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Benvolguts i benvolgudes,

   L’Ajuntament de Mataró en la línia d’augmentar el suport al teixit associatiu de la ciutat i 

  en resposta a una iniciativa sorgida en la Comissió Coordinadora de l'Any Internacional del 

Voluntariat organitza conjuntament amb les entitats la Mostra d’Entitats de Voluntariat els dies 

22, 23 i 24 de febrer a l'espai firal del nou Parc Central.

Els objectius d’aquesta mostra són donar a conèixer a la ciutadania la tasca que realitzen 

les entitats, animar a la participació i afavorir l'intercanvi i la xarxa associativa.

L'esforç per part de tots ha estat important, i ara animo a aprofitar per conèixer, aprendre, 

entusiasmar, i fins i tot establir les bases de futures col·laboracions entre els sectors que fem 

Mataró.

Els nous temps demanen la implicació de tots i totes: institucions, entitats i empreses. Una 

societat cohesionada i harmònica requereix de la interacció i de la valentia per a cercar noves 

maneres de participar en els afers col·lectius. 

Voldria afegir als objectius inicials el d’establir les bases per cercar nous models de treball 

per fer de Mataró la ciutat de les persones. La mostra en pot ser un impuls.

Cordialment,

Remigi Herrero i García

Pr imer  T inent  d ’A l ca lde  de  l ’A jun tament  de  Mata ró
Reg ido r  de  Re lac ions  C iu tadanes

Mataró, febrer 2002
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M O S T R A  E N T I T A T S  V O L U N T A R I A T  

ESTANDS

13 entitats que atenen a grups d’afectats 
sota la coordinació de la Fundació Hospital

E N T I T A T 	 	 	 	 T E M À T I C A 	 	 	 ESTAND

Intermón-Oxfam				 Cooperació Internacional		 1

Tjabladam					 Reforç escolar per a nens		 2

Esplai Rabadà				 Lleure en disminuïts psíquics		 3

Centre Sant Pau				 Voluntariat i immigració		 4

Caritas Interparroquial Mataró				

Associació Amics Escola Pia al Senegal		 Cooperació internacional		 5/6

Planeta					 Immigrants	

INCAVOL					 Suport voluntariat			 7

Voluntaris per al Futur			 Voluntariat comunitari			 8

Creu Roja					 Voluntariat comunitari			 9/10

Fundació Josep Comaposada			 Cooperació sindical			 11

Associació Cultural Els Planells			 Cultura sardanista			 12

ANAFA, Los Amigos de Ziguinchor		 Cooperació internacional		 13/14

Associació d’amics del Bisbe Joan Godayol		 Cooperació internacional		 15/16

Foment Mataroní				 Cultura				 17/18

CITE					 Immigrants				 20/21

Pau i Solidaritat de CCOO			 ONG cooperació

Plataforma d’Entitats de LLeure			 Lleure				 23

Grup Tercer Món				 Cooperació internacional		 24

FCVS					 Voluntariat social			 25

Grups d’Ajuda Mútua 							 26

Robafaves					 Cooperatives de treball			 27

Arcàdia	

FAVM					 Moviment veïnal			 28



PLAFONS	

ENTITAT		          PLAFÓ	

Fundació Sant Joaquim	 A

Es-tres produccions		 B

Centre Sant Pau		 C

Càritas Interparroquial

Fundació Maresme		 D	

Fundació Pau i Solidaritat	 E	

Voluntaris per al Futur	 F	

Fed. Catalana de Voluntariat Social	 G	

La Passió Infantil de Mataró	 H	

Associació Escola Pia del Senegal	 I	

Grup Tercer Món		 J	

Colles Geganteres		 K	

Fundació Josep Comaposada	 L	

Justícia i Pau del Maresme	 M	

Assemblea de Cooperació per la Pau	 N	

ANAFA			 O

Haribala			 P

DIVENDRES
11.30h	 Joc de rol intercultural. Centre Sant Pau.

16h	 Joc xocolata. Fundació El Maresme.

18h	 Demostració puntes de coixí i labors.	
Associació Gent Gran del Parc.

DISSABTE
11h	 Taller de participació Veïnal. Associacions de Veïns de Mataró.	

Tertúlia sobre publicacions de lleure infantil. Robafaves.

12h	 Joc infantil. Associació Familiars d’Alzheimer.	

Tertúlia bibliografia sobre associacionisme. Robafaves.

16h	 Taller d’estampació. Voluntaris per al Futur.

17.30h	 Demostració ceràmica, estampació de roba i vidre pintat.	
Associació Gent Gran del Parc

19h	 Taller de restauració. Foment Mataroní.

DIUMENGE
10h	  Taller de reciclatge. Plataforma d’entitats de lleure.

11h	  Taller de henna i collarets. ACAPS.

12h	  Joc de l’Aualé. Associació Planeta.

13h	  Taula rodona experiències voluntaris. 	
 Càritas Interparroquial Mataró - Centre Sant Pau.

ACTIVITATS A 
L’ESPAI DE TALLERS
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DIVENDRES
10.30h 	 Taula rodona. Càritas Interparroquial de Mataró 	

i Centre Sant Pau.

12h	 Taller joves-barri. Federació de Veïns de Mataró.

17h	  Actuació Musical Marc in the Sky. Cafè Arcàdia.

18h	  Fragment de teatre. Es-Tres produccions.

19h	  INAUGURACIÓ

DISSABTE
11h	 Xerrada sobre els problemes de la integració de 	

les persones sordes i amb deficiència auditiva. 	
Centre de Sords del Maresme a Mataró.

12.30h	 Experiències de cooperació. Associació Cooperació per la Pau.

17h	 Ball infantil. Plataforma d’Educació en el Lleure.

18h	 Traginer de contes. Robafaves.

19h	 Taller de ball intergeneracional. ASCAB CEOS.

