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Presentació
En aquest document pretenem retre comptes de 
les activitats desenvolupades durant el 2021, així 
com comunicar les activitats realitzades durant els 
mesos ja transcorreguts del 2022 i apuntar algunes 
perspectives de futur. En aquest sentit, el 2021 
va estar marcat pel segon any de la pandèmia de 
COVID-19, que va implicar una certa recuperació 
de la normalitat, amb canvis en els nostres 
mètodes d'intervenció i adopció de nombroses 
precaucions, així com per repercussions en la salut 
de les nostres persones usuàries i professionals de 
menor gravetat.

En qualsevol cas, va suposar una greu pertorbació 
de les dinàmiques habituals de treball, que es 
van pal·liar tan bé com va ser possible amb la 
contribució dels nostres serveis d'informàtica i 
prevenció de riscos laborals. Com a implicació 
específica a la pandèmia, FSC va mantenir en 
marxa alguns dels dispositius d'emergència 
residencial i va traslladar l'alberg per a persones 
sense llar de Barcelona a un nou Hostal, que es va 
poder tancar a finals d'any.

Globalment, en el període 2021-22 mantenim el 
volum de fons gestionats a la franja dels 37-40 
milions d'euros, i augmentem la nostra solvència 
econòmica per fer front a eventualitats en un marc 
incert i a futures iniciatives. 

Molts serveis que podíem mantenir amb 
subvencions o contractes han pogut adaptar-
se a una nova modalitat de concerts, cosa que 
proporciona més estabilitat i seguretat, encara que 
no tot sigui positiu. Seguim treballant a la franja de 
135-145 centres i programes, variable en funció 
del moment de l'any i d'algunes consideracions 
sobre l'agrupació de projectes menors, i atenent 
una població de més de 38.000 persones 
diferents de manera presencial.

Constatem que les nostres webs d'informació i 
prevenció han rebut 651.000 visitants individuals 
durant el 2021. Durant aquell any la fundació 
gestionava 1.523 llocs de treball i comptava amb 
la col·laboració de 348 persones voluntàries.

Després d'un procés de gestació tremendament 
dificultós i perllongat, finalment aconseguim obrir la 
Casa d'Acollida “Constança Alarcón“ per a dones 
en situació de violència, moltes amb problemes 
múltiples, en un municipi de la província d'Alacant, 
que actualment acull 25 persones (dones i fills a 
càrrec).

També s'ha desenvolupat de manera important 
l'àmbit d'atenció a les persones en risc d'exclusió 
social i residencial. Així, s'ha recuperat la gestió 
del servei d'inserció laboral municipal d'Alacant 
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i s'ha assumit un centre específic per a dones 
sense llar (“Beatriz Galindo“) a la ciutat de 
Madrid. També altres projectes similars per evitar 
l'exclusió residencial de famílies en alt risc a 
les províncies d'Alacant, València i Múrcia, amb 
diferents formats i vies de finançament

L'àmbit d'atenció a les persones grans està 
resultant lamentablement molt mercantilitzat, cosa 
que fa difícil que es manegi i romangui en ell una 
organització com la nostra, de mida mitjana i amb 
criteris exigents quant a la qualitat i supervisió 
dels serveis. No obstant això, hi continuem 
persistint i encarregant-nos de tots els centres i 
serveis d'aquest tipus que veureu enumerats més 
endavant.

Volem destacar també la posada en marxa de 
processos de millora, especialment en l'àmbit de 
la atenció a menors, on la nostra iniciativa “El Dia 
Després” ha passat a ser un model adoptat per 
altres organitzacions europees. En aquest mateix 
àmbit d'atenció a nens, nenes i adolescents (NNA) 
s'ha assumit recentment la gestió de diversos 
centres públics, alguns de grans dimensions, com 
ara el de Picón del Jarama (Madrid), el centre 
Matilde Salvador (Castelló) i el centre Xiquets a 
València.

També s'estan desenvolupant processos de millora 
de l'avaluació en centres de drogodependències 
que esperem serveixin no només per a la nostra 
organització, sinó per a qualsevol altra al país que 
els vulgui adoptar.

En una altra clau FSC, que sempre ha adoptat 
una política molt prudent pel que fa a la inversió 
immobiliària que pugui congelar recursos econòmics 

necessaris (especialment en moments de crisi) per 
pagar el seu personal, va creure que ja es podia 
permetre l'adquisició d'alguns immobles, com així 
es va fer a les localitats d'Altea i Relleu (Alacant), 
per a centres d'atenció a menors i persones amb 
dificultat funcional. 

