
 

  Projectes Alumni Solidari 2011-2012  

 

 
  

 

ALDA  
 
Descripció: Entitat que té com a finalitat la transformació social en 
poblacions i en zones vulnerables del Paraguai. Busca contribuir a millorar la 
qualitat de l’educació dels nens i nenes, dels joves i de les comunitats on és 
present. Pretén contribuir a assolir un dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni: “Eradicar la pobresa extrema i la fam, i aconseguir l’educació 
primària universal.” 
Categoría del projecte: Criteris Fundació Lleialtat 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.fundacionalda.org 
 

 
 

   

APPC-Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona 
 

Descripció: L’associació inclou entre el seus objetius qualsevol activitat 
relacionada amb l'assistència, l'educació, la protecció i la recuperació de 
persones afectades de paràlisi cerebral o etiologies semblants, 
impossibilitades per a la educació i la integració social amb el mateix ritme i la 
mateixa capacitat que una persona normalment constituïda 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Tarragona 
Web: http://www.appctarragona.org/ 

 

 

  

 

Asociación Cultural la Kalle 
 

Descripció: entitat que treballa per al desenvolupament integral de les 
persones en situació de risc d’exclusió social. Té com a missió que els homes 
i les dones del barri madrileny de Vallecas desenvolupin els seus potencials, 
es qualifiquin professionalment, accedeixin a una ocupació i gaudeixin d’un 
oci saludable. 
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Madrid 
Web: www.lakalle.org 

 

 

    

 

Associació Catalana d’Enginyers per al Desenvolupament 
 

Descripció: entitat que dissenya i desenvolupa projectes d’enginyeria per a 
les ONG i les administracions públiques, aportant-hi tot o la major part del 
capital necessari.  
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.aced-ongd.com 

 

 

   

Asociación Sociocultural La Formiga 
 

    Descripció: Entitat que té com a objetiu potenciar l'autonomía, les 
competències socials i personals, els valors i el respecte entre joves i adults 
de Badalona, amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament integral de 
tota la comunitat (casal de barri centrat en la integració dels immigrants) 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona  Web: http://www.laformiga.org/es/ 
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Aspace-Associació de la paràlisi cerebral 
 

Descripció: Entitat que promou serveis per a nens i joves afectats per la 
paràlisi cerebral o alguna malaltia neurològica o psicològica afí. Els seus 
àmbits d'actuació van des de la investigació fins a la rehabilitació, l'educació i 
el suport a les famílies 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.aspacecat.org/ca/ 

 

 

    

 

Centre d' Acollida Assís 
 

Descripció: Entitat d'acompanyament a persones sense llar i de prestació de 
serveis i activitats per aquest colectiu. Són facilitadors i motivadors de la 
inclusió social 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.assiscentreacollida.org/ 
 

 

    

 

CETR 
 

Descripció: centre d’estudi laic, al servei de l’estudi i el cultiu de la qualitat 
humana. Té com a objectiu oferir un espai independent de reflexió, d’estudi i 
de divulgació, entorn del fet religiós de les societats contemporànies.  
Categoría del projecte: Comunicació 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.cetr.net 

 

 

    

 

FAADA 
 

Descripció: fundació per a l’adopció, l’apadrinament i la defensa dels animals 
que té com a finalitat protegir i millorar les condicions de vida i la legislació 
aplicada als animals de companyia, la fauna exòtica i salvatge, així com dels 
animals utilitzats per al consum i l’entreteniment. 
Categoría del projecte: Assessoria jurídica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.faada.org 

 

 

   

Fundación Carles Blanch 
 

Descripció: Entitat que treballa per la promoció de la justicia des de l'àmbit 
educatiu, amb la infància en risc d'exclusió social de Badalona (escola de 
suport especial amb títol homologat que treballa exclusivament amb nois que 
han fracassat en el sistema ordinari) 
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.fje.edu/fcb/ 
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Fundació EMYS 
 

   Descripció: fundació de recerca i conservació del patrimoni natural. 
Actualment té dues línies de treball: d’una banda, la recerca, la conservació i 
la divulgació de la riquesa del litoral mediterrani, i, de l’altra, la promoció de 
l’agricultura ecològica al sud de les comarques de Girona. 
Categoría del projecte: Pla de comunicació externa 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Girona 
Web: www.fundacioemys.com 

   

 

Fundación Equilibri 

     Descripció: Entitat de cooperació internacional que basa la seva acció en 
l'assignació de beques d'estudi i manutenció básica per a estudiants 
universitaris de països en vies de desenvolupament. Es finança íntegrament a 
través dels seus propis serveis informàtics i tecnològics integrals que 
subministra a entitats del tercer sector y a l'Administració 
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.fundacioequilibri.org/ 