DIUMENGE
11h	 Taller de gegant. Coordinadora gegantera.

12h	 Demostració de dansa. Foment Mataroní.

13h	 Cant coral. Associacions de Veïns de Mataró.

ACTIVITATS A 
L’EMPOSTISSAT

EXPOSICIONS

CREU ROJA

PLATAFORMA SOLIDÀRIA 
DEL MARESME

INTERMÓN-OXFAM 

ASSOCIACIÓ PARKINSON

M O S T R A  D ’ E N T I T A T S  D E  V O L U N T A R I A T



OBJECTIUS:

Prevenir la difusió de la malaltia.

Incrementar la sensibilització de la comunitat entorn a la problemàtica 
de la sida.

Consolidar una xarxa de voluntariat en VIH/SIDA.

Atendre les necessitats de les persones seropositives i dels seus familiars.

COM COL·LABORAR-HI:

Participant en l’atenció directa a les demandes dels afectats: visites 
hospitalàries, acompanyaments…

Participant en els serveis d’informació i documentació.

Participant en les activitats de sensibilització de la comunitat: taules 
informatives, actes del Dia Mundial de la Sida…

ACTIVITATS:

De sensibilització: taules informatives, actes del Dia Mundial de la Sida, 
participació en jornades …

Donar informació sobre VIH/SIDA a joves, població general, afectats, 
familiars i aplegats.

Distribuir materials preventius: preservatius, fullets, díptics…

Crear un fons de documentació per consulta.

Donar suport a les persones afectades i familiars mitjançant 
grups d’ajuda mútua.

ÀMBIT POSITIUS

/ adreça: Sant Pelegrí,3, 2n, Mataró
/ telèfon: 93 790 45 60 
/ horari d’atenció: dimecres de 17 a 20h i divendres de 10 a 14h
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OBJECTIVOS:

Tal como consta en el art.2 de los Estatutos los objectivos de ANAFA son:

Ayuda a los refugiados de guerra de GUINEA BISSAU, del conflicto 
Casamancés y a los campesinos de SENEGAL que aceptan acogerlos en 
su casa sin poder recibir ninguna ayuda a cambio.

Lucha contra el hambre, la pobreza, la miseria, la insalubridad, el éxodo 
rural, el analfabetismo, la ignorancia, la mortalidad infantil y el 
subdesarrollo promoviendo el proyecto de autosuficiencia alimentaria.

Contribuir mediante la cooperación internacional a la adopción de niños 
desamparados, busca de amigos, de parejas, reagrupación familiar.

Protección de la cultura Africana, conservación de costumbres ancestrales 
positivas e intercambio cultural en el ámbito internacional.

Atenciones especiales a minusválidos, enfermos y personas de la 
tercera edad.

ACTIVIDADES:

Recogida de ropa, clasificación y posterior trámite de envío a Casamance.

Promoción de la agricultura, pesca y ganadería en Casamance para 
mantener a los jóvenes Subsaharianos en sus propios pueblos de origen.

Desarrollo de los pueblos abandonados con la creación de puestos de 
trabajo para facilitar el retorno a Casamance y a Bissau de los nativos 
exiliados.

Colaboración en el intercambio cultural entre Europa y África, y promoción 
de la cultura para la PAZ en Casamance y en Guinea- Bissau.

ANAFA

LOS AMIGOS DE ZIGUINCHOR

/adreça: Joaquim Capell, 8, 5è, 3a, Mataró 
/telèfon i fax: (34) 93 798 33 65 
/a/e: anafaorg@hotmail.com
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L’Arcàdia és una cooperativa formada per sis joves socis vinculats al món 
associatiu i cultural de Mataró. Gestiona, des de fa més de dos anys, l’Arcàdia 
Cafè Cultural amb la convicció que la cultura s’ha de posar a l’abast de tothom: 
dels creadors, sobretot joves, oferint-los espais per mostrar el seus treballs; i 
del públic, donant-los l’oportunitat de gaudir dels espectacles en un lloc de 
relació tan arrelat a la nostra societat com és un cafè.

Arcàdia Cafè Cultural va néixer amb la voluntat d’oferir a les entitats i a la ciutat 
un espai obert a múltiples propostes culturals. Un cafè per a la tertúlia, la lectura, 
la creació i la difusió, l’enriquiment personal i col·lectiu... que obre les portes 
a tothom que estigui interessat a utilitzar la cultura com a mitjà de difusió i 
relació.

Arcàdia Cafè Cultural pretén potenciar la cultura mataronina oferint una programació 
estable i de qualitat en un espai íntim i acollidor que permet relacionar el temps 
d’oci (cada cop més creixent) amb l’art i la creació.

LA PROGRAMACIÓ

A l’Arcàdia hi podeu trobar cada mes una programació que es nodreix 
d’un munt de llenguatges:
DISSABTES: LA MÚSICA és protagonista amb concerts de jazz, 
cantautors, tangos...
DIMECRES: LES ARTS ESCÈNIQUES (teatre de petit format,dansa..), 
i LA LITERATURA (recitals poètics, lectures dramatitzades..) ens fan 
sentir més vius a mitja setmana.
DILLUNS: el primer dilluns de cada mes LES ARTS PLÀSTIQUES i LA 

FOTOGRAFIA transformen l’Arcàdia amb una nova exposició i 
LA BIBLIOTECA TEMÀTICA, també mensual, ens ofereix un recull 
de llibres i CD.

