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Centres d'acollida i 
suport a la maternitat



Els comptes anuals de la FPVC, aprovats pel Patronat, es presenten 
al Protectorat de la Generalitat i a l'Agència Tributària, on queden 
dipositats i poden ser consultats. L'informe de transparència consta a 
www.provida.org.

Qui
som

Inscrita en el Registre de Fundacions amb el nº 310, i en el 
d’Entitats i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, 
nº E00204. Reconeguda com a entitat de caràcter social 
per l’Agència Tributària.

Els Centres d’Acollida i Suport a la Maternitat de la Fundació Pro 
Vida de Catalunya (FPVC), consten inscrits en el Registre d'Entitats 
i Serveis d’Establiments Socials del Departament de Benestar 
Social i Famílies de la Generalitat, Secció Serveis de Suport amb 
el Nº S07097 (Classificació: Servei de Suport a l’atenció primària i 
especialitzada). Àmbit territorial: Catalunya.

Transparència

Fundació Pro Vida de Catalunya

Som una Fundació 
privada independent 
d’altres organismes 
privats o públics, 
constituïda el 30 d’abril 
de 1987, per iniciativa de 
tres-centes famílies. 



Què oferim

Moltes dones embarassades en situació de vulnerabilitat, viuen el 
seu embaràs en soledat o en un entorn poc propici. 

Els recursos públics i privats als quals poden accedir solen 
ser insuficients, i inexistents en molts casos. A les que 
lliurement decideixen veure nèixer el seu fill, és precís ajudar-
les psicològicament, assistencialment i econòmicament en les 
necessitats més bàsiques. Les administracions públiques els 
faciliten atenció sanitària, com a tot ciutadà, però ofereixen poca 
assistència i ajudes relacionades amb la seva maternitat.

La Fundació Pro Vida de Catalunya, des de 1987, 
dóna suport i assistència gratuïta a dones gestants 
o amb nadons, en situació de vulnerabilitat, o en 
altres dificultats, sense distinció d’ètnia, país, llengua, 
cultura i/o creences.

Un servei a dones en dificultats per la 
seva maternitat
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La Fundació Pro Vida de 
Catalunya porta a terme 
activitats encaminades a:

Acció social

Fundació Pro Vida de Catalunya

La Fundació Pro Vida promou i 
facilita serveis i activitats dirigides a:

 —Oferir un suport immediat, humà i acollidor a les 
dones gestants, o amb fills menors al seu càrrec, 
en situació de vulnerabilitat, o altres dificultats.

 —Educar amb la finalitat de crear una mentalitat 
esperançada per a l'acolliment de noves vides.

 —Educar els joves per a un ús responsable de la 
sexualitat.

 —Ensenyament i difusió dels mètodes de 
planificació familiar natural.

— Donar suport a dones en dificultats per 
la seva maternitat.

— Ajudar que cada ésser humà     
concebut i encara no nascut sigui 
acceptat, acollit, estimat i educat.

— Promoure el valor essencial, 
singular i social de la vida humana 
i dels drets humans inherents a 
ella, des de la seva concepció fins 
al seu fi natural.



Assistència

Educació
Assessorament
i formació

Atenció directa, immediata i personalitzada per mitjà 
del telèfon d’atenció i del propi servei d’acollida a 
la maternitat. Escoltar i comprendre cada persona 
atesa.

Entrevista quinzenal de seguiment amb la gestant o 
mare amb nadó.

Suport continuat directe a la dona-mare durant una 
mitjana de 14 mesos, ampliables segons necessitat. 
Durant aquest temps se li procura suport humà, 
i psicològic. Se li fa costat i se li lliura provisions 
adequades, segons les seves necessitats:

 —Per a l’embarassada: alimentació familiar, roba, 
etc.

 —Per al nadó: llet maternitzada i cereals, canastrell 
complet (roba nounat, productes d’higiene, 
tovallola, manta), bolquers, bressol, cotxet, etc.

