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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
ANY 2021 

 
 
La Fundació Pro Vida de Catalunya consta inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 310, i també en el Registre d’Entitats de Serveis Socials de la 
Generalitat amb el número E 00204, CIF G58388125. 
 
És una entitat privada constituïda el 30 d’abril de 1987 per iniciativa de nombroses famílies catalanes, 
independent d’altres organismes privats o públics. La Fundació realitza les activitats majoritàriament a 
Catalunya. 
 
 
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
1.a) L’activitat de l’entitat que s’ha desenvolupat durant l’exercici es realitza en els següents 
àmbits o línies d’actuació: I Centres d’Acollida i Suport a la Maternitat, II Preparació per a la 
maternitat responsable, III Activitats d’informació i educació, IV Col·laboració amb entitats i 
moviments cívics.  
 

ÀMBIT I.  CENTRES D’ACOLLIDA I SUPORT A LA MATERNITAT 

I.1 Objectius i serveis 
 
La Fundació Pro Vida de Catalunya (FPVC), des de 1987, dóna suport i ajuda gratuïtament a dones 
gestants o amb nadons, en situació de marginació, vulnerabilitat o en altres dificultats, sense distinció 
d’ètnia, país, llengua, cultura i/o creences. Fins el 31.12.2021 s’han atès 9.167 dones i els 8.192 nadons 
nascuts amb l’ ajuda propiciada per la FPVC a les seves mares; també 11.467 altres fills han estat ajudats. 
Aquestes activitats ocasionen el 92,5% de la despesa total de la FPVC. 
 
En les circumstàncies esmentades, les dones viuen el seu embaràs en soledat o en un entorn poc propici. 
Els recursos públics i privats als quals poden accedir solen ser insuficients o inexistents, per superar 
algunes carències. Amb aquesta activitat se’ls ajuda psicològica, assistencial i  econòmicament en les 
necessitats més bàsiques. Les administracions públiques els faciliten atenció sanitària, com a tot ciutadà, 
però ofereixen poc suport per al seu embaràs i per superar les realitats d’exclusió que el condicionen. 
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• Justificació de la necessitat social detectada i de la cobertura pública o privada que existeix 
per atendre les necessitats descrites: 
 
 

D’ una banda, durant el 2021 hem continuat patint a Espanya les conseqüències provocades pel 
COVID19: 
 
Increment del percentatge de persones que arriben amb molta dificultat a final de mes, passant del 
7,8% al 10% de la població, és a dir, 4,73 mil.lions de persones; la tasa AROPE, passa del 25,3% 
fins el 26,4% (12,4 mil.lions de persones), i el risc de pobresa, s’incrementa tres dècimes, fins arribar 
el 21% de la població espanyola, afectant a 9,9 mil.lions de persones.  

 
D’ altra banda, 12,5 mil-lions de persones, és a dir, el 26,4% de la població espanyola, està en risc 
de pobresa i/o exclusió social. Amb un augment de més d’un punt percentual respecte l’ any anterior, 
la xifra suposa la fi de la tendència descendent dels últims cinc anys. En termes absoluts i combinat 
amb l’ augment de població, l’ increment de la tasa implica que unes 620.000 noves persones estan 
en risc de pobresa o exclusió social aquest darrer any (dades extretes de l’11º Informe AROPE 
2021). 

 
Aquesta situació, provoca una important reducció dels recursos necessaris per fer front al naixement 
d’un nadó, amb les conseqüents dificultats per a que puguin rebre l’acolliment i medis (alimentació, 
bolquers, etc.) per al seu desenvolupament i creixement. La FPVC atén, en la mesura de les seves 
possibilitats, les necessitats més bàsiques de la mare i el nadó, tant en l’àmbit de provisions com de 
preparació per al part i la cura del nadó. 
 
L’any 2021 la FPVC va atendre a Catalunya a 570 dones, en situació d’embaràs i/o postpart i els 
seus nadons, fins que aquests van complir 10 mesos (els fills de mares adolescents fins els 12 
mesos). El suport i acompanyaments va tenir una durada de 14/16 mesos amb periodicitat quinzenal 
(les adolescents periodicitat setmanal). Consisteix en ajuda de provisions (alimentació familiar, 
targetes bus/metro, roba, bolquers, etc.) suport psicològic i atenció a necessitats específiques: 
allotjament, educació social-sanitària, etc.    
 