Ressaltem també que la inversió realitzada 
anteriorment en un centre de menors a la pedania 
de Pietas (municipi del Frasno, Saragossa) 
continua lamentablement bloquejada per obstacles 
aparentment administratius.

Comparativament també, cal reconèixer que 
municipis propers com el d'Ateca s'han implicat 
activament en la posada en marxa i suport a 
centres similars de la nostra fundació, amb 
resultats i contrapartides molt satisfactòries per a 
ambdues parts.

Actualment continuem desenvolupant nous serveis 
especialment en l'àmbit d'exclusió residencial 
i social, analitzant possibilitats en els àmbits 
d'atenció a menors i persones grans, i perseverant 
en la millora de tots els nostres serveis mitjançant 
l'avaluació, la investigació aplicada, la formació i la 
implantació de procediments de qualitat.



Compromís Professionalitat

Col·laboració Creativitat Transparència

Missió, 
visió i 
valors

Missió
Contribuir a la promoció de la salut, el benes-
tar social i la qualitat de vida de les persones 
en situació d'exclusió social i el seu entorn, 
mitjançant el desenvolupament de projectes 
d'intervenció social, prevenció, sensibilitza-
ció, formació i investigació.

Visió
Ser una entitat de referència en l'aten-
ció de qualitat a les persones en situació 
de dificultat i exclusió social que contri-
bueix al gaudi dels seus drets socials i la 
millora de la seva qualitat de vida.

Valors
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Persones ateses per primera vegada
(Persones noves)

+1%

+16,5%

+42,3%

Persones beneficiades 
indirectament
(Estimació)

Serveis i projectes 
gestionats

Abast de les nostres 
webs de prevenció 
i sensibilització

38.631

24.645

126.483

2020

2020

2020

2021
114
119
128

137
131

2018

2020

2017

2019

2021

2021

2021

FSC en xifres
Persones ateses
(Persones diferents)

38.248

21.143

88.825

* Un reagrupament d'alguns programes segons tipologia n'ha reduït el nombre, no 
directament comparable amb l'any anterior.

+134%

651.564
2020

2021

278.160
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Persones 
ateses als 
nostres serveis 
en 2021

Inserció social i/o laboral

Atenció a la dependència

Tractament drogodependències

Violència masclista

Protecció de menors

Infància i famílies

Intervenció penitenciària

12.355

2.242

3.359

2.242

624

408

5.861

9.474 persones en exclusió residencial o 
sense llar.

939 persones en serveis d'estada diürna i 411 en 
serveis mixtes de residència i centre de dia; 555 en 
serveis d'ajut a domicili i propi entorn de la persona 
usuària; 313 persones en serveis residencials i 24 
persones amb discapacitat.

1.752 persones en programes dins del 
medi penitenciari.

421 nens, nenes i adolescents atesos a 
serveis d'intervenció especialitzada.

455 nens o nenes i adolescents en 
centres d'acolliment de menors.

147 nens o nenes i adolescents s'atenen a Punts de 
Trobada Familiar.

Persones en serveis de dinamització socioeducativa 
a centres penitenciaris i centres oberts.

9
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Prevenció i sensibilització

Salut mental

Promoció de la dona

Reducció de danys en 
addiccions

8.146

678

291

2.077

6.848 joves i adolescents.

486 persones tutelades i 16 en serveis 
datenció a la patologia dual.

10 menors ateses en serveis  
d'informació i atenció a la dona.

1.181 persones a centres de baixa 
exigència.
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Serveis a domicili i en l'entorn proper

Nº persones Percentatge

9.221

Programa de prevenció i promoció de la salut 7.995

Servei en entorn penitenciari 7.749

Servei ambulatori 7.321

Projecte mixt (p.ex. ambulatori, de dia i 
residencial alhora)

3.154

Centre residencial 1.645

Servei d'estada diürna 984

Dinamització comunitària 348

Programa d'acolliment familiar 169

R+D (projectes pilot de recerca i desenvolupament) 45

Distribució de les persones 
ateses per tipologia de serveis

38.631Total

23,9 %

20,7 %

20,1 %

19 %

8,2 %

4,3 %

2,5 %

0,9 %

0,4 %

0,1 %
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Visibilitat i comunicació

Xarxes socials

Web corporativa E-notícies FSC Newsletter

Aparicions a 
premsa

Aparicions a 
la televisió

Aparicions a 
la ràdio

Visualitzacions

12.899
Seguidors Seguidors SeguidorsSeguidors

3.788 1.4059.919

228.728
Visites

140
Notícies pròpies

560
Suscriptors

191
Publicacions

11
Emisions

13
Intervencions

10.755
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El total de visites rebudes a les nostres webs especialitzades en 
prevenció en els àmbits de drogues i addiccions, drogues i gènere i 
del projecte En Plenes Facultats el 2021 és de 778.786.