Sessions on s’imparteixen 
coneixements bàsics sobre: 
embaràs, part, higiene materno-
infantil, alimentació i salut física i 
psicològica del fill i de la mare.

Tallers de marentalitat positiva.

Informació directa dels recursos 
públics existents a Catalunya: 
serveis socials, assistència 
sanitària bàsica, guarderies 
municipals, escolarització, etc.

Orientació i suport per a la 
inserció social i laboral.

Orientació i assessorament 
sobre documentació i tràmits 
administratius.
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Serveis 
realitzats 2019

Fundació Pro Vida de Catalunya

Acollida Beneficiaris

Atenció a trucades telefòniques d’embarassades i/o amb 
nadons, treballadores socials, professores, llevadores i 
metges que han demanat ajudes per a dones en dificultats 1.623

Primeres entrevistes amb les mares per establir les seves 
necessitats familiars i socials 208

Atenció personal continuada (14 mesos)

Assistències decenals a gestants adolescents, fins que 
donen a llum 103

Assistències setmanals a mares adolescents després del 
part, fins que el nadó té 12 mesos 122

Assistències quinzenals a gestants de més de 24 anys, fins 
que donen a llum 257

Assistències quinzenals a mares de més de 24 anys, fins 
que el nadó té 10 mesos 306

Suport psicològic (9 hores d'atenció) 53

5.215 Assistències a gestants/mares any 2019 



Preparació per a la maternitat Beneficiàries

1. Tallers per a dones gestants

Gestió emocional davant d'un embaràs no planificat: 
22 sessions 163

Descobrint l'afectivitat i la sexualitat de la dona: 6 
sessions 145

El part: 8 sessions 145

Alimentació saludable durant l'embaràs: 10 sessions 145

Claus per a una marentalitat positiva: 8 sessions 145

2. Tallers per a mares adolescents

Preparació per al part: 4 sessions 103

Taller massatge infantil: 16 sessions 86

Taller d'autoconeixement i gestió de les emocions: 
26 sessions 122

Taller afectivitat i sexualitat: 2 sessions 122

3. Tallers per a mares que han donat a llum

Taller lactància materna: 13 sessions 52

Taller amb pediatra primeres cures nadó: 10 sessions 52

Taller reinserció laboral: 4 sessions 86

Taller alimentació saludable del nadó: 4 sessions 122

Taller educar amb els hàbits: 4 sessions 110

Taller d'autoestima: 4 sessions 122

Ajuda de provisions

Canastrell nounat: 1 manta, 1 tovallola, 2 bodis, 
2 jerseis, 2 polaines, 1 peücs, etc. (207 unitats) 207

Llet maternitzada i cereals per a nadons (6.584 kg/l) 363

Aliments diversos per a la mare i la seva família 
(aprox. 50.396 kg/l) 1.260

Bolquers (1.362 paquets) 363

Productes d’higiene i sanitaris (840 unitats) 207

Roba gestants i nens fins a 2 anys  (1.417 peces) 387

Bressols, cotxets, cadiretes, portanadons i 
complements (32 peces) 32

Targes autobús i metro desplaçament a Fundació 
Pro Vida de Catalunya (604 T-10 i 16 bitllets) 428
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Fundació Pro Vida de Catalunya

Beneficiaris Famílies

Dones adultes 
ateses i 
ajudades durant 
la gestació i 
després del part 277 277

Dones
adolescents
ateses i 
ajudades durant 
la gestació i 
després del part 128 128

Altres dones 
amb fills lactants 
ajudades 23 23

Fills ajudats:

 — Nascuts 
durant l’any 207 -

 — Altres nadons 
fins a 1 any 156 -

Altres fills 
ajudats 200 -

Altres familiars 
ajudats 202 -

Total 
beneficiaris 1.193 428

Rotació 
beneficiàries Beneficiaris

Casos iniciats durant el 2018 
i que continuaren el 2019 217

Casos iniciats durant el 2019 211

Total 428

Situació
maternal Beneficiaris %

Dones 1r embaràs 239 56%

Dones amb altres 
fills 189 44%

Total 428 100%

Famílies Beneficiaris %

Monomarentals 170 40%

Amb pare i mare 258 60%

Total 428 100%

Nacionalitat Beneficiaris %

Espanyola 107 25%

Estrangera 321 75%

Total 428 100%

— Centres d’acollida i suport a la maternitat

Beneficiaris 2019
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1-2 
persones

