
Organitzacions i projectes del curs 2009-2010: 

 

 
 

Fundación Norte Joven 
 
Descripció: Prevenció de l’exclusió i la marginació dels col·lectius de joves 

desafavorits 

Categoria del projecte: Pla de comunicació 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Madrid 

Web: <http://www.nortejoven.org/> 

 
 

   

 

  

Fundación FAD 
 
Descripció: Prevenció contra la drogoaddicció per mitjà de l’educació 

Categoria del projecte: Pla de captació de socis 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Madrid 

Web: <http://www.fad.es> 

 
 

   

 
 

Fundació Vicente Ferrer 
 
Descripció: Compromís amb el procés de transformació de les comunitats més 

desafavorides d’Anantapur, a l’Índia 

Categoria del projecte: Fidelització de les empreses col·laboradores 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Barcelona 

Web: <http://www.fundacionvicenteferrer.org> 

 
 

 
 

"La Rueca" Asociación 
 
Descripció: Promouen la integració social de la dona per mitjà de la formació i 

l’educació 

Categoria del projecte: Reorganització de recursos humans 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Madrid 

Web: <http://www.larueca.info/> 

 
 

   

Fundació Casateva 
 

Descripció: Proporcionen allotjament i atenció psicològica a persones que, per motius de malaltia, es 

desplacen a Barcelona durant llargs períodes 

Categoria del projecte: Pla estratègic amb un termini de cinc anys 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Barcelona 

Web: <http://www.fundaciocasateva.org> 
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Movimiento Scout Católico 
 
Descripció: Promoció dels valors socials per mitjà de l’educació de la infantesa via activitats lúdiques i contacte 

amb la naturalesa 

Categoria del projecte: Pla de comunicació 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Barcelona 

Web: <http://www.scouts.es/> 

 

 

 
 

Fundació Acidh 
 
Descripció: Millora de la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència 

límit (atenció integral en l’àmbit psicològic, laboral i social) 

Categoria del projecte: Pla de revisió de processos interns 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Barcelona 

Web: <http://www.acidh.org/> 

 
 

   

 

 
 

Fundació Marianao 
 
Descripció: Creació d’una comunitat veïnal cívica per mitjà de l’educació en 

valors i la integració de col·lectius en risc d’exclusió 

Categoria del projecte: Optimització de processos 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Barcelona 

Web: <http://www.marianao.net/> 

 
 

 

 
 

Associació Lleidatana Síndrome de Down 
 
Descripció: Millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de 

Down (incorporació activa a la societat i assessorament a les seves famílies) 

Categoria del projecte: Pla estratègic 

Data de llançament: Octubre de 2009 

Lloc: Lleida 

Web: <http://www.downlleida.org/> 

 
 

 

 
 

Jarit 
 
Descripció: Associació civil que realitza programes d’atenció integral a les 

persones immigrants 

Categoria del projecte: Pla de reorganització de recursos humans 

Data de llançament: Febrer de 2010 

Lloc: València 

Web: <http://www.jarit.org/> 
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