535.554

189.861

53.371

213.080

87.754

Visites Pàgines vistes

Activitat de les nostres 
webs d'informació 
i prevenció

www.enplenasfacultades.org

www.drogasgenero.info

www.lasdrogas.info

Total 778.786 1.216.873

13
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Qui som

1.523
Professionals

348

35,1%23,2%

64,9%76,8%

Persones 
voluntàries

Recursos Humans



15

Formació 150 957

Distribució de RR .HH. per categories professionals

Cursos de formació Professionals participants

Personal de l'àmbit 
socioeducatiu

Personal cuidador 
(aux. infermeria, 

aux. geriatria, etc.)

Personal de serveis 
generals (cuina,neteja, 

manteniment, etc.)
Personal d'intervenció  
psicològica

Personal de coordinació /
direcció

Personal sanitari

Personal d'administració 
(serveis centrals, centres i 
programes)

Altres (personal jurídic, 
de comunicació, etc.)

1.523

42,2%

4,5%

1,1%

19,3% 5,6%

11,6% 9,1%

6,7%

professionals
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Recursos Econòmics
Origen dels ingressos 2021

Quotes

Ingressos 2021

3.294.187,69 €

8,8%

0,06%

16,9%

1,06%

71,9%

1,27%

Prestació de serveis

26.637.478,75 €

Promocions, patrocinadors

21.586,59 €

Altres ingressos

392.103,19 €

Ingressos financers

469.178,92 €

Subvencions

6.222.018,12 €

37.036.553,26 €
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Despeses 2021

Despeses de personal

27.822.681,27 €
Amortitzacions

351.709,68 €
Serveis exteriors i altres despeses

Aprovisionaments

2.474.787,04 €

4.851.722,90 €

Despeses financeres

7.693,72 €

Dotació fundacional i 
Reinversió en objectius

1.527.958,65 €

Distribució de la despesa 2021

75,1%

6,7%

13,1%

0,02%

0,95%

4,13%

37.036.553,26 €
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Serveis i projectes el 2022
CATALUNYA

ADDICCIONS

 \ Centre d'Atenció i Seguiment de drogodependències 
del Prat de Llobregat (Barcelona)

 \ Programa Alcostop: Atenció a infractors contra 
la seguretat vial que presenten abús d'alcohol 
(Barcelona)

 \ Residència Urbana d'inserció per a persones 
dependents de drogues Teodor Llorente (Barcelona)

 \ Centre de Dia d'Addiccions de l'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

 \ Comunitat Terapèutica per a drogodependents Can Coll 
(Catalunya)

 \ Pis terapèutic per a drogodependents (Barcelona)

 \ SAP: Serveis d'Atenció Psicològica i Atenció Psicosocial. 
Servei ambulatori (Barcelona)

 \ Centre de Dia de Reinserció “La Crisàlide” (Barcelona)

 \ Comunitat Terapèutica per a drogodependents Riera 
Major (Catalunya)

 \ Residència Urbana d'inserció per a persones 
dependents de drogues Cosmos (Barcelona)

 \ SAVA - Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma 
per a persones amb drogodependències (Barcelona 
província)

INTERVENCIÓ PENITENCIÀRIA

 \ Servei de dinamització socioeducativa i esportiva a 11 
centres penitenciaris (Catalunya)

 \ Departament d'Intervenció Especialitzada (DAE) 
amb drogodependents al Centre Penitenciari Ponent 
(Lleida)

 \ Unitat Dependent de formació, suport i inserció 
sociolaboral per a població reclusa del Baix Llobregat

 \ Centres d'Atenció i Seguiment de drogodependències 
als Centres Penitenciaris de Brians 1 i 2 (Barcelona)

 \ CerclesCat: Cercles de suport i responsabilitat 
(seguiment/inserció d'agressors sexuals) (Barcelona)

 \ Unitat Dependent de formació, suport i inserció 
sociolaboral per a població reclusa “Barcino”

 \ PID: Programa d'Intervenció amb Drogodependents al 
Centre Penitenciari Lledoners, anteriorment a la presó 
Model (Barcelona)

 \ CerclesCat: Gestió del Comitè executiu i de qualitat del 
programa (Catalunya)