Es van atendre a 460 lactants a les mares dels quals es va proporcionar alimentació maternitzada 
substitutòria quan la lactància materna no va ser possible, i bolquers, roba, canastrell, bressol, cotxet, 
motxilles. 
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Necessitats socials detectades: 

a) D’alimentació i altres recursos: 
. El 95% de les 570 dones ateses per la FPVC l’any 2021 viuen en situació o risc de pobresa i/o 

exclusió social-sanitària.  
 
.  El 40% de les dones ateses l’any 2021 formaven famílies monoparentals, la qual cosa agreuja la 

situació de pobresa en la qual viuen la seva maternitat. Per al 2022 es preveu un agreujament, 
degut sobre tot aquest cop, a la crisi provocada per la guerra d’ Ucraïna. 

 
.  En les dones embarassades que pateixen pobresa, la seva situació afecta directament al 

desenvolupament del fill i incideix en la consegüent pobresa infantil. 
 
 
. Moltes de les dones ateses en el Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat de la FPVC, quan ens 

arriben, presenten situacions de desnutrició. La desnutrició materna incideix negativament en el 
desenvolupament del nadó (Augment de la impossibilitat d’alletar per part de les mares 
malnodrides, (informe Associació catalana de infermeria pediàtrica). 

 
.  La realitat d’algunes beneficiàries d’aquest programa està agreujada per situacions de 

toxicomanies, sida i altres malalties de transmissió sexual.  
 

.  Quan la dona embarassada és adolescent, la manca de preparació laboral, la pròpia inexperiència, 
la inseguretat associada a la etapa en la que viuen, augmenten considerablement la seva 
vulnerabilitat i la manca de recursos per portar endavant autònomament la seva maternitat. Per 
això la FPVC desenvolupa un subprograma específic per atendre a aquest col·lectiu.  

 
b) De preparació per a la maternitat: 

 
. L’experiència de la FPVC, més de 35 anys en l’atenció a embarassades, mostra que el benestar 

del nadó, la serenitat i autoestima de la mare depèn, en gran mesura, que ella posseeixi uns 
coneixements bàsics sobre embaràs i part, lactància materna i lactància artificial, necessitats 
afectives del nadó, higiene, desenvolupament d’hàbits i preparació correcta dels aliments. En el 
cas de dones que viuen en situació de vulnerabilitat o en l’exclusió social, aquests coneixements 
no es tenen. Tampoc es tenen en el cas de dones adolescents.      

Cobertura pública i privada: 

. Les administracions públiques proveeixen assistència sanitària i algunes ajudes econòmiques per 
un naixement, adopció, tutela o acollida múltiple, sotmeses al nivell d’ingressos en la unitat 
familiar, però no existeixen ajudes específiques per donar suport suficient al dret de tota dona 
embarassada a tenir el fill que espera. Aquest suport és decisiu quan es viu en situació de 
vulnerabilitat i altres dificultats socioeconòmiques.  
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.  Els centres i serveis social-sanitaris públics tampoc ofereixen programes específics, fora de la 

preparació al part i a la lactància materna, per disposar a les dones a exercir la seva maternitat. 
 
.  La cobertura privada de la necessitat descrita la realitzen unes poques entitats amb fins estatutaris 

semblants a la FPVC, presents en diverses Comunitats Autònomes, que podem atendre solament 
a un reduït nombre de dones embarassades i mares en situació de postpart en risc d’exclusió 
social. 

 
 
Els serveis socials municipals de Barcelona i municipis propers, el 2021, van derivar a la FPVC el 
56%  de les 570 beneficiàries d’aquest programa. Altre 19% va ser derivat pels equips d’atenció 
Primària i Hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), el 4% de diverses onegés i parròquies, i 
un 20% van arribar directament. L’any 2022 el ritme de derivació pels esmentats serveis públics, es 
veurà agreujat degut a la crisi provocada pel conflicte d’ Ucraïna.  

  

• Els objectius de les activitats del Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat, són: 
 

.  Objectiu prioritari és crear les condicions idònies que permetin a l’infant per néixer un 
desenvolupament adequat, tant durant la gestació de la mare com els primers mesos després del 
naixement, tenint en compte que la majoria de dones que s’atenen estan en situació de risc o 
exclusió  social. 

 
. Acollir i ajudar gratuïtament a gestants o mares amb nadons que tenen greus dificultats per fer 

front a la nova situació personal en les seves dimensions psicològica, familiar, econòmica laboral, 
etc. 

 
. Proporcionar a les dones gestants un suport i acompanyament concret, puntual i adequat vers 

l’arribada d’un fill quan es troben en situacions de marginació, pobresa, malaltia i inseguretat 
laboral o d’altres, com la immigració. 