ALTRES ACTIVITATS

A part de la programació mensual estable, a Arcàdia Cafè Cultural hi 
trobareu altres propostes i projectes:
UNA BIBLIOTECA INTERESSANT I PECULIAR (amb servei de 
préstec per als socis i sòcies).
UNA BIBLIOTECA D’INÈDITS oberta a tothom que vulgui compartir 
les seves obres amb el públic.
EL PREMI LITERARI ARCÀDIA, dia del llibre, que vol ser un estímul 
per als escriptors novells i que garanteix la publicació de totes les obres 
en un recull.
LES SANTES A L’ARCÀDIA és la nostra manera de sumar-nos a la 
Festa Major de Mataró i portar el caliu del Cafè Cultural al carrer, amb 
una jornada de teatre i música

ARCÀDIA

UNA COOPERATIVA 
AMB LA CULTURA

/ adreça: d’en Pujol 26
/ telèfon: 93 796 44 76
/ a/e: arcadia_cc@yahoo.es
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OBJECTIUS:

Escoltar, dialogar, atendre i ajudar els presos.

Portar a terme cursos a nivell professional i personal per al reclús i per 
a l’exreclús.

Crear habitatges i llocs de reunió.

Ajudar en la recerca de feina.

Vetllar per les necessitats dels familiars i posar especial atenció en els 
infants.

Contactar amb els equips de tractament dels centres penitenciaris.

Cercar grups d’animació i esbarjo perquè en gaudeixin els interns.

Preparar i fer seguiment amb advocats per a la defensa del judici.

Estar presents en els judicis.

Coordinar-se amb els responsables de Benestar Social dels ajuntaments.

Contactar amb voluntariat de centres penitenciaris internacionals on hi 
hagi presos de la comarca del Maresme.

COM COL·LABORAR-HI:

ASALMA, com a associació d’ajuda als presos agraeix l’ajuda de tot 
professional relacionat amb el tema: educadors socials, treballadors 
socials, pedagogs, psicòlegs, advocats, …I sobretot a persones que tot 
i no tenir coneixements a nivell professional, sí poden oferir el seu temps 
i les seves habilitats específiques tant per a l’acompanyament com per 
a la realització de cursos.

A més, també es pot col·laborar fent-se soci.

ACTIVITATS:

Acompanyament dels presos i les seves famílies.

Assistència continuada als diferents centres penitenciaris de Catalunya.

Cursos de formació professional i d’habilitats socials per a presos.

Creació de tres centres d’acollida, un a Mataró i més tard a la zona nord 
i a la sud del Maresme.

Trobades i xerrades amb i entre els familiars.

Trobades culturals.

Colònies i excursions per als infants i els seus pares.

Elaboració d’informes i estadístiques sobre l’estat de benestar dels 
assistits.

Assistència a la víctima.

ASALMA 
ASSOCIACIÓ ALBA MARESME

/ adreça: Sant Pelegrí, 3, Mataró
/ telèfon: 657 995 798 
/ horari d’atenció: dilluns de 18h a 19h, dimarts i dijous de 11h a 13h
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ASCAB - CeOs és una agrupació sociocultural d’amics del ball, sense 
ànim de lucre, que es va crear a finals de l’any 1999. ASCAB treballa 
a nivell social al barri de Cerdanyola a Mataró, potenciant l’activitat del 
ball i la dansa a tots nivells, edats i persones.

OBJECTIUS:

Donar un enfocament menys competitiu del ball de saló, i proposar un 
ball de saló més escènic, de nivell més social i de caràcter amateur. 

Amb la nostra fita comuna: “Ballar per a disfrutar i disfrutar ballant”.

COM, AMB QUI I ON TREBALLEM?

Realitzem la major part de la nostra feina al local del Centre Cívic de 
Cerdanyola “Can Morros”. Aquest local ens és cedit els dimarts, els 
dijous i els dissabtes. Els dimarts, realitzem cursos per a adults on 
s’aprèn ball de saló a un nivell una mica alt. Els dijous són cursos de 
balls de saló per a adults que es volen iniciar en aquest món. I els 
dissabtes estan destinats a uns cursos per a nens de edats compreses 
entre els 9 i els 16 anys, que volen aprendre el ball de saló escènic, 
i d’aquesta manera posar-lo en pràctica en diferents empostissats 
de festes de barri, teatrets, festes solidàries, locals de ball o salons 
de ball.

ASCAB 
CeOs

/ adreça: avinguda Gatassa, 87, 3a, Mataró
/ telèfons: 93 798 18 55 / 636675901 / 686105359 
/ cursos: Centre Cívic de Cerdanyola / Dimarts de 21.30h a 23h  
/ Dijous de 21.30h a 23h / Dissabtes de 12h a 13.30 h /
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És una organització no governamental (ONG) sense ànim de lucre que desenvolupa 
les seves activitats en el camp de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament 
i la defensa dels drets humans. És una ONG laica, independent de qualsevol 
opció partidista, defensora dels valors democràtics de diversitat, tolerància i 
diàleg, des d’opcions socials progressistes. L’Assemblea de Cooperació per la 
Pau va néixer el 1991. Actualment està portant a la pràctica diversos projectes:

OBJECTIUS:

Donar suport a la societat civil democràtica i progressista dels països del sud, 
generant autoorganització social, fomentant la participació ciutadana i la recerca 
d’alternatives per aconseguir societats més justes i més democràtiques, on els 
beneficis del desenvolupament es redistribueixin més equitativament, donant 
el protagonisme als agents locals, ONG, cooperatives, associacions de veïns, 
organitzacions de dones…

Defensar allò públic, col·lectiu i social treballant per enfortir la sanitat i l’educació 
publiques, per millorar l’accés dels ciutadans al serveis socials bàsics, habitatge, 
aigua, treball… 

Prendre partit per la pau i els processos de reformes democràtiques, contribuint 
a sensibilitzar l’opinió pública nacional i internacional, per tal que s’articulin 
mesures per a la prevenció de conflicte, i s’actuï des dels organismes internacionals 
en base a la legítima ingerència per motius humanitaris quan així ho demani 
la necessària defensa dels drets humans fonamentals.

Tenir a les dones com a punt de referència, perquè són el capital del futur de 
les societats del sud i del nord perquè encara es necessiten molts anys de 

discriminació positiva per a vèncer segles de marginació social i tradicionalisme 
conservador, perquè sense el seu esforç no hi ha desenvolupament possible.