3-4 
persones

5-6 
persones

>6 
persones

— Edat

— Nombre de 
persones de la 
unitat familiar

— Estudis

— Estat civil

— Ingressos mensuals unitat familiar

68%

25%

6%

1%

Dones gestants / mares ajudades

nens nascuts 
des de 1987

7.718



Fundació Pro Vida de Catalunya

Institucions i 
entitats que deriven 
dones a la Fundació
L’any 2019 les persones beneficiàries 
de la FPVC ens foren derivades, a fi que 
les ajudéssim, pels tècnics dels serveis 
socials de les següents institucions i 
entitats:

Institucions 
i Entitats % Dones

Fills 
nascuts 

durant 
l'any

Altres 
fills 

menors Familiars

Total 
persones 
ajudades Famílies

Ajuntament de 
Barcelona
(Serveis Socials) 22,19 97 47 80 46 270 97

Altres Ajuntaments 
de Catalunya
(Serveis Socials) 39,95 170 82 142 80 474 170

Equips d’Atenció 
Primària i Hospitals 
CatSalut 22,43 95 46 79 45 265 95

ONGs 5,84 25 12 21 12 70 25

Particulars / 
directament 9,59 41 20 34 19 114 41

Total 100 428 207 356 202 1.193 428

— Beneficiaris/àries
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 — Treball no remunerat dels voluntaris i col·laboradors.

 — Donatius de persones naturals i jurídiques privades.

 — Disposició gratuïta de locals.

 — De l’Associació Pro Respecte a la Vida Humana Pro Vida de 
Barcelona.

 — Campanyes a farmàcies, col·legis i empreses: aliments infantils i 
productes d’higiene.

 — Col·laboracions i aportacions de fundacions i entitats.

 — Pla 2019 d’Ajut U.E. d'aliments per a les persones més 
desfavorides.

 — Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finançament i 
transparència 

 — Recursos de la Fundació Pro Vida de Catalunya.

RECURSOS PROPIS

SUBVENCIONS

APORTACIONS

D'on procedeixen els ingressos per 
ajudar a les persones necessitades?



Fundació Pro Vida de Catalunya

Aplicació recursos
RECURSOS CENTRES D’AJUT A LA DONA
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(en €)
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Costos 
(en €) 

Treball professionals 148.354 2.328 68.492 219.174

Treball voluntaris
(no remunerat) 58.521 58.521

Llet lactants i 
cereals nadons 22.673 652 4.228 1.687 29.240

Aliments bàsics 
diversos 59.898 17.826 1.025 78.749

Bolquers i prod. 
higiene 14.252 14.252

Roba, complements 
infantils, etc. 8.624 2.787 6.433 17.844

Habitatge i humanitaris 4.446 4.446

Tiquets bus/metro i 
transport aliments 9.270 2.545 11.815

Formació i educació 1.127 1.127

Subministraments 2.192 1.175 14.370 17.737

Promoció, 
comunicació i gestió 601 1.936 17.422 19.959

Locals Centres 
Acollida, Suport i 
Assegurança 22.741 550 30.759 54.050

I.V.A. 8.107 9.392 17.499

TOTALS 282.460 18.478 29.801 58.521 115.002 40.151 544.413



 — Fund. Banc dels Aliments de Barcelona

 — Fund. Maria Teresa Rodó

 — Fund. Joaquim Molins Figueras

 — Isolana Fundación

 — Fund. de l’Esperança

 — Fund. Mª Francisca Roviralta

 — Fund. Ordesa

Entitats 
col·laboradores

Amb el suport de:

FONDO DE AYUDA 
E U R O P E A  P A R A  
LAS PERSONAS MÁS 
DESFAVORECIDA S



Agraïments

Moltes coses petites 
assoleixen grans fites

El patronat de la Fundació Pro Vida de Catalunya agraeix 
a les voluntàries i els voluntaris, donants, professionals, 

fundacions, entitats, obres socials i administracions 
públiques la seva inestimable col·laboració, ja que amb 
ella s’ha pogut ajudar a moltes persones necessitades.