 \ Escola d'Agents de Salut en Medi Obert per reclusos en 
tercer grau (Barcelona)

 \ Pis d´Inserció post penitenciaria (Barcelona)

 \ “Impuls Jove”. Programa al Centre Penitenciari per a 
Joves Quatre Camins (Barcelona)

 \ Centre de Dia per a la Inserció Social de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

* En negreta: recursos i projectes públics gestionats per FSC.
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CATALUNYA

SALUT MENTAL

 \ KMK Ke M' ExpliKes?: Espai d'Atenció, Orientació 
i Acompanyament a Joves amb Patologia Dual 
(Barcelona)

 \ Pis d´inserció i acompanyament per a persones amb un 
diagnòstic en salut mental Sant Eloi (Barcelona)

 \ Habitatges d'inserció per a persones amb un diagnòstic 
en salut mental, Sabadell (Barcelona)

 \ Club Social d'atenció a la salut mental “Relaciona't” 
(Barcelona Metropolitana)

 \ Servei de suport “Amb tu” a persones amb diagnòstic en 
salut mental per a l'exercici de la seva capacitat jurídica 
i social (Barcelona Metropolitana)

 \ Pis terapèutic per a Patologia Dual (Barcelona 
Metropolitana)

 \ SOI: Servei d'Orientació i Informació sobre l'exercici de 
la capacitat jurídica, la salut mental i la patologia dual 
(Barcelona Metropolitana)

 \ PAD: Programa d'atenció a dones amb necessitats per a 
l'exercici de la seva capacitat jurídica (Barcelona)

INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL

 \ Programa d'Inserció Laboral Incorpora de ”La Caixa” 
(Barcelona Metropolitana)

 \ Programa Làbora de foment de l'ocupació de persones 
amb risc d'exclusió social (Barcelona)

 \ L'H. El·lecció Jove. Punt d'inserció laboral a L'Hospitalet 
de Llobregat per a joves.

 \ Programa de Lluita contra la Pobresa Energètica. 
Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó (Barcelona)

 \ Programa MAIS: Mesures Actives d'Inserció 
complementàries a la renda garantida de ciutadania

 \ Let's Work: Programa d'orientació prelaboral per a joves 
amb patologia dual (Barcelona)

 \ SEAFAS: Servei d'Acompanyament a Famílies a Lloguer 
Social (Catalunya)

 \ Hostel Nocturn Emergència Social COVID per persones 
sense llar (Barcelona)

ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

 \ Residència i Centre de Dia per a gent gran Els Arcs, 
Figueres (Girona)

 \ Residència i Centre de Dia per a gent gran Roger de 
Llúria (Reus)

 \ Habitatges amb Serveis Socials per a gent gran Concili 
de Trento I (Barcelona)

 \ Habitatges amb Serveis Socials per a gent gran Concili 
de Trento II (Barcelona)

 \ Habitatges amb Serveis Socials per a gent gran Gran 
Via (Barcelona)

INFÀNCIA I FAMÍLIES

 \ Serveis Tècnics de Punt de Trobada per a famílies 
“Barcelona 4” (Districtes de Sant Andreu i Sant Martí)

 \ Serveis Tècnics de Punt de Trobada per a famílies 
(Lleida)
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CATALUNYA

VIOLÈNCIA MASCLISTA

 \ Centre Municipal d'Acollida d'Urgència per a dones que 
viuen situacions de violència masclista i per als seus 
fills i filles (Barcelona)

 \ Espai Ariadna. Servei residencial de tractament per a 
dones en situació de violència masclista i addiccions, i 
els seus fills i filles (Barcelona)

 \ Pis amb suport per a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles (Prov. de Lleida)

 \ Servei d'Acollida i Recuperació. Casa per dones en 
situació de violència masclista i els seus fills i filles al 
Segrià (Lleida)

 \ Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones a 
situació de violència masclista i els seus fills i filles al 
Maresme (Mataró, Barcelona)

 \ Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones a 
situació de violència masclista i els seus fills i filles a 
Tarragona

 \ Pisos d'acollida a dones i fills i filles víctimes 
de violència masclista amb consum de drogues 
(Barcelona)

 \ Serveis Substitutoris de la Llar (SSL) per a dones que 
pateixen situacions de violència (comarques de la 
Noguera, Alt Penedès i Maresme)

 \ “T'Acompanyem”: servei per a dones drogodependents 
en situació de violència masclista (Barcelona província)