 
. Solidaritzar-se amb elles i ajudar-les perquè puguin tenir i educar els seus fills, s’integrin en la 

societat i puguin viure amb dignitat. 
 
. Mantenir el suport psicològic, educatiu i econòmic necessari perquè puguin assumir la seva nova 

responsabilitat i també ajudar-les si cal a reestructurar la relació familiar. 
 
• Programes d’atenció sociosanitària que el Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat de la 

FPVC porta a terme: 
 

.  Assistència i ajuda a dones gestants i/o mares majors de 24 anys fins que el nadó té 10 mesos. 
     

. Assistència i ajuda a dones gestants adolescents i  fins a 24 anys durant l’embaràs i als seus 
nadons, fins que el seu nadó té 12 mesos. 
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. Assistència i ajuda a gestants i/o mares majors de 24 anys, monoparentals, i fins que el nadó té 

10 mesos. 
 Aquests programes inclouen les activitats educatives: 
. Taller preparació per a la maternitat  
. Taller de maternitat post part (4 classes sobre la maternitat com a nova situació vital). 
 
 
 
• En els dos establiments del Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat, a Barcelona, s’ofereix 

gratuïtament: 
 

 Assistència: 
. Atenció directa, immediata i personalitzada per mitjà de les persones del telèfon d’atenció i del 

propi servei d’acollida de la dona. 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 un període mitjà de 14-16 mesos, segons 

necessitat. Durant aquest temps se li procura suport humà i psicològic. Se li fa costat, i se li 
lliura aprovisionament concret:  

 
    . Per a l’embarassada: alimentació familiar, roba, tiquets bus/metro, etc. 

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

 
Educació: 
. Coneixements bàsics sobre embaràs i part. 
. Cursets bàsics de preparació per a la maternitat.              

            .  Orientació i prevenció sociosanitària. 
. Suport per a que les mares adolescents continuïn els seus estudis i/o preparació laboral. 
 
Assessorament i informació: 
. Informació directa dels recursos públics existents a Catalunya: serveis socials, assistència 

sanitària bàsica, guarderies municipals, escolarització, etc. 
. Orientació i assessorament sobre documentació i tràmits necessaris, especialment per a 

immigrants. 
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I.2  Gestió de les activitats dels Centres d’Acollida i Suport a la Maternitat 

• Nom i registre dels serveis i establiments: 
Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat Fundació Pro Vida de Catalunya. Inscrit en el 
Registre d’Entitats i Serveis d’Establiments Socials del Departament de Benestar Social i 
Família. Secció Serveis de Suport amb el Nº S07097 (Classificació: Servei de Suport a l’atenció 
primària i especialitzada). Àmbit territorial: Catalunya. 

• Els dos establiments del Centre d’Acollida i Suport a la Maternitat, són a: 
1. Carrer Bonaplata 42, 08034 – BARCELONA 
  En aquest establiment es realitzen les activitats: 

- Gestió i serveis administratius de l’entitat. 
- Preparació i coordinació d’activitats educatives i de informació. 
- Rober: lliurament gratuït de roba per a les beneficiàries i els seus fills. 

 
 

2. Gran Via Carles III, 61 bis, baixos 1r i 2n,  08028 – BARCELONA 
En aquest establiment es realitzen les activitats: 

- Servei d’acollida i ajuda a dones gestants majors de 24 anys en situació de vulnerabilitat i 
d’exclusió social. 

- Servei d’acollida a mares majors de 24 anys amb nadons en situació de vulnerabilitat, pobresa 
i/o exclusió social. 

- Servei d’ acollida i ajuda a adolescents gestants i/o mares amb nadons en situació 
 de vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social.  
 

• Recursos humans: (Veure Memòria econòmica 2021 (ítem 17.1) 
Treballadors amb contracte laboral: 
1 directora (titulada sup. universitària); 1 treballadora social (diplomada universitària); 1 
psicòloga (titulada sup. universitària); 1 administradora (diplomada universitària en 
administració empresa); 1 Responsable de logística, magatzem i compres (titulada sup. 
universitària); 1 auxiliar de magatzem; 1 monitora assistencial; 1 oficial 1ª administrativa; 2 
personal de neteja.  
Col·laboradors/es voluntaris no retribuïts: 2 Administració i Promoció; 17 Atenció 
beneficiàries/is; 3 Promoció, gestió i coordinació. 
 