Com col·laborar?
Aportacions a Fundació Pro Vida de Catalunya

Compte corrent: 
ES76 2100 0541 8602 0012 3371

Bizum amb el codi: 
01859

A través del WEB: 
www.provida.org 

Les persones físiques i jurídiques privades podran 
beneficiar-se de la següent desgravació fiscal:

Oferint-se com a voluntària o voluntari.

Facilitant l'organització d'activitats
culturals, educatives i assistencials.

Particulars

IRPF

Primers 150 € 75%

Resta de donatius 30%

Resta de donatius, a partir del 
3r any consecutiu, del mateix 
import o superior 35%

Empreses 
i altres entitats

Impost de societats

Donacions en general 35%

A partir del 3r any consecutiu,
del mateix import o superior 40%



Vull ajudar a una mare 
a tirar endavant el seu 

embaràs!

Acollida i suport a 
mares en situació 

vulnerable

FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
APARTAT DE CORREUS NÚM. 6005 F.D.
08080 BARCELONA



Nom i cognoms:

Adreça:      Nº:     Pis:          Porta:

Codi postal:   Població:      Província:

NIF/DNI:       Telèfon:                Email:

La Fundació Pro Vida de Catalunya és una fundació privada inde-
pendent d'altres entitats privades o públiques, constituïda el 30 
d'abril de 1987 i inscrita al Registre de Fundacions i en el d'Entitats i 
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Firma del titular del compte o llibreta

Data:

La informació que ens facilita serà recollida en un fitxer de la FUNDACIÓ PRO VIDA 
DE CATALUNYA. Té dret a accedir i rectificar-la o cancel·lar-la si ho desitja. L'única 
finalitat del fitxer és la de tractar i processar les dades precises per a la seva inclusió 
com a donant de la Fundació. Si no vol rebre informació de la Fundació, només cal 
marcar amb una X aquesta casella:

Domiciliació bancària

Titular del compte: 

Xec a nom de la Fundació 
Pro Vida (Si us plau, anoti les 
seves dades personals)

Transferència bancària (si us plau, envieu el comprovant que li donarà el 
Banc) "La Caixa" C.C.C. ES76 2100 0541 8602 0012 3371.

C.C.C

En aquest moment, prefereixo aportar    euros* una sola vegada.

Vull ajudar a una mare a tirar 
endavant amb el seu embaràs

Vull col·laborar periòdicament amb la Fundació 
Pro Vida de Catalunya.

Dades personals

Forma de pagament

Aportaré: 20 euros al mes

 euros al mes*

 euros al trimestre*

 euros a l'any*
*La quantitat que desitgi

*Podrà deduir el 25% de les seves aportacions en la declaració de l'IRPF. Podrà cancel·lar aquest compromís quan vulgui.

El trobarà a la seva llibreta, talonari de xecs o extracte de Banc o Caixa.

Amb 20 euros al mes podem donar un canastrell 
complet a una dona embarassada.

Amb 60 euros al mes podem donar llet i cereals 
a un nadó durant tot l'any.

Amb 30 euros al mes podem pagar una setmana 
d'allotjament d'urgència a una mare amb problemes.

Fundació Pro Vida de Catalunya
Bonaplata 42 1r · 08034 Barcelona

Gran Via Carles III 61 bis, baixos 1r i 2n · Barcelona
T. 932 047 111

fpvc@provida.org
www.provida.org

CIF: G58388125
ES76-2100-0541-86-0200123371