Cooperar en la diversitat, sense paternalismes colonials i sense victimismes 
històrics, perquè el respecte a la sobirania i a la diversitat cultural no es 
contraposen a la necessària transferència dels elements positius que han suposat 
els models de desenvolupament científic i social de les nostres societats.

Fomentar una cultura de tolerància i mestissatge, a través d’activitats educatives 
que previnguin a la nostra societat el creixement de la discriminació, la xenofòbia, 
la violència i el racisme col·laborant amb les associacions d’immigrants i facilitant 
assistència tècnica i jurídica per a la seva integració a la nostra societat.

Per últim, cal dir que l’organització està creixent tant en socis com en voluntaris 
i col·laboradors i l’activitat de la delegació comença a estendre's a tots els 
camps d’actuació de la nostra associació. L’àrea de cooperació és la que ha 
viscut un major creixement tan en el volum de projectes que s’estan desenvolupant 
com en la quantitat d’institucions catalanes que recolzen el nostre treball.

PAÏSOS ON TREBALLEM:

Àrea Mediterrània: Marroc, Palestina, Tunísia, Jordània
Àrea Centre Amèrica: Honduras, Guatemala, El Salvador
Àrea Sudamèrica: Colòmbia
Àrea Carib: República Dominicana, Cuba
Àrea Àfrica Subsahariana: Senegal, Sudàfrica
Àrea Àsia: Pakistan-Afganistan

ASSEMBLEA DE 
COOPERACIÓ PER LA PAU

/ adreça: Meléndez, 25, Mataró 
/ (seu social: Via Laietana,40, pral 2a E-D,08003 Barcelona)

/ telèfon: 93 268 14 96 / fax: 93 310 57 28 
/ a/e: acppbarcelona@acpp.com / web: www.acpp.com
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Organització no governamental sense afany de lucre per fomentar i 
canalitzar esforços de solidaritat cap al Tercer Món a través de l’actuació 
del mataroní Joan Godayol i Colom, bisbe d’Ayaviri (Andes peruans).

OBJECTIUS:

Demostrar la nostra amistat amb el bisbe Joan Godayol col·laborant amb 
les nostres aportacions econòmiques a les tasques que desenvolupa a 
la Prelatura d’Ayaviri (Perú).

Donar a conèixer l’obra i la figura del bisbe Joan Godayol per promoure 
noves adhesions, tot exercint la solidaritat amb els problemes del Tercer 
Món concretats en la seva actuació.

Treballar per aconseguir ajudes materials de les nostres institucions, 
entitats i associacions per desenvolupar programes d’actuacions socials, 
educatives, sanitàries, etc. a la zona de la Prelatura.

Fomentar el voluntariat.

ACTIVITATS:

Buscar socis col·laboradors (ara uns 50).

Fomentar l’agermanament entre la Parròquia de Sant Josep 
i la Prelatura d’Ayaviri.

Presentació del bisbe Joan Godayol i la seva obra als 
ciutadans de Mataró.

Organitzar activitats que produeixin beneficis econòmics a favor de 
l’actuació de Joan Godayol: venda d’artesania, tómbola…

Presentació a l’Ajuntament de Mataró de projectes a 
desenvolupar a Ayaviri.

Suport dels voluntaris a treballar allà durant un temps.

Recollida i enviament de llibres de segona mà per millorar la biblioteca.

ASSOCIACIÓ AMICS 
DEL BISBE JOAN GODAYOL

/ adreça: Fortuny, 19-21, Mataró
/ telèfon: 93 790 13 38  /  93 790 77 93
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La secció local de l'Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí (ACAPS-Mataró) és una ONG dedicada a la divulgació 
de la causa sahrauí, i a sensibilitzar sobre la injustícia que 
pateix aquest poble des de l´abandonament del Govern espanyol 
ja fa vint–i-set anys.

La nostra funció és recaptar ajut material per als campaments 
de refugiats sahrauís a Tinduf (Argelia). Fem campanyes de 
sensibilització durant tot l´any amb diferents actes i organitzem 
les colònies per als nens dels campaments de refugiats cada 
estiu, a més de la caravana amb l´ajut necessari per al 
manteniment dels campaments.

L´associació está constantment en contacte amb les necessitats 
de cada moment per cobrir projectes puntuals, sobretot la 
revisió i el seguiment de malalts, compra de medicaments o 
aparells ortopèdics, així com projectes d´ensenyament.

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS 
DEL POBLE SAHARAUÍ

SECCIÓ TERRITORIAL DE MATARÓ / adreça: Sant Josep Oriol, 14, Mataró
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L'associació cultural Els Planells es va fundar el 8 de abril de 1994, 
amb el principal objectiu de difondre la sardana, la musica catalana, la 
dansa i la cultura en general de l'àmbit de Catalunya.

Per començar es va organitzar aplec de can Bruguera que feia anys que 
no es feia, també va haver participacions de cant coral amb el cantaires 
de Puiggròs, dansaires, els trabucaires de Vallgorguina, recitals de poesia, 
etc. Desprès de 3 anys, es presenta la proposta de tornar a fer aplec 
de sardanes de Mataró, ja que feia anys que es feia al col·legi de 
Valdemia, no va tenir continuïtat. Calia que Mataró pogués gaudir 
d’aquesta festa major de la sardana. 

Després va haver-hi renovació de junta, que era el grup que volia tornar 
a fer aplec de sardanes de Mataró i el nom dels Planells va romandre 
amb aquest grup. La colla restant va fundar una nova associació, el Pla 
dels Amats, que amb el vistiplau dels propietaris de can Bruguera van 
continuar fent aplec de can Bruguera.