Professionals autònoms/es: 6 Autònoms (3 psicòlogues, 1 responsable de comunicació i 1 
fotògraf); 1 Autònom col·laborador (informàtic).  
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I.3   Descripció de les prestacions realitzades en l’àmbit I Centres d’Acollida i Suport a la 
       Maternitat   
 
 
 
 
Serveis realitzats                                                                                                                                                      Beneficiaris    
 
ACOLLIDA: 
 

• Atenció a trucades telefòniques de dones, treballadores socials, professores, llevadores  
i metges que han demanat ajudes per a dones en dificultats, embarassades o/i amb nadons..........................   1.872 
Primeres entrevistes amb les mares per establir les seves necessitats familiars i socials................................      343 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
ATENCIÓ PERSONAL PUNTUAL:                                                                                                                      Beneficiaris    
 

Ajudes puntuals a gestants/mares (3 assistències de mitjana ) ............................................................................    17 
 
ATENCIÓ PERSONAL CONTINUADA: 
 

• Assistències cada 10 dies a gestants adolescents fins que donen a llum ........................................................... 127 
Assistències setmanals a mares adolescents després del part fins que el nadó té 12 mesos ............................. 116 

• Assistències quinzenals a gestants de més de 24 anys ajudades fins que donen a llum ..................................... 385 
Assistències quinzenals a mares de més de 24 anys fins que el nadó té 10 mesos ............................................  570      

• Cerca i pagament d’allotjament temporal en residències maternals o d’altre........................................................    3 
Suport psicològic: 141hores...................................................................................................................................  25 

• Solució de situacions greus d'emergència familiar: despeses de farmàcia, dentista, endarreriments   
de lloguer, gas, llum, etc. (abans i després del part)................................................................................................   2  
Total assistències a gestants/mares any 2021: 3.809 assistències 
 

 
PREPARACIÓ PER A LA MATERNITAT:                                                                                                             Beneficiaris    
 

• Taller d’educació materno-infantil per a gestants adultes (6 sessions/gestants) 12 sessions/any...........................  210 
• Taller d’educació materno-infantil per a mares adultes (4 sessions/mare) 20 sessions/any.................................... 470 
• Taller d’educació materno-infantil, per a adolescents gestants (8 sessions/adolescents) 25 sessions/any .............   59 
• Taller d’educació materno-infantil per a adolescents mares (38 sessions/adolescents) 16sessions/any.................  107 
• Sessions d’atenció psicològica individual (141 sessions)........................................................................................    25 

Total sessions de formació impartides: 73 sessions  
 

 
AJUDA APROVISIONAMENTS:                                                                                                                              Beneficiaris    
 

•  Canastrell nounat: 1 manta, 1 tovallola, 2 bodis, 2 jerseis, 1 peücs, etc (269u) ..................................................... 269 
•  Llet maternitzada i cereals per a bebès ( 6.325 Kgs./lts.)........................................................................................ 470  
•  Aliments diversos per a la mare i la seva família (aprox. 50.215 Kgs./lts)...........................................................1.824 
•  Bolquers (2.516 paquets)........................................................................................................................................  490 
•  Productes higiene i sanitaris (5.238 unitats)...........................................................................................................  269 
•  Roba gestants i nens fins a 2 anys (4.539 peces)....................................................................................................   292 
•  Bressols, cotxets, cadiretes, portanadons i  complements (312 peces)..................................................................... 104   
•  Targetes autobús i bitllets metro desplaçament  a Pro Vida (398 unitats)..............................................................  570  
•  Servei de lliurament a domicili d’ aliments, roba i bolquers ...................................................................................  250 
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I.4    Beneficiàries: origen, estat civil, situació familiar i maternal, edat, estudis, ingressos unitat 

familiar 
 
 

PERFIL DE LES DONES ATESES DURANT L’ANY 2021 
 

Nacionalitat 

Espanyola.......110 -    19  % 
Estranger........460 -    81 % 
Total .............570 -  100 % 
 
Les mares ateses  provenen dels següents països:  
Afghanistan............. 1 

 

Argentina................. 3  
Bangladesh.............. 3  
Bolivia....................19  
  
Bielorrusia............1  
Brasil....................5  
Camerun...............1  
Colombia............58  
Costa Marfil..........1  
Cuba......................7  
Ecuador...............15  
El Salvador..........10  
España...............110  
Fed. Rusa...............1  
Filipinas.................3  
Georgia.................11  
Ghana......................2  
Guinea.....................3  
Honduras...............92  
India.........................2  
Italia.........................3  
Marruecos..............41  
Nigeria...................46  
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Paquistan...................3  
Paraguay..................13  
Perú.........................64  
Portugal.....................1  
Rep. Dominicana.....33  
Rumania....................2  
Senegal......................2  
Turquia......................1  
Venezuela................13  
                               570 
 
