicsdelagentgran.org

Companyia al domicili [persones grans]

Tertúlies a domicili [persones grans]

Donem suport emocional a persones
grans que viuen soles o aïllades al seu
domicili.

Celebrem l’aniversari de persones que
estan soles i promovem la relació amb
el voluntariat, cosa que afavoreix el
contacte intergeneracional.

Seguiment telefònic [persones grans]
Fem un seguiment a persones que ja
tenen un voluntari i que estan soles o
se’n senten.
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CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
Entitat de l’Església catòlica que acull i treballa amb les persones en situació de pobresa i
necessitat perquè siguin protagonistes del seu alliberament, amb el compromís de la comunitat
cristiana en l’acció social, la sensibilització i la denúncia de les situacions d’injustícia social.
Plaça de l’Església, 3
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 460 28 78 / 93 466 10 44
mgarcia@caritasbcn.org
mrobert@caritasbcn.org
http://www.caritasbcn.org
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CASAL DELS INFANTS (Acció Social als Barris)
Associació que treballa amb els infants i els joves que tenen més necessitats socials per
aconseguir millores duradores en el seu creixement i en el seu entorn proper i afavorir-ne
la transformació.
C. dels Pirineus, 32
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 317 00 13
voluntariat@casaldelsinfants.org
http://www.casaldelsinfants.org

Centre obert [adolescents]

Petita escola [infants]

Reforcem hàbits saludables en la vida
quotidiana de menors d’entre 12 i 16
anys fora de l’horari escolar.

Fem estimulació precoç, psicomotricitat
i tallers amb infants entre 0 i 3 anys.
Casal familiar [famílies]

Anem i tornem [infants i adolescents]
Assegurem l’escolaritat i la formació
d’infants i adolescents en situació de risc
d’abandonament escolar.

Duem a terme activitats amb pares,
mares i fills encaminades a treballar
la unitat familiar des de la vessant
socioeducativa.

Casal jove [joves]
Oferim un conjunt d’activitats
socioeducatives (relació, esport, lleure,
etc.) per a joves de 17 a 23 anys durant
les vacances.
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CENTRE D’ACOLLIMENT DE SANTA COLOMA
Treballa amb persones immigrants per facilitar-los formació i afavorir-ne l’accés a una
feina, l’habitatge i els papers; sensibilitza la comunitat sobre les dificultats que pateixen
aquestes persones i actua en la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
C. dels Pirineus, 2-6 (Centre Cívic Els Pins)
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 657 26 41 66
centre@acollimentsantacoloma.org
http://acollimentsantacoloma.org

Coneixement d’idiomes
per a la integració [persones immigrants]

Assessorament jurídic
[persones immigrants]

Ajudem a l’aprenentatge del català i
castellà per promoure l’autonomia i la
integració de persones d’origen estranger.

Assessorem les persones nouvingudes
en temes d’estrangeria perquè puguin
conèixer els seus drets i deures.

Cultura i coneixement de l’entorn
[persones immigrants]
Fem sortides i activitats de coneixement
de l’entorn per a facilitar la integració de
les persones immigrants.
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CENTRE OBERT MOISÈS
Recurs socioeducatiu diürn que intervé, amb un enfocament preventiu, en infants entre
els 4 i 16 anys de famílies en situació d’alt risc social i amb importants nivells de dificultat.
C. dels Pirineus, 2-6 (Centre Cívic Els Pins)
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 10 48
direducativa@elfarsocial.cat
direccio@elfarsocial.cat
http://www.serviciosocialelfar.org

Centre obert [infants]

Casal d’estiu [infants i adolescents]

Facilitem que infants de 4 a 12 anys
adquireixin hàbits saludables en
alimentació, higiene, estudi i esbarjo.

Oferim tot un conjunt d’activitats
socioeducatives (relació, esport, lleure
i aprenentatges per a menors) durant
les vacances.

Moi Jove [adolescents]
Reforcem i desenvolupem l’autoestima,
el respecte, l’autoconeixement i la
participació activa en l’etapa dels 13
als 16 anys.
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CENTRE OBERT RIALLES
Equipament educatiu que intervé en infants, adolescents i famílies en risc de vulnerabilitat
social per donar una resposta integral a les seves necessitats formatives, socials i bàsiques.
C. de València, 3
08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 93 90
rialles.dir@maristes.cat
http://www.maristes.cat
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Centre obert [infants i adolescents]

Casal d’estiu [infants i adolescents]

Facilitem que els infants adquireixin hàbits
saludables en temes com l’alimentació, la
higiene, l’estudi i l’esbarjo.

Oferim tot un conjunt d’activitats
socioeducatives (relació, esport, lleure
i aprenentatges per a menors) durant
les vacances.

CREU ROJA BARCELONÈS NORD
Organització internacional que aposta per un treball local i per l’atenció a persones
vulnerables amb accions preventives, assistencials, rehabilitadores i de desenvolupament
realitzades essencialment per voluntaris.
C. de Lluís Companys, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 464 06 09
rosario.perea@creuroja.org
http://creurojabarcelonesnord.org

Aliments solidaris [famílies]

Punt d’atenció a famílies [famílies]

Cobrim l’alimentació bàsica de famílies
que no tenen recursos per fer-ho.

Orientem i informem a famílies amb
dificultats socials.

