Associació Acció Hospitalitària.
Centre de serveis Canpedró
Sant Crist, 13
93.422.04.29
canpedro@aah.cat
Associació Cívica La Nau
Del Plom, 29
93.409.36.90
info@lanau.org
Centre Social de Sants
Olzinelles, 30
93.331.10.07
csocialsants@gmail.com
El gra de Blat
Maria Victòria, 11
629.734.526
gradeblat@gmail.com
El barri pel barri
649.701.661 // 647.693.924
elbarripelbarri@gmail.com
Federació d’Associacions,
Entitats i Comissions
d’Hostafrancs
Sant Roc, 26-28, 1r
93.423.09.88
junta@faech.cat

Qui som?

Si vols col·laborar adreçat a:
Fundació Privada Avismón
Catalunya
Jocs Florals, 59, baixos
93.332.58.58
info@avismon.org

suma

TAULA
SOCIAL

Grup Solidaritat Sant Medir
Constitució, 28 entr 3a
93.432.90.91 // 628.022.344
ssmedir@hotmail.com

Servei de suport CECMAVI
Maria Victòria, 11
629.734.526
sarepta@cecmavi.org

territori

lluita

Grup d’Opinió Àmfora
Alpens, 32 local 1
93.332.46.92
goamfora@goamfora.org

Sant Joan Maria Vianney – Club
Parroquial
Melcior de Palau, 56
692.949.212 // 626.864.800
agalanma@gmail.com
sajumabavi@hotmail.com

intercanvi

esforç
www.secretariat.cat/taula-social

sensibilitza
ció
TAULA SOCIAL

Per què una Taula Social?
En el moment actual, és de vital importància que les entitats que treballen en tasques
d’atenció social tinguin un espai on poder compartir projectes, sumar esforços i poder
arribar a més població que es troba en un situació de fragilitat o vulnerabilitat.
Objectius
• Unir esforços per resoldre situacions de carència en el territori
• Sensibilitzar sobre la tasca que realitzen les entitats socials
• Fer d’altaveu de les necessitats que atenen
• Intercanviar recursos entre les entitats
• Denunciar carències i situacions de precarietat
• Captació de voluntariat
• Recollida d’aliments, joguines, material higiènic i altres

Associació Acció Hospitalitària. Centre de serveis Canpedró
Gestionem un menjador social, servei de bugaderia, banys adaptats, atenció
d’infermeria, acollida i dinamització social.
Associació Cívica La Nau
Gestionem un banc de productes no alimentaris, redistribuïm productes de neteja,
roba i sabates.
Centre Social de Sants
Disposem d’un punt d’informació sobre l’exclusió sanitària.
Gra de Blat
Proveïm de menjar, roba i calçat ciutadans en risc d’exclusió social. Treballem la
interculturalitat i fomentem la participació per a una plena integració.

El barri pel barri
Recollim aliments per a les famílies necessitades del barri.
Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs
Coordinem associacions, organitzem cursos, activitats solidàries i la
Festa Major.
Fundació Privada Avismón Catalunya
Atenem persones grans amb pocs recursos i soledat.
Grup d’Opinió Àmfora
Oferim activitats culturals com visites a museus, passejades literàries,
debats oberts, etc.
Grup Solidaritat Sant Medir
Lluitem contra l’atur, la marginació, la pobresa i l’exclusió social. Ajudem
a la recerca de feina i oferim cursos de formació.
Sant Joan Maria Vianney – Club Parroquial
Formem infants i adolescents. Oferim reforç escolar i activitats
ludicoformatives.
Servei de suport CECMAVI
Oferim un servei de rober i perruqueria gratuïta. Repartim aliments
de llarga caducitat, productes frescos i congelats. Al Nadal, repartim
joguines. Durant l’estiu, oferim un casal d’estiu subvencionat.