Rotació beneficiàries 
Iniciades l’any anterior i continuen ...244  
Iniciades durant l’any 2020................326   
Total...................................................570 
 
Estat civil    
Casada................117 
Divorciada..........    4 
Pareja................. 219 
Separada............   20 
Soltera.................210 
                             570 
  

 
 Situació maternal 
Dones 1er.embaràs......... 318 
Dones amb altres fills..... .252 
Total .............................570 
 
Dones amb 0 fills………... 318 
    “      amb 1 fill ............ 145   
    “      amb 2 fills ..........    71 
    “      amb 3 fills ...........   25  
    “      amb 4 o més fills... 11 
Total……………………....... 570 

 

Situació familiar 

Monoparentals.............  230 
Amb parella .................  340  
Total ...........................     570 
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Edats                                                                                                                                                                                                                            

<de 15 anys ............... 0  
15 – 18 anys............. 20  
19 – 21 anys............. 35      
22 – 24 anys............. 78  
25 – 30 anys........... 182  
31 – 35 anys........... 174  
36 – 40 anys …….....63 
40 i + anys ............... 18 
Total ...................... 570 
≤ de 24 anys ...............      133  
> de 24 anys ...............      437 
 
Nivell d’estudis 
Sense estudis ...............    23       
Primaris .......................  258       
Secundaris ...................  209   
Formació Professional .     42         
Universitaris ................     35 
Escuela adultos ............       1 
Sense informar …….........     2      
Total ............................   570 
 
Ingressos mensuals de la unitat familiar 

Sense ingressos ............   195  
De 1 a 100 € ................     23  
De 101 a 500 € ............   133  
De 501 a 1000 € ..........   186  
De 1001 a 2000 € ........     33  
Total  ...........................     570 
 
Nombre de persones de la unitat familiar 

Més de 6 persones .......      4   
De 5 a 6 persones ........    23  
3 i 4 persones  ..............  138          
1 i 2 persones ……….......405         
Total………………….....570 
  

mailto:fpvc@provida.org


 
 

 

 
11 

 
 

Bonaplata 42, 1r - 08034 - BARCELONA  Tel. 932.047.111  e-mail: fpvc@provida.org  www: provida.org  CIF G58388125 
 

 

  
 
       
I.5  Institucions i entitats que ens deriven les dones a qui donem suport:  

L’any 2021 les dones beneficiàries ens foren derivades als 2 Centres d’Acollida i Suport a la 
Maternitat de la Fundació a fi que les ajudéssim, pels tècnics dels serveis socials de les següents 
institucions i entitats: 
 
 

 
 
PROCEDÈNCIA: 

 
% 

 
Dones 
ajudades  

 
Fills 
nascuts 
durant 
2021 

 
Altres  
fills 
fins  
1 any 

 
Fills 
de 1 a 3 
anys  

 
Fills de 3 
anys 
endavant 

 
Altres 
familiars 

 
Total 
persones 
ajudades 

 
 
Famílies 

1. Entitats de Barcelona 16,00% 91 37 31 13 53 54 279 91 
2. Ajuntaments catalans (*) 40,20% 229 102 73 39 94 137 674 229 
3. CAP i Hospitals Públics 19,30% 110 62 40 12 75 170 469 110 
4. Entitats de l’Església 0,50% 3 1 1 1 2 2 10 3 
5. ONGs 3,70% 21 8 9 4 7 15 64 21 
6.Particular directament 20,30% 116 59 37 12 38 66 328 116 
8. TOTALS 100% 570 269 191 81 269 444 1.824 570 

 
(*)   Ajuntament d’ Hospitalet: 150 mares (26,32%) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIS DERIVACIONS MUNICIPIS DERIVACIONS 
Badalona 17 Olesa de Montserrat 1 
Barcelona 215 Rubí 1 
Castelldefels 1 Sabadell 2 
Cervelló 1 Sant Adrià  3 
Cornellà 34 Sant Andreu 1 
El Prat de Llobregat 4 Sant Boi 7 
El Vendrell 1 Sant Cugat 1 
Esplugues de Llobregat 6 Sant Feliu de Llobregat 3 
Gavà 2 Sant Joan Despí 6 
Hospitalet de Llobregat 208 Sant Vicenç dels Horts 1 
Martorell 4 Santa Coloma de Gramanet 40 
Mataró 1 Terrassa 2 
Mollet 3 Tiana 1 
Montcada i Reixach 1 Viladecans 2 
Montgat 1   
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ÀMBIT II.  PREPARACIÓ PER A LA MATERNITAT RESPONSABLE 
 
S’han realitzat els següents tallers, de manera telemàtica o presencial. 
 