Suport educatiu [infants i joves]

Tallers de formació [persones adultes]

Assegurem que tothom tingui les
mateixes oportunitats en l’educació
i hàbits saludables.

Treballem diferents temàtiques com a
suport a persones i famílies de cara a
millorar la seva qualitat de vida.

Sensibilització vers la salut i els valors
[persones grans i amb diversitat funcional]

Servei de proximitat [persones grans]

Fem companyia i ajudem a casa o a la
residència a persones amb dificultats
per raó d’edat o de discapacitat.
Acompanyament domiciliari
i ajudes de suport [infants]

Fem un seguiment telefònic a persones
grans incloses en projectes de l’entitat.
Ocupació [persones adultes]
Millorem competències i oportunitats
de feina als col·lectius més vulnerables.

Fem del lleure i el joc dels infants un
espai educatiu de relació.

Recollida de joguines i aliments
[famílies]

Envelliment actiu [persones grans]

Fem campanyes puntuals al llarg de l’any
de recaptació d’aliments i joguines
educatives per a famílies sense recursos.

Ajudem a assolir un major grau
d’autonomia i oferim aprenentatges
perquè les persones grans els incorporin a
la seva vida quotidiana.
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FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA
Entitat creada per tenir cura de les persones més vulnerables, impulsar el coneixement, protegir
el territori, fomentar hàbits d’alimentació saludables i donar suport a la nostra cultura.
Av. dels Banús, 110
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 82 46
santacolomagramenet@espaisf
catalunyalapredera.org
http://fundaciocatalunya-lapedrera.com

Àpats en companyia [persones grans]
Fem del dinar no només un menjar
saludable, sinó també un espai de trobada
i companyia.
Companyia socialitzadora
[persones grans]
Reforcem i estimulem la relació i el vincle
entre persones grans mitjançant diferents
tallers.
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Acompanyament a activitats
[persones grans]
Fem possible que persones grans amb
dificultats de mobilitat accedeixin a
activitats que els són útils.

FUNDACIÓ GERMINA
És una entitat sense afany de lucre dedicada a oferir oportunitats perquè infants i joves, i les
seves famílies, puguin millorar la seva qualitat de vida mitjançant programes socioeducatius
i comunitaris.
C. de Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29 / 93 533 57 46
voluntaris@germina.org
http://germina.org

Centre obert [infants]

Juguem al carrer [infants]

Oferim un espai socioeducatiu de
desenvolupament de la personalitat,
formació, relació i lleure constructiu a
menors i famílies que ho necessiten.

Recuperem les places com a espais
naturals de joc i eduquem mitjançant
l’entreteniment en espais comuns de
relació i trobada.

Espai Jove [adolescents]

Casal d’estiu [infants i adolescents]

Facilitem l’autonomia, la presa de
decisions i la socialització d’adolescents
al seu entorn proper.

Oferim tot un conjunt d’activitats
socioeducatives (relació, esport, lleure
i aprenentatges per a menors) durant les
vacances.

Gran recorregut [joves]
Fem un acompanyament formatiu
i sociolaboral a joves per oferir-los
oportunitats.
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FUNDACIÓ INTEGRAMENET
Conjunt de persones que, de manera voluntària o professional, treballen per facilitar la
integració de les persones nouvingudes i la multiculturalitat, i estan compromeses en la
construcció d’un món més just i humà.
Av. de Santa Rosa, 21-23, local 1
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 466 84 08
Fundaciointegramenet@fundaciointegramenet.org
http://fundaciointegramenet.org

Coneixements de català i castellà
[persones immigrants]

Reforç socioeducatiu
[infants i adolescents]

Proporcionem a persones nouvingudes les
eines perquè es puguin desenvolupar amb
normalitat a la ciutat.

Treballem per permetre una escolaritat
satisfactòria als fills de les famílies que
participen en programes d’inserció.

Informàtica sociolaboral
[persones immigrants]
Facilitem la cerca de feina i la integració
laboral mitjançant l’ofimàtica.
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GRUP MARIA AUXILIADORA
Entitat que des de 1990, i mitjançant el voluntariat social, facilita l’atenció a persones
malaltes, la inclusió de persones en risc d’exclusió social i impulsa el voluntariat.
C. de Sant Carles, 14, àtic 1a
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 48 47
gmauxiliadora@tinet.org
http://gmauxiliadora.org

Acompanyament residencial
[persones grans]
Fem companyia a persones grans que
viuen en residències geriàtriques i facilitem
que participin en diferents activitats.
Acompanyament en salut mental
[persones amb malalties mentals]
Facilitem que persones amb trastorns
mentals participin en activitats lúdiques
i culturals en el context d’una clínica
mental.

Recollida de roba [famílies]
Treballem per permetre la reutilització
de roba usada per a persones que la
necessiten.
Companyia a l’hospital
[persones malaltes]
Donem suport emocional a persones
que es troben hospitalitzades.
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ISIL

(Assoc. per la Inserció Social i Laboral)

Associació que vol fer de pont entre joves extutelats que necessiten inserir-se a la
societat i una comunitat que vol acollir-los i que en formin part.
C. dels Espriu, 13, entl. 4t
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 52 00
associacioisil@gmail.com
associacioisil@hotmail.es

Suport a l’estudi [joves]
Complementem els estudis de joves
extutelats amb recursos educatius
de la ciutat.
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Fes-te voluntari
Fes-te voluntària

Marca’t un punt
Per tu. Per altres. Per tothom