 \ Servei d'Atenció Psicològica a dones a situació de 
violència sexual (comarca del Maresme)

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 \ Consultori jurídic telefònic sobre violències sexuals i 
dinamització de la web www.violenciessexuals.org

 \ Elaboració i implementació de protocols locals davant 
les violències sexuals en espais de lleure (diversos 
municipis i comarques de Catalunya)

 \ PAIT: Programa d'Adhesió Integral al Tractament per a 
persones amb VIH+/SIDA

 \ Gestió i implementació del programa de prevenció 
familiar per consum de drogues i abús de pantalles 
“Connecta amb els teus fills i filles” (Catalunya)

 \ Tallers de prevenció de VIH/SIDA per a adolescents i 
joves (Barcelonès)

 \ PASSA. Punt d'Informació i Assessorament a Salut a 
Montcada i Reixac (Barcelona)

 \ Dinamització del Servei d'Atenció Psicològica per a 
Joves (Castelldefels)

 \ Dinamització del Servei d'Assessorament Familiar per a 
Drogues i Pantalles (Sant Pere de Ribes)

* En negreta: recursos i projectes públics gestionats per FSC.

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT (GÈNERE I LGTBI)

 \ Servei d'Informació i Atenció a dones a Gavà 
(Barcelona)

 \ Servei d'Informació i Atenció a les Dones SIAD) i 
Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI) de Pineda de Mar 
(Barcelona)
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COMUNITAT VALENCIANA

ADDICCIONS

 \ Centre d'Intervenció de Baixa Exigència per a 
drogodependents (Castelló)

 \ Centre d'Intervenció de Baixa Exigència per a 
drogodependents (València)

 \ Nits al Caliu: Allotjament nocturn per a persones 
usuàries de drogues en situació d'exclusió (Castelló)

 \ Programa “Rosella” per a usuàries de drogues en 
situació d'exclusió social (València)

 \ Menjador social per a persones usuàries de drogues en 
actiu (Castelló)

 \ PIJ: Programes d'Intercanvi de Xeringues als Centres 
Penitenciaris Albocàsser i Picassent (València)

 \  EL MUSSOL: Serveis d'atenció nocturna per 
drogodependents en situació d'exclusió social 
(València)

 \ Unitat Mòbil de Cribratge d'Hepatitis C (València)

PROTECCIÓ DE MENORS

 \ Centre d'Acolliment de Menors Altea (Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Benissa (Alacant)

 \ Centre d'Acollida de Menors El Verdader (Alacant)

 \ Centre d'Acollida de Menors El Verger (Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Ifach (Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Polop (Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Extracomunitaris no 
acompanyats El Castell (Altea, Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Extracomunitaris no 
acompanyats El Verdader II (Altea, Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors La Mar (L'Alfàs del Pi, 
Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Plana Alta (Castelló)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Relleu (Alacant)

 \ Centre d'Acolliment de Menors Matilde Salvador 
(Castelló)

 \ Programa Ruptura - Programa d'Acolliment Temporal de 
menors francesos (Alacant)

 \ Residència d'Acolliment de nens, nenes i adolescents 
“Els Estels” (Alacant)

 \ Llar d'acolliment general d´atenció a la infància i 
adolescència “Xiquets” (València)

 \ CIM - Centre Integral de Majors a la vila d'Altea 
(Alacant)

 \ Residència per a persones amb diversitat funcional 
(Relleu, Alacant)

 \ Habitatges socials per a gent gran d'Altea (Alacant)

ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

 \ Inclusió de Dones Mitjançant Acompanyament (IMMA): 
Intervenció amb Dones víctimes de tracta amb fins 
d'explotació sexual (Castelló)

 \ Casa d'acollida per a dones en situació de violència 
masclista "Constança Alarcón" (Prov. d'Alacant)

VIOLÈNCIA MASCLISTA

 \ KENTO. Habitatges d'inserció per a persones amb un 
diagnòstic en salut mental (Alacant)

 \ Acompanyament Terapèutic per a persones amb 
problemàtiques de salut mental (Alacant i Sant Vicent 
del Raspeig)

SALUT MENTAL
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COMUNITAT VALENCIANA

 \ INCLOU-T: Servei d'acompanyament en itineraris 
d'inclusió laboral (Castelló)

 \ Camines? Programa d'Acompanyament cap a 
la inserció sociolaboral de dones en situació de 
prostitució (Castelló)

 \ PERSEO - Programa Estratègic de Responsabilitat Social 
i Especialització Ocupacional

 \ Projecte d'eficiència i estalvi energètic amb famílies en 
situació d'exclusió residencial (Comunitat Valenciana)