Poc després l'Agrupació de Santa Anna van legalitzar l’aplec de nit que 
organitzaven des de feia anys con a ballada de sardanes, ara, de cop 
i volta, Mataró gaudeix de tres aplecs per al gaudi dels mataronins i 
balladors de la comarca.

També van instaurar la festa dels amics i simpatitzants dels Planells 
organitzant una ballada de sardanes a la plaça de les Tereses i un dia 
de germanor al restaurant del casal del carrer Bonaire, va finalitzar la 
vetllada amb un secció de ball rodó.

Volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró, i del matrimoni 
que regenta el restaurant del Casabamb.

El pròxim repte que ens vàrem proposar va ser oferir a tots els mataronins 
un concert de musica de cobla i sardanes al teatre Monumental, continuant 
la col·laboració amb el Patronat de Cultura.

L'Associació Cultural els Planells és una entitat sense ànim de lucre ni 
fons econòmic que es financia amb ajut d’entitats financeres de la nostra 
ciutat, com la Caixa d’Estalvis Laietana, La Caixa de Pensions, el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació Sardanista de Catalunya , la Comissió d’Aplecs de les Comarques 
Barcelonines, petites empreses i comerços de la nostra ciutat i la Unió 
Esportiva que ofereix les pistes en cas de pluja per a aquesta diada. 
A tots el nostre agraïment.

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ELS PLANELLS

/ adreça: Pellicer, 21, baix, Mataró
/ telèfon: 93 798 53 35
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Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per l’Associació d’Antics 
Alumnes i Amics de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, en l’àmbit de 
la solidaritat i cooperació internacionals.

OBJECTIUS:

Sensibilitzar la nostra societat, especialment els infants, de les necessitats 
educatives dels nens i les nenes del Senegal.

Cercar recursos per tal de poder portar a terme projectes d’actuació 
concrets, especialment en el àmbit escolar, al Senegal.

Canalitzar i aglutinar activitats de solidaritat i cooperació amb el Tercer 
Món a través dels escolapis al Senegal.

Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del Senegal, cercant 
famílies o persones que es facin càrrec de les despeses de la seva 
escolarització.

ACTIVITATS:

Per tal d’aconseguir els seus objectius, trobar recursos i sensibilitzar els 
ciutadans de les necessitats del Senegal s’ha treballat i s’està treballant 
en:

Exposicions

Concerts

Tríptics

Confecció d’un vídeo

Campanyes de sensibilització a l’escola

OBSERVACIONS

L’Associació té convenis de col·laboració signats amb el col·legi de Santa 
Anna de Mataró i l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola.

L’Associació es va constituir el 13 de desembre de 2000, i el primer 
projecte ha estat la construcció d’una pista poliesportiva en un centre 
educatiu de Dakar.

ASSOCIACIÓ D’AMICS 
DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL

/ adreça: plaça Santa Anna, 1, Mataró 
/ telèfon: 93 755 11 22 / fax: 93 790 65 65 
/ a/e: aaepsenegal@escolapia.net
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Entitat local, sense afany de lucre, constituïda majoritàriament per 
persones que han estat alumnes de l’Escola Santa Anna

L’associació va néixer a principis de segle, concretament l’abril de 1913, 
i entre els seus fundadors s’hi troben mataronins tan il·lustres com el 
que fou arquitecte i polític, president de la Mancomunitat, Josep Puig i 
Cadafalch i el Cardenal Vives i Tutó.

Va tenir un paper molt important en els anys de la dictadura organitzant 
classes de català en la clandestinitat.

OBJECTIUS:

Mantenir el caliu i l’esperit de l’escola una vegada acabats els estudis. 

Facilitar la trobada de persones d’una mateixa promoció amb l’organització 
periòdica d’actes.

Organització de diferents activitats lúdiques entre els seus associats.

Col·laborar en la formació humana dels actuals alumnes de l’escola 
mantenint l’esperit escolapi.

ACTIVITATS:

Trobades d’antics alumnes

Conferències

Exposicions

Concerts

ASSOCIACIÓ D’ANTICS 
ALUMNES I AMICS DE L’ESCOLA 
PIA SANTA ANNA

/ adreça: plaça Santa Anna, 1, Mataró 
/ telèfon: 93 790 16 27 / 93 755 16 99 
/ a/e: mataró.anticsalumnes@escolapia.net
/ web: www.epcat.net/mataro/assantal.htm
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L’associació vol oferir suport, informació, orientació i assessorament als 
familiars, sensibilitzar i donar a conèixer a la població en general la 
realitat i problemàtica de la salut mental; vetllar per la millora dels 
recursos existents, procurar la creació de nous recursos i co l·laborar 
amb els professionals i a les administracions.

OBJECTIUS I ACTIVITATS:

Oferir suport, informació i assessorament als familiars dels malalts 
mentals a través de:
  L’espai d’acollida que s’ofereix els dimarts i els dijous.
  El Grup d’Ajuda Mútua per oferir suport i contenció als familiars.

Sensibilitzar i donar a conèixer la problemàtica de la malaltia mental 
a través de xerrades, conferències, tríptics…

Vetllar per la millora dels recursos a través del treball de coordinació 
amb els professionals i polítics.

Afavorir la creació de nous recursos. Actualment l’Assocaciació portarà 
a terme un nou projecte anomenat Espai de Lleure “Tu Tries” per a 
persones amb problemes de salut mental. Amb aquest nou projecte 
s’afavorirà que hi hagin més recursos destinats a aquest col·lectiu.

COM COL·LABORAR-HI:

Les persones interessades a col·laborar amb nosaltres, ho poden fer 
a través del Projecte Espai de Lleure “Tu Tries”, ja sigui com a suport 
de la tasca del coordinador del projecte o bé en col·laboració amb 
el/la monitor/a com a suport en les activitats de lleure (esportives, 
plàstiques, …)

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS 
DEL MARESME

/ adreça: St. Pelegrí, 3, baixos, Mataró 
/ telèfon: 93 755 04 14 
/ horari d’atenció: dimarts de 17h a 19h / dijous de 10 a 12.30h

18



Entitat dedicada a la cultura, l'educació, la joventut i l'acció ciutadana.