 

• Taller d’educació materno-infantil per a gestants adultes: 12 sessions/any......................................  210 
• Taller d’educació materno-infantil per a mares adultes:    20 sessions/any .....................................  470 
• Taller d’educació materno-infantil, per a adolescents gestants 25 sessions/any ..............................    59 
• Taller d’educació materno-infantil per a adolescents mares  16 sessions/any................................... 107                 
• Total sessions de formació impartides:  73 sessions........................................................................410 

 
ÀMBIT III.  ACTIVITATS INFORMATIVES I EDUCATIVES  

Participació a activitats: 
 

- Diferents campanyes de recollida de donacions (alimentació infantil i d’ adults i robeta), en 
escoles, parvularis, clubs d’esports i parròquies: Col-legi Viaró, Col-legi La Farga, Col-legi 
La Vall, Col-legi Sta. Isabel, Col-legi Montserrat, Col-legi Helen Doron, Col-legi 
Montesori, Parv. Nostra Senyora, Club de Polo, Parròquia Nostra Senyora del Remei, 
Parròquia Santa Agnès, Guàrdia Urbana (Sarrià, Les Corts).   

 
Espais informatius: 

 
• Pàgina www.provida.org: manteniment i actualització 
• Full NOTÍCIES, trimestral, per als amics de la Fundació Pro Vida de Catalunya 
• Inserció d’anuncis dels serveis del Centres d’acollida i suport a la Dona: en la guia municipal 

de Barcelona, en la guia de la Comunitat de Sant Egidi, etc.  
• Fullets Memòria 2020 dels Centres d’acollida i suport a la Dona. Difusió a institucions i 

entitats socials de Catalunya. 
• Fullets Angoixada pel teu embaràs? Què fer? Difusió a locals i entitats socials i 

sociosanitàries de Catalunya. 
• Fullet Moltes coses petites assoleixen grans fites: Difusió a locals i entitats social i 

sociosanitàries de Catalunya. 
 

DVD, vídeos i guies didàctiques:  
 
Aquest material didàctic, elaborat per la Fundació Pro Vida de Catalunya, es distribueix a aquelles 
persones i entitats que ho sol·liciten. 

 
• Educació de la Sexualitat Humana, per a alumnes d’Educció Secundària Obligatòria. 
• Educació de la Sexualitat Humana, per a preparació al matrimoni. 
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Participació en mitjans de comunicació, TV, ràdio, etc. 
 

- Participació en el manifest Plataforma los 7000, contra l’ aprobació de la Llei de l’ Eutanàsia 
 

 
 
ÀMBIT IV.  COL·LABORACIÓ AMB  ENTITATS I MOVIMENTS  CÍVICS.  

Entitats i moviments cívics 
 

o Col·laboració a les activitats de RENAFER (Associació Espanyola de Professors de 
Planificació Familiar Natural). Barcelona : Ensenyament de Planificació Familiar Natural i 
seguiment d’usuaris.   

o Entitat associada a la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència (FEDAIA).  

o Entitat associada al Foro Español de la Família, Madrid. 
o Col·laboració amb l’ Associació Pro Respecte a la Vida Humana Pro Vida, Barcelona. 
o Col·laboració amb la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. 
o Col·laboració en la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 

 
1.b)  Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les persones 
jurídiques, dels receptors 
  
Àmbit I: Veure ítems I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 citats. 
Àmbit II: Veure ítem II citat. 
Àmbit III: Veure ítem III citat. 
Àmbit IV: Veure ítem 1.b.1) 
 
1.b.1)  Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general i les finalitats fundacionals.  
 
a) Perquè satisfan l’interès general: 
.  Tots els programes i serveis realitzats segueixen els criteris i objectius del Conveni Europeu per a la 
protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (1950), la Convenció sobre l’eliminació 
de tota discriminació contra la dona (1979), Convenció sobre els Dret del Nen (1989), el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics (1966), l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2006), la Llei 
25/2010 del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família, i la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
         
.  L’atenció personal, suport social, i ajut gratuït a les persones beneficiàries, es dóna gratuïtament en els 
2 Centres d’acollida i suport a la Maternitat de l’entitat a Barcelona, a gestants i mares residents a 
Catalunya, i pal·lia eficaçment carències o insuficiències dels serveis públics de competència municipal, 
i administracions autonòmica i central. (Veure, l’ítem I.5).  
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.  Es propicià el naixement de 269 infants nouvinguts i se’ls proporcionà suport alimentari, bolquers, 
productes de higiene, etc., i assistència personal per a la mare i fill. (Veure, l’ítem I.3) 

. La FPVC compta en plantilla estable la figura i funció de responsable de qualitat assistencial. 