 \ Programa d'Inserció Laboral JoBS (Alacant)

 \ SAIIL - Servei d'Acompanyament en Itineraris de 
Inserció Laboral (Alacant)

 \ ALIAD@S : Accions Laborals per a la Innovació i 
Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i 
Social (Comunitat Valenciana)

 \ XASP! Xarxes de Suport Primari per a persones 
consumidores de drogues en situació de sense llar 
(Castelló)

 \ Pilotem CV: inclusió social de persones perceptores de 
rendes d'inserció a Castelló i Alacant

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

 \ CAI: Centre municipal d'Acollida i Inserció per a 
persones sense llar (Alacant)

 \ SEAFAS: Servei d'Acompanyament a Famílies a Lloguer 
Social (Alacant)

 \ "La Llar primer” allotjaments per persones en risc 
d'exclusió (Castelló)

 \ Millora de l'ocupabilitat i la inclusió contra el risc 
d'exclusió residencial (Alacant)

 \ Millora de l'economia domèstica per a famílies en risc 
d'exclusió residencial (Alacant)

 \ Suport social a famílies en risc dexclusió residencial a 
Alacant -EVHA

 \ Centre per a persones en situació de sense llar “El 
Carme” (València)

 \ Servei d'acompanyament social a residents a 
habitatges de l'EVHA (Comunitat Valenciana)

INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL

COMUNITAT DE MADRID

 \ Serveis d'intervenció i acompanyament social a 
la gestió d'habitatges compartits i d'emergència 
residencial al districte de Vicálvaro (Madrid)

 \ Centre d'acollida i centre de dia per a dones a situació 
de greu exclusió “Beatriz Galindo” (Madrid)

 \ PERSEO: Programa Estratègic de Responsabilitat Social 
i Especialització Ocupacional (Madrid)

ADDICCIONS

 \ Centre de Reducció del Dany per a persones amb 
addiccions a La Cañada Real (Madrid)

INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL

PROTECCIÓ DE MENORS

 \ Acolliment residencial especialitzat de menors amb 
trastorns del comportament a la Residència Infantil de 
Picón de Jarama

* En negreta: recursos i projectes públics gestionats per FSC.
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ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

VIOLÈNCIA MASCLISTA

PROTECCIÓ DE MENORS

 \ Centre de Dia Psicogeriàtric i Programa de respir Bizia 
(Vitòria- Gasteiz)

 \ Centre Rural d'Atenció diürna per a gent gran (Amurrio, 
Àlaba)

 \ Programa d'intervenció psicosocial del Centre 
Gerontològic Egogain (Eibar, Guipúscoa)

 \ Residència i Centre de Dia per a gent gran de Yécora 
(Àlaba)

 \ Servei d'Ajuda a Domicili de la Mancomunitat 
d'Enkarterri (Biscaia)

 \ Servei d'Ajuda a Domicili al municipi de Bérriz (Biscaia)

 \ Servei d'Ajuda a Domicili al municipi de Portugalete 
(Biscaia)

 \ Servei d'Ajuda a Domicili a Ortuella (Biscaia)

 \ Servei de psicoestimulació a les residències per la 
tercera edat d'Oyón i Samaniego (Àlaba)

 \ Atenció a les víctimes de la violència contra les 
dones al Centre d'Acollida Immediata (CAI) (Àlaba)

 \ Programa d'Acolliment a menors del Territori de 
Gipuzkoa

 \ Programa d'Acolliment a menors del Territori de 
Biscaia

 \ Programa d'Acolliment a menors del Territori d' 
Àlaba

PAÍS BASC

 \ Habitatges Comunitaris Mons-Intxaurrondo (Donostia- 
Sant Sebastià)

 \ Habitatge comunitari “San Mamés Etxea” (Amurrio, 
Àlaba)

ARAGÓ

 \ Residència i Centre de Dia per a gent gran “Las 
Fuentes” (Saragossa)

 \ Llar per a gent gran “San José” (Saragossa)

 \ Centre d'Acollida de Menors amb trastorns de 
conducta d'Ateca (Saragossa)

PROTECCIÓ DE MENORSATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

 \ SEAFAS: Servei d'Acompanyament a Famílies amb 
Lloguer Social

 \ PERSEO: Programa Estratègic de Responsabilitat 
Social i Especialització Ocupacional (Aragó)

INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORALEXCLUSIÓ RESIDENCIAL



24

* En negreta: recursos i projectes públics gestionats per FSC.

INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL PROTECCIÓ DE MENORS

 \ PERSEO: Programa Estratègic de Responsabilitat Social i 
Especialització Ocupacional (Regió de Múrcia)

 \ ALIAD@S : Accions Laborals per a la Innovació i 
Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i 
Social (Regió de Múrcia)

 \ Programa d'acompanyament a l'exercici dels drets 
energètics (Regió de Múrcia)

 \ Digitalitza-T: de la inclusió digital a la inclusió social 
(Regió de Múrcia)

 \ Qualifica-T: accions formatives adreçades a persones 
aturades (Regió de Múrcia)

 \ Projecte d'eficiència i adequació de subministraments 
amb famílies en situació de vulnerabilitat: “La meva llar, 
amb Energia i Aigua” (Ciutat de Múrcia)

 \ Programa d'Acolliment Familiar de Urgència-Diagnòstic 
“Famílies Cangur” (Regió de Múrcia)

 \ Programa d'Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) 
(Regió de Múrcia)

MÚRCIA

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

 \ SEAFAS: Servei d'Acompanyament a Famílies a Lloguer 
Social (Múrcia)

ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA PROTECCIÓ DE MENORS

 \ Residència per a gent gran de Carboneras de 
Guadazaón (Conca)

 \ Centre de primera acollida i valoració de menors 
“Lázaro” (Guadalajara)

 \ Llar Residencial d'Atenció a Menors “Las Nubes” 
(Guadalajara)

CASTELLA-LA MANXA
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INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL PROTECCIÓ DE MENORS

 \ PERSEO: Programa Estratègic de Responsabilitat Social i 
Especialització Ocupacional (Balears)

 \ Programa d'acolliment a menors del territori d'Illes 
Balears

ILLES BALEARS

PROTECCIÓ DE MENORS

 \ Centre de menors infractors “La Senda” (Burgos)

LA RIOJA

CASTELLA I LLEÓ

SALUT MENTAL

 \  Habitatges tutelats per a persones amb trastorn 
mental (Logroño)

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

 \ Elaboració del pla de drogues i altres addiccions 
(Formentera)

 \ SEAFAS: Servei d'Acompanyament a Famílies a Lloguer 
Social (Balears)

CANTÀBRIA

PROTECCIÓ DE MENORS

 \  Centre d'Atenció Especialitzada a menors "Valle del 
Cayón" (Cantàbria)

PROTECCIÓ DE MENORS

 \  Programa d'Acolliment de menors de La Rioja
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PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

 \ Programa de voluntariat estatal FSC

 \ En Plenes Facultats (EPF): prevenció universitària d'ETS i de 
l'abús de drogues i el foment d'una sexualitat saludable

 \ Projecte Malva: incorporació de la perspectiva de gènere a la 
intervenció en drogues

 \ Tallers i plans de prevenció per a municipis i centres educatius

 \ Lasdrogues.info. Portal d'informació i sensibilització social 
sobre les drogues (Espanya i Amèrica llatina)

 \ Consultoria de gènere. Elaboració de diagnòstics, plans de 
intervenció i programes de formació a diversos territoris

 \ Noctambul@s. Observatori, formació i intervenció sobre la 
relació entre el consum de drogues i els abusos sexuals en 
entorns de lleure

 \ Avaluació externa del programa “Connecta amb els teus fills i 
filles”

 \ Coordinació de la Xarxa Gènere i Drogues

 \ Programa per a l'impuls de serveis d'acompanyament a 
l'arrendartari (Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes 
Balears i Regió de Múrcia)

PROGRAMES ESTATALS

VOLUNTARIAT

* En negreta: recursos i projectes públics gestionats per FSC.

ADDICCIONS

 \ Optimització i integració de bases de dades i sistemes de 
avaluació de serveis residencials de drogodependències i de 
reducció de danys associats als consums de drogues

 \ Condicionament i millora per a la transició ecològica de 
recursos habitacionals per a persones usuàries de drogues: 
centres de reducció de danys, habitatges d'inserció i 
comunitats terapèutiques
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INSERCIÓ SOCIAL I/O LABORAL

VIOLÈNCIA MASCLISTA

 \ "El Dia Després” (DAF Project): formació i suport a joves atesos 
a centres de menors per al dia després d'assolir la majoria 
d'edat – Programa Erasmus+ de la UE

 \ Sexism Free Nights: Abordatge de la violència sexual 
i promoció d'entorns de lleure nocturn més segurs i 
igualitaris - Programa REC (Igualtat, Drets i Ciutadania) de 
la UE