OBJECTIUS:

Els objectius són l'ensenyament del teatre infantil, i la catequesi de la 
vida de Jesús. 

ACTIVITATS:

Les activitats que realitza són les representacions per Setmana Santa, 
i l'organització de diverses festes durant el curs escolar, com ara el 
Nadal, la fi de curs, entre d’altres.

ASSOCIACIÓ DE LA PASSIÓ 
INFANTIL DE MATARÓ

/ adreça: Muralla Sant Llorenç, 20, Mataró
/ telèfon: 93 790 87 03 
/ fax: 93 790 38 84
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ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
DE REFORÇ ESCOLAR 
TJABLADAM

A finals dels vuitanta dues religioses del Cor de Maria de Mataró van 
decidir dedicar el seu temps a les famílies més necessitades dels barris 
de Cerdanyola i del Pla d’en Boet de la ciutat de Mataró (Maresme). 
Les carències bàsiques d’aquestes famílies eren: desestructuració familiar 
(sovint la mare sola era qui portava la família endavant), mala 
administració domèstica, nivell de cultura general molt baix i fracàs 
escolar en els infants.

Per a les mares, van posar en marxa un curs de cultura general i 
organització domèstica, actualment "Escola de la Dona". Per als infants 
van organitzar classes de reforç escolar.

En els primers anys els monitors eren bàsicament alumnes de l'Escola 
Cor de Maria de Mataró, però després s'hi afegiren joves de la Parròquia 
de Maria Auxiliadora i d’altres entitats del barri. Posteriorment, es van 
produir dos fets que van generar canvis substancials: el trasllat de les 
dues religioses a altres diòcesis i l'augment progressiu de l'arribada 
d’immigrants africans.

La marxa de les persones que havien iniciat el projecte i que se n'havien 
responsabilitzat fins aleshores en feia perillar la continuïtat i deixava 
"orfes" l'equip de monitors.

L'arribada cada cop de més famílies africanes va alterar la composició 
del grup de nens, reduint-hi la presència d’infants autòctons.

Això ens va plantejar nous reptes: continuar sols amb el projecte i 
adaptar-nos a les necessitats dels nous usuaris. Després de considerar-
ho atentament, vam decidir d’anar endavant, constituir-nos com a 

associació laica educativa l'any 1999 i obrir-nos a l'entrada de nous 
socis. Aleshores també vam reorientar la nostra tasca educativa incidint 
sobretot en els aspectes d’integració a una societat occidental de base 
cultural cristiana i amb llengua romànica per part d’uns nois que provenen 
d’una societat no occidental de base cultural musulmana i de llengua 
àrab o bereber.

ACTIVITATS:

Actualment assisteixen al reforç una vintena de nois i noies amb edats 
compreses entre els sis i els catorze anys, dos dies la setmana (dimecres 
i divendres) de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda durant el curs escolar. 

Els monitors fem un seguiment de la feina diària als nens escolaritzats: 
explicant allò que no s’entén prou, insistint allà on fallen... i a més, 
treballem específicament les qüestions de llengua i cultura. 

A part, als nouvinguts que encara no van a escola els donem els 
coneixements bàsics de llengua. 

També dediquem una part del temps als jocs educatius. En dates 
assenyalades (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Pasqua...) 
fem activitats extraordinàries els dissabtes a la tarda que serveixen 
perquè els infants coneguin les nostres tradicions. 

En aquest moment solament som un equip de sis monitors fixos durant 
la setmana, però aquest equip compta amb el suport de vuit monitors 
més per a les festes extraordinàries.

/ adreça: Montcada, 10, baix, Mataró
/ telèfon: 617521939 
/ responsable: Josep Maria Milla
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OBJECTIUS:

Millorar la qualitat de vida del malalt d’Alzheimer i de les famílies 
afectades.

Assessorar i informar en qüestions mèdiques, psicològiques, legals, 
econòmiques i d’assistència social relacionades amb la malaltia.

Promocionar la necessitat d’un diagnòstic correcte.

Ajudar les famílies a suportar l’impacte psicològic que suposa la malaltia.

Orientar cap a una atenció integral del malalt.

Estimular la investigació científica.

Informar i sensibilitzar la societat.

Representar davant l’Administració i altres institucions els interessos dels 
malalts i de les seves famílies.

ACTIVITATS:

Servei d’acollida i informació

Grups d’ajuda mútua i suport psicològic

Activitats de formació

Assessorament socioeconòmic

Assessorament legal

Servei de préstec de material

Borsa de treballadores familiars

Difusió i recaptació de fons

Ajuts econòmics a famílies afectades

COM COL·LABORAR-HI:

Associant-se o participant de les diferents accions que realitzem.

ASSOCIACIÓ FAMILIARS 
D’ALZHEIMER BARCELONA

DELEGACIÓ DEL MARESME

/ adreça: Sant Pelegrí,3 ,baixos, despatx 2, Mataró
/ telèfon: 93 796 32 00 
/ horari d’atenció: dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 17 a 20h
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L’Associació Gent Gran del Parc de Mataró, és una associació independent, 
sense cap ànim de lucre, la finalitat de la qual és donar el màxim suport 
als associats, oferint tota classe d’activitats lúdiques, amb la finalitat 
de sensibilitzar i fer reflexionar sobre els moments que viu la gent gran 
i que aportin a tots una il·lusió per passar ho el més bé possible.