 

 

    

 

Fundación La Tutela 
 

Description: Group with the mission to protect the rights of people with psychic 
disability and improve their quality of life 
Project category: Financial plan 
Launch date: October 2011 
Place: Barcelona 
Web: http://www.latutela.org/es/fundacio/fundacio.html 

 

 

    

 

Fundación Manantial 
 

Descripció: Entitat que té com a objetiu vetllar per la protecció dels drets de 
les persones amb discapacitat psíquica i millorar-ne la qualitat de vida 
Categoría del projecte: Pla financer 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.latutela.org/es/fundacio/fundacio.html 

 

 

   

Fundación Nova Feina 
 

 Categoría del projecte: Comunicació interna 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Madrid 
Web: www.fundacionmanantial.org 

 

 

  

 

 

Fundación Privada Pere Closa 
 

Descripció: Entitat que treballa per la formació i la promoció del poble gitano 
a Catalunya 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.fundaciopereclosa.org/ 
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Fundació Quatre Vents 

 

Descripció: Entitat dedicada a l'atenció de la infància, la família i la dona 
sense recursos econòmics i en risc d'exclusió social. 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.4vents.org/ 
  

 

   

  

  

 

Fundación Tomillo 
 

Descripció: entitat que té com a missió el desenvolupament i la integració 
social dels individus i dels col·lectius més vulnerables a través de l’educació, 
la millora de l’ocupació, l’enfortiment de les xarxes socials, l’anàlisi i la 
innovació. 
Categoría del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Madrid 
Web: www.tomillo.org 

 

    
 

 

    

 

Institut de la Infància de Barcelona 
 

Descripció: centre de recursos, formació i recerca. Neix amb la finalitat de 
crear un espai de trobada entre la família, l’escola, la ciutat i els professionals 
implicats en el desenvolupament de la infància i l’adolescència. 
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.institutodelainfancia.org 

 

 

    

 

Noves Sendes Fundació 
 

Descripció: fundació que té com a missió fomentar la responsabilitat social i el 
compromís cívic a favor de la comunitat i la seva qualitat de vida. 
Categoría del projecte: Suport en reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Castellón 
Web: www.novessendes.org 

 

 

    

 

Nuestros Pequeños Hermanos 
 

Descripció: missió cristiana que té com a objectiu proporcionar una família i 
una llar permanents a nens i nenes orfes o abandonats/es en situació de risc 
que viuen en unes circumstàncies d’extrema pobresa. 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.nph-spain.org 

 

 

    

 

Plataforma per la Llengua 
 

Descripció: organització que promou la llengua catalana com a eina de 
cohesió social. Treballa en els diferents territoris de parla catalana des d’una 
perspectiva transversal en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida 
lingüística als nouvinguts a les universitats, i en l’educació i les 
administracions, entre altres àmbits d’actuació. 
Categoría del projecte: Pla de comunicació 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona  Web: www.plataforma-llengua.cat 
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Provivienda 
 

Descripció: associació que té com a objectiu facilitar l’accés a un habitatge 
digne, a través del desenvolupament de programes relacionats amb l’allotjament 
social dels joves, els immigrants i d’altres col·lectius. 
Categoría del projecte: Pla estratègic 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Madrid 
Web: www.provivienda.org 

 

 

  
  

 

Punt de Referència 
 

Descripció: associació que ofereix suport a joves extutelats. Té com a missió 
afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la 
qualitat de vida dels joves extutelats en risc d’exclusió social, en el seu procés 
personal d’emancipació.  
Categoría del projecte: Suport en reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.puntdereferencia.org 

 
 

   

 

 

Som-Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
 

Descripció: Entitat que té com a missió cuidar i protegir, com a tutors, 
curadors o una altra forma jurídica, les persones amb discapacitat 
intel.lectual que estan incapacitades judicialment a Catalunya 
Categoría del projecte: Reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre de 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: http://www.somfundacio.org/ 

 

 

    

 

Teléfono de la Esperanza 
 

Descripció: ONG de voluntariat que ofereix un servei integral i gratuït de suport 
a les persones que estan en situació de crisi. Promou programes per millorar la 
salut emocional de les persones, les famílies i la societat en conjunt. 
Categoría del projecte: Suport en reflexió estratègica 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
Web: www.telefonodelaesperanza.org 

 

 

   

Unió de Botiguers Sant Pere Més Baix 
 

Descripció: unió de veïns i comerciants del barri de Sant Pere (Ciutat Vella).  
Categoría del projecte: Pla de revitalització i sostenibilitat de la zona 
Data de llançament: Octubre 2011 
Lloc: Barcelona 
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