
 
 

Convocatòria 2017 
Ayut  econòmic  a col.lectius 

en risc d’ exclusió social 
 

 
 

 

El Patronat de La Fundació Bizcabar ha resolt, en la seva reunió del mes de juny, la Tercera  

Convocatòria d’ajuts a col·lectius en risc d’exclusió social. 

 

Hi han participat 106  entitats amb projectes desenvolupats al municipi de Barcelona i 

actuant en àmbits molt diversos: gent gran, infància, joventut, toxicomanies, exreclusos, 

suport a malalts i famílies, persones amb discapacitat, persones amb trastorns mentals, 

violència de gènere... 

 

Des de la Fundació Bizcabar volem agrair la vostra participació en aquesta Tercera 

Convocatòria  d'ajuts. Valorem molt positivament els projectes i feina que dueu a terme, per 

això us donem les gràcies per explicar-nos-els i us encoratgem a seguir fent-nos arribar les 

vostres propostes. 

Aquestes són les entitats i projectes guanyadors dels ajuts econòmics de la Convocatòria 

2017 

 

Entitat Nom del Projecte Àmbit Actuació 

Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina 

Un Espai Jove per a la inclusió Joves  en situació de 
vulnerabilitat 

Associació AFEV EnTàndem: mentoria social per a joves i infants Joves  en situació de 
vulnerabilitat 

Fundación Maria Raventós Pisos de suport per a la vida autònoma 
Dones  en situació de risc o 

vulnerabilitat 

El lloc de la dona - Germanes 
Oblates Dona Kolors: Teixint futur 

Dones  en situació de risc o 
vulnerabilitat 

Adoratrius - SICARcat 
Acompanyament a famílies monoparentals 

víctimes del tràfic de persones a BCN 
Dones  en situació de risc o 

vulnerabilitat 

FUNDACIÓN PRIVADA BAYT 
AL-THAQAFA 

Acollida residencial per a dones víctimes de 
violència de gènere o intrafamiliar 

Dones  en situació de risc o 
vulnerabilitat 

Assistència i Gestió Integral, 
Fundació Privada AGI 

Acollida d'urgència per a dones maltractades i els 
seus fills/filles 

Dones  en situació de risc o 
vulnerabilitat 

Coordinadora d'Entitats del Poble-
sec 

En forma sobre rodes Gent Gran 

Fundació Privada Llars 
Compartides 

Cohabitatge per a gent gran amb pocs recursos i 
en situació de soledat Gent Gran 

Fundació Ciutadana Multicultural 
- Mescladis Cuinant Oportunitats 

Joves i dones en situació de 
risc o vulnerabilitat 

 