. Entre els criteris per avaluar el grau de satisfacció de les beneficiàries dels programes, s’han emprat les 
respostes escrites de les esmentades en el qüestionari individual “Com ha estat la teva experiència en la 
Fundació Pro Vida de Catalunya”, que manifesta el grau de satisfacció de les beneficiàries i l’impacte 
en la seva qualitat de vida. 

. Aquesta Memòria d’activitats 2021 reflecteix que els treballadors/es en plantilla i professionals lliures, 
han fet un total de 12.123 hores laborables i els voluntaris/es realitzaren 3.580 hores en serveis a la 
societat per a l’interès general. Una tasca que d’haver tingut que ser contractada en el mercat o realitzada 
per entitats públiques hauria suposat un cost  aprox. de 250.465,00€. 

b) Les finalitats fundacionals estatutàries es compleixen per raó de:   
.  Relació cost-benefici: la gran repercussió i eficàcia de les activitats en les persones beneficiàries, 
assolides amb recursos humans i amb recursos materials mòdics, evidencien el compliment de les 
següents finalitats i activitats fundacionals: 

 
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte fomentar i desenvolupar, sense cap 
afany de lucre, tota mena d’activitats encaminades a la promoció del valor social, humà i 
transcendent de la vida humana i dels drets humans inherents a ella, i a la seva defensa, ajuda i 
protecció des de la concepció a la mort natural. 
 
Article 6. Activitats. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les 
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi 
de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim 
exhaustiu, s’enumeren a continuació: 
 
1. Educar amb el fi de crear una mentalitat esperançada per a l’acolliment de noves vides, d’acord 
amb els criteris següents: 

 
a)  Oferir educació afectivo-sexual  
b)  Educar en una visió positiva de la fertilitat humana com indicador de salut.  
c)  Informar sobre el valor de la vida del no nascut des del moment de la seva concepció, fins a la 
seva fi natural, basada en la dignitat de tot ésser humà. 

 
2.  Educar els joves per un ús responsable de la sexualitat.  
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3. Patrocinar l’ensenyament, la difusió i la investigació dels mètodes de planificació familiar natural, 
que permetin tant cercar com evitar un embaràs basant-se en indicadors de fertilitat fisiològics, així 
com promoure el perfeccionament tècnic professional dels qui es dediquen a la docència o 
investigació en aquest camp.  
 
4. Oferir una resposta immediata i humana amb solucions concretes a les dones embarassades en 
dificultats a fi que el fill sigui ben rebut i estimat. 
 
Per això es realitzaran: 

a)  Acompanyament i ajuda assistencial a la mare en dificultats. 
b)  Accions encaminades a implicar el pare o els familiars, per evitar que tot el pes de la maternitat 
recaigui sobre la dona. 
c)  Gestions per a què les mares sense allotjament adequat trobin un lloc d’acollida. 

 
5. Patrocinar, realitzar i divulgar recerques científiques, estudis, informes i publicacions. 
 

      6. Organitzar reunions públiques i privades, conferències, simposis i congressos. 
 
7. Establir, ser titular de centres d’acollida i suport a la dona, i centres de documentació i 
assessorament familiar. 
 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les 
regulen específicament.  
 

1.b.2)  Com s’incorpora a les activitats la perspectiva de gènere   
La perspectiva de gènere, entesa com a punt de vista antropològic que afecta les distincions 
psicològiques, socials i culturals que existeixen entre home i dona, s’incorpora a les activitats en els 
aspectes següents: 
 
• Es respecta en totes les activitats de l’entitat la Llei 11/2014 per a garantir els drets de les lesbianes, 

gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals. LGTBI a Catalunya.  
 

• Dones gestants 
Es respecta la seva decisió lliure d’assumir la realitat de la gestació i se’ls hi dona suport per tirar 
endavant el seu embaràs en les millors condicions possibles, junt a l’atenció específica que reclama la 
seva condició de gestant, i se’ls hi proporciona acompanyament i educació adequada. També se les 
informa de què hi ha alternatives socials, educatives, familiars, laborals, d’accés a serveis, i de 
participació cívica per superar qualsevol injusta discriminació sexual. 
 