A grans trets, la nostra associació porta a terme una sèrie de activitats 
molt variades: petanca, jocs de cartes, domino, escacs, tallers de 
ceràmica, puntes de coixí, costura, cuina, relaxació, marqueteria, dibuix 
i pintura i labors. Fem caminades per les rodalies de la nostra cuitat dos 
cops al mes. Oferim també un ventall d’excursions variades un cop al 
mes, i visites culturals matinals a les diferents contrades de la nostra 
geografia; els diumenges fem ball amb música en viu; també celebrem 
les revetlles de San Joan i de cap d’any. Per Sant Jordi celebrem el 
nostre aniversari, a més de conferencies, tardes de cine, i moltes més 
activitats, sempre dirigides als nostres associats.

Els nostres socis no paguen quota. Les despeses que comporten aquestes 
activitats, es fan gràcies a les aportacions de diferents organismes com 
ara l'Ajuntament de Mataró i La Caixa. Els tallers se subvencionen cobrant 
unes petites quantitats als associats que s'hi apunten, ja que les despeses 
són molt elevades i els ingressos molt minsos. La nostra màxima il·lusió 
seria fer-ho sense cobrar res, però és impossible.

Volem participar activament en els noves tecnologies i es per aquest 
motiu que em creat uns cursos sobre informàtica, mediateca, internet 
dedicat sempre a col·lectius poc habituats a aquestes tecnologies, amb 
un llenguatge planer i entenedor.

La nostra pretensió va mes enllà de la convencionalitat de la vida 
associativa del lleure de la gent gran. Creiem que hem d’estar molt més 
oberts a les necessitats de la cuitat, especialment pel que fa a gent que 
passa dels 55 anys i en situació d‘atur, prejubilació, jubilació anticipada, 
invalidesa absoluta, minusvalideses. Volem fer quelcom per ells, dins 
les possibilitats disponibles.

També hem posat molta cura perquè a la programació es pugin compartir 
accions conjuntes intergeneracionals. Per aquests motius també ens he 
hem involucrat amb la creació d’un nou gegant per a la cuitat, que 
representi el Casal de la Gent Gran del Parc.

Darrerament em signat un conveni amb les associacions de Veïns de 
Mataró Centre i encara volem anar més lluny: el nostre objectiu és 
convertir el nostre casal en centre de dia.

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DEL PARC

/ adreça: avinguda Corregiment, 28, Mataró
/ telèfon: 93 757 13 17 / a/e: casaldelparc@terra.es 
/ horari del casal: de dilluns a divendres: de 9h a 12,30h 
i de 15h a 19,30h; diumenges: de 10h a 13h i de 16h a 20h
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L’Associació Jaume Pineda per a l’atenció de presoners i llurs familiars 
de Mataró i comarca, va ser inscrita, amb aquest nom, en el Registre 
d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
amb el núm.118896 i amb data 11 de desembre de 1996. Va quedar 
inscrita en el Registre Municipal de la Ciutat de Mataró amb el núm.208 
i amb data 21 d’abril de 1997. L’Associació també està vinculada a la 
Secretaria de Pastoral Penitenciària de l’Arquebisbat de Barcelona 
(S.E.P.A.P.), d’acord amb els seus Estatuts.

L’Associació rep la col·laboració dels Assistents Socials de l’Ajuntament 
de Mataró, de Càritas Interparroquial (C.I.M.), i dels Assistents Socials 
dels Centres Penitenciaris. També d’alguns departaments de la Direcció 
General de Centres Penitenciaris i de Rehabilitació de la Generalitat de 
Catalunya.

L’Associació, a través d’alguns dels seus membres, visita periòdicament 
els interns dels diversos Centres Penitenciaris que tenen residència a 
Mataró o a algun dels pobles del Maresme per col·laborar a la solució 
dels seus problemes i ajudar-los en la seva reinserció.

Tot aquest treball comporta visites als Jutjats, parlar amb els advocats 
i ser presents en alguns judicis.

L’Associació porta a terme al Centre Penitenciari Quatre Camins, on estan 
ingressades la majoria de les persones de Mataró i Comarca, a més de 
les visites i converses personalitzades amb els interns, xerrades i debats 
sobre temes d’actualitat en petits grups. També té projectat fer-hi algun 
cinefòrum, i organitzar algun esport amb persones de fora el Centre.

OBJECTIUS:

Donar-los suport, acompanyament, orientació.

Estimular els valors humans dins el context cristià.

Potenciar el desenvolupament personal i professional.

Procurar una millor rehabilitació i reinserció.

ALTRES ACTIVITATS:

Atenció particular als familiars dels presoners: 

Els visita, a vegades, en els seus propis domicilis per comprendre millor 
la situació familiar, 

Procura assessorar-los, ajudar-los i encaminar-los cap als respectius 
Assistents. 

A més de suport moral també en alguns casos se’ls ajuda econòmicament 
(aliments, medicaments, vestuari, viatges i altres).

També organitza periòdicament xerrades amb els familiars a fi d’aconseguir 
un millor coneixement entre ells i assessorar-los en els seus problemes. 

De tant en tant s’organitza una trobada festiva.

ASSOCIACIÓ 
JAUME PINEDA

/ adreça: Moles, 31, Mataró 
(atenció a les famílies i els expresoners dos cops per setmana)
/ lema de l’associació: Els valoro, els escolto, els estimo. Són germans meus!
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És una associació d’usuaris/es del Maresme sense ànim de lucre que 
permet aglutinar iniciatives solidàries i sensibles al problema de la 
drogodependència.

QUÈ VOLEM FER ?

Volem treballar conjuntament amb usuaris/es i exusuaris/es de drogues, 
professionals, entitats diverses i Administracions interessades en la 
qualitat assistencial dins l’àmbit de les drogodependències.

Volem donar-nos a conèixer entre la població del Maresme per assolir 
un bon nivell d’implicació i col·laboració

ACTIVITATS:

A l’Associació s’ofereix un espai de trobada on els usuaris puguin:

Resoldre dubtes.

Reforçar comportaments i actituds positives.

Ocupar el temps.