 \ Assessorament i programes de formació en matèria de 
gènere i drogues (Govern d'Andorra)

 \ "World Wide Inclusive Website”: Intercanvi de pràctiques 
terapèutiques creatives per a la inclusió de persones amb 
conductes addictives – Programa Erasmus+ de la UE

 \ INTERLEAVE - Intervencions amb dones usuàries de 
drogues en situació de violència masclista, Programa 
de Justícia (Iniciatives Polítiques en Drogues) de la Unió 
Europea

PROGRAMES INTERNACIONALS

PROTECCIÓ DE MENORS

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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Administracions Públiques 
que confien en FSC
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Entitats privades que 
col·laboren amb FSC



31

Universitats que comparteixen 
projectes amb FSC o ens confien als 
seus estudiants en pràctiques
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Entitats associades a diversos 
projectes
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Entitats sòcies europees

Fundació contra les 
drogues (Luxemburg)

Entitat social per al 
tractament de les 
addiccions (Itàlia)

Organització contra les 
addiccions (Croàcia)

Xarxa europea de 
cooperació a l'àmbit 

social

ONG amb serveis per a 
drogodependents (Rep. 

Txeca)

Associació per al 
tractament de les 

addiccions (Alemanya)

ONG que intervé en 
problemàtiques socials 

(Grècia)

Associació per a la inserció 
social i laboral (Itàlia)

Unitat de recerca de 
la Universitat Catòlica 

Portuguesa

Xarxa per a la 
prevenció del 

consum de drogues 
(Portugal)

Centre de prevenció de 
les addiccions (Grècia)

Centre de teràpia i 
tractament integral 

(Àustria)

Organització social de 
l'àmbit artístic (Bèlgica)

Associació de l'àmbit del 
lleure a Berlín (Alemanya)

Organització 
especialitzada en 

drogodependències 
(Sèrbia)

Centre de formació 
d'adults (Àustria)

Plataforma cultural, 
política i social 

(Letònia)

ONG per a la reducció 
de danys a l'ús de 
drogues (Portugal)

Consultoria en 
projectes europeus 

(Itàlia)
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Xarxes i espais de 
participació

CIRCLES4 EU

Plataforma unità ria
contra les violènci es

de gèner e

PER 

COORDINADORA DE COMUNITATS TERAPÈUTIQUES
PISOS DE REINSERCIÓ I CENTRES DE DIA

A DROGODEPENDENTS DE CATALUNYA

European Alcohol Policy Alliance
care
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Altres xarxes de treball:

 \ FEVeA - Federació d’Entitats 
per l’Atenció de les Adiccions 
en la Comunitat Valenciana

 \ Plataforma SenseLlar. 
Comunitat Valenciana

 \ Taula de Salut de Castelló

 \  Fòrum PSER de Coordinació 
iTreball sobre la realitat deles 
Persones en Situació de 
Exclusió Residencial de Vitòria.

 \ Grup de Treball de Gènere 
del Consell Espanyol de 
Drogodependències i altres 
Addiccions.

35
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Col·labora amb FSC

www.fsyc.org

Donacions Voluntariat Pràctiques

donar@fsyc.org voluntari@fsyc.org rrhh@fsyc.org
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Contacta amb nosaltres

SEU SOCIAL I 
CATALUNYA

CANTÀBRIA

Segueix-nos

PAÍS BASC

ARAGÓ

COMUNITAT VALENCIANA

REGIÓ DE MÚRCIA

c/ Ali-Bei, 25, 3º 
08010 Barcelona

93 244 05 70

fsyc@fsyc.org

c/ Bº Las Ventas nº 204 
39626 Argomilla de Cayón

942 560 115

cantabria@fsyc.org

c/ Villa de Plentzia, 2b 
48930 Getxo

94 431 60 47

euskadi@fsyc.org

c/ Plaza de Jesús, 1 
50200 Ateca (Saragossa)

656 845 578

aragon@fsyc.org

c/ Campos Crespo, 39  
46017 Valencia

96 377 73 90

valencia@fsyc.org

c/ Colegio de Procurado-
res de Murcia, 1-1º B 
30011 Múrcia

968 71 51 21

murcia@fsyc.org



La Fundació Salut i Comunitat (FSC) 
treballa des de fa més de 25 anys en la 
investigació, la prevenció, la intervenció 
i la sensibilització sobre diverses 
problemàtiques sanitàries i socials que 
afecten, especialment, col·lectius en risc o 
en situació d'exclusió social.





www.fsic.org