A més se les informa dels seus drets com a ciutadanes i dones, i el seu rol matern i familiar que 
gradualment podran assumir. També dels ajuts que alguns centres de les administracions públiques i 
d’entitats privades d’acció social poden proporcionar-les, en la seva participació activa en la vida laboral, 
familiar, social i cultural, etc. 
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En la mesura del possible, s’intenta que els pares dels nadons s’involucrin en el seu desenvolupament i 
les responsabilitats pròpies de la paternitat. 
 
S’actua d’acord amb els criteris de l’Estatut (arts. 40.3 i 41.5) i la Llei 14/2010 dels drets i les 
oportunitats en la infància i adolescència, específicament els arts. 5, 44 i 47. 
 
• Fills de les dones ateses: 
Pel que fa als seus nadons de 0 a 1 any, els programes d’ajut pretenen educar les dones mares perquè els 
puguin criar en condicions de salut, estabilitat emocional i el màxim benestar material i social. 
 
1.c)  Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats 2021 
        (Veure: Memòria econòmica, Item 14.5)        
 

• Fundació Banc dels Aliments de Barcelona 
Impacte: aliments rebuts per lliurar a adults i infants (27.858 Kgs.), valorats en 94.955€ 
Drets i obligacions per a la fundació: lliurament gratuït d’aliments  per a 570 dones gestants. 
Impacte social i compliment de les finalitats d’interès general: 1.211 persones de 570 famílies 
han rebut quinzenalment  els citats aliments (Veure I.3). 
 

• Fundació Privada María Teresa Rodó 
Impacte dinerari: 10.000 €. 
Drets i obligacions per a la fundació: “Ajut a 114 mares gestants adolescents i els seus nadons 
fins els 12 mesos d’edat”. 
Impacte social i en l’interès general: (Veure I.3). 
 

• Fundación Rocapin 
Impacte dinerari monetari: 24.000,00 €. (Període: gener 2021 – desembre 2021) 
Drets i obligacions per a la fundació: realització fins fundacionals 
Impacte social i en l’interès general:  (Veure I.3). 

 
• Fundació Institució Josefa Maresch  

Impacte dinerari: 20.000,00 € 
Drets i obligacions per a la fundació: realització fins fundacionals 
Impacte social i en l’interès general: (Veure I.3) 
 

• Fundació privada Ordesa 
Impacte dinerari: 5.000,00 € 
Drets i obligacions per a la fundació: realització fins fundacionals (finançament canastretes) 
Impacte social i en l’interès general: (Veure I.3) 

      
• Vizan 2010, S.L. 

Impacte dinerari: 10.000 €  
Drets i obligacions per a la fundació: compliments fins fundacionals. 
Impacte social i en l’interès general: (Veure Activitat I.3). 
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1.d)  Identificació de les subvencions del sector públic 
Estan descrites en la Memòria econòmica 2021 de la FPVC (ítem 12.3.1).                                                       
 
1.e) Informació sobre les persones beneficiàries de les activitats descrites 
  
Àmbit I: Veure ítems I.3, I.4, I.5.  
Criteris utilitzats per a la seva selecció (Veure ítems I.1 i I.5). 
Àmbit II:  Veure ítem II.  
Criteris utilitzats per a la seva selecció i educació. (Activitats d’informació, persones naturals i jurídiques 
que ho sol·liciten). 
Àmbit III: Veure ítem III  i  I.3.  
 
Criteris utilitzats per a la seva selecció: 
 
- Cursets de Preparació al part i Educació maternal (Veure ítem I.3) 
- Suport i col·laboració Promoció maternitat responsable (Veure ítem II) 
 
En el supòsit de subvencions públiques rebudes de les administracions per a algunes activitats de l’Àmbit 
I, s’informa de la publicitat de la seva convocatòria i dels seus resultats. 
 
1.f) Informació de les accions dutes a terme per promoure igualtat de tracte i d’oportunitats  
 
L’entitat té menys de 25 treballadors. Realitza actuacions d’informació i de sensibilització a les persones 
treballadores i al personal directiu en el respecte a la dignitat de totes i cadascuna de les persones que 
treballen o s’assisteixen, d’acord amb la normativa i els criteris expressats en l’ítem 1.b).1, per tal de 
cuidar adequadament el bon clima laboral, els comportaments i les actituds. 
 
S’informa, sovint, a les persones treballadores dels seus drets i les normes que els protegeixen, la igualtat 
de tracte i d’oportunitats i les sancions establertes i el procediment intern per formular queixes o greuges.  
 
Agraïments 
 
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 moltes persones necessitades. 
 

 

Barcelona, juny de 2022 
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