Proposar activitats d’oci, culturals , informatives, etc.

Proposar canvis.

OBJECTIUS:

Transmetre una imatge positiva del col·lectiu d’usuaris/es de drogues.

Fomentar la seva implicació en Programes d’Educació per la Salut per 
contribuir a una millora general dels problemes sòcio-sanitaris que afecten 
aquest col·lectiu.

Tenir presència als espais de debat i decisió que afectin al nostre col·lectiu 
dins l’àmbit local, comarcal, provincial i autonòmic.

Potenciar, afavorir i difondre la figura dels usuaris/es i exusuaris/es de 
drogues com a agents de salut.

Defensar i promocionar la seva integració social i laboral.

AMUT

ASSOCIACIÓ MARESME ÚTIL

/ adreça: Sant Pelegrí, 3, baix (porta 3), Mataró
/ telèfon: 93 758 28 06 / fax: 93 758 28 08 
/ dies de reunions: dimarts i dijous de 10h a 12h
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L’Associació de Parkinson, la integren persones que tenen la malaltia de 
Parkinson, familiars, amics i professionals interessats en aquesta malaltia.

Què és el parkinson? El Parkinson és una malaltia del sistema nerviós 
central que afecta les zones del cervell encarregades del control i la 
coordinació del moviment, l’equilibri, el manteniment del to muscular 
i la postura. 

Els símptomes més freqüents són: alentiment del moviment, rigidesa 
muscular, trastorns de l’equilibri, la postura i la marxa, tremolor.

OBJECTIUS:

Informar sobre la malaltia i assesorar en qüestions mèdiques, psicològiques, 
jurídiques i prestacions socials.

Facilitar la connexió entre afectats.

Conscienciar de la necessitat d’un diagnòstic correcte des del principi.

Promoure una atenció integral i pluridisciplinària.

Representar davant de l’Administració i altres institucions els interessos 
dels malalts de Parkinson i de les seves famílies.

Estimular la investigació científica sobre la malaltia de Parkinson.

COM COL·LABORAR-HI:

Acompanyar a les persones afectades als serveis mèdics, de rehabilitació 
i d’altres.

Ajudar a realitzar petites tasques administratives.

ACTIVITATS:

L’Associació forma i informa malalts, familiars, vetlladors i professionals 
de la salut mitjançant cursos, xerrades, vídeos, publicacions, etc.

Ofereix serveis d’atenció i tractament integral: assistencia social, teràpia 
psicològica, assessoria jurídica, fisioteràpia i teràpia ocupacional.

PARKINSON CATALUNYA
DELEGACIÓ DEL MARESME

/ adreça: Sant Pelegrí, 3, baixos, Mataró
/ telèfon: 93 796 48 20 
/ horari d’atenció: dilluns i dimecres de 18h a 20h
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OBJECTIUS:

Donar suport els nouvinguts 

Informar i orientar

Donar a conèixer les cultures africanes

Vetllar per la convivència de les cultures

Participar en el codesenvolupament dels pobles

ACTIVITATS:

Xerrades 

Tallers 

Exposició

Cursos

ASSOCIACIÓ PLANETA

/ adreça: passeig Ramon Berenguer, 82--84, Mataró
/ telèfon: 93 799 02 01 
/ a/e: asoplaneta @hotmail.com
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Som entitats de barri, d’interès social, sense afany de lucre, independents 
de les administracions i de reconeguda utilitat que estem obertes a la 
participació de tota la ciutadania.

14 associacions que estem mancomunades en la Federació d’Associacions 
de Veïns de Mataró (FAVM) i en la Confederació d’Associacions de Veïns 
de Catalunya (CONFAVC).

El nostre funcionament democràtic i assembleari ens garanteix una composició 
diversa i plural i una gestió transparent.

Més que una organització, som un moviment actiu, participatiu, pedagògic 
i transformador, amb quasi trenta anys d’història.

OBJECTIUS I ACTIVITATS:

Vetllar perquè les administracions reconeguin i respectin els nostres drets 
individuals de ciutadans i els nostres drets col·lectius com a associacions.

Defensar - mitjançant la reivindicació, el diàleg, la negociació i el treball 
cooperatiu amb altres entitats - la millora de la qualitat de vida i els 
interessos generals del veïns i veïnes dels barris com a destinataris i usuaris 
de les activitats i dels serveis sanitaris, urbanístics, socials, econòmics, 
d’habitatge, culturals, esportius, de medi ambient, de vialitat i transport 
públic, de seguretat, etc.

Informar, assessorar i formar el veïns i les veïnes en les qüestions que 
ens afecten.

Fer de mitjancers de les reivindicacions i de les propostes dels associats i 
del conjunt del veïnat per fer-les arribar a les administracions públiques - 
principalment a l’Ajuntament -, als partits polítics, als sindicats, als sectors 
empresarials, etc.

Promoure els valors de la democràcia participativa, el civisme, el respecte 
i l’estima a la diversitat cultural i intergeneracional, la convivència, la 
solidaritat, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat, l’ajuda mútua 
entre les persones i la cooperació entre les entitats i els grups. Tot això, 
mitjançant l’organització d’activitats culturals, festives i de lleure a cada 
un dels barris i a la ciutat en la seva globalitat. 

Facilitar un lloc de trobada i de reunió als nostres locals i oferir serveis, 
prestacions i avantatges als socis.

ASSOCIACIONS 
DE VEÏNS DE MATARÓ

/ AV Camí de la Serra: Riera de Cirera, 24 baix / 93 798 03 98

/ AV Cerdanyola: passeig Ramon Berenguer, 82-84 / 93 799 02 01

/ AV Cirera: ctra. de Cirera, 33 / 93 758 82 09

/ AV L’Havana i rodalies: passeig del Callao, 1 / 93 790 17 44

/ AV La Llàntia: Galícia, 56 / 93 79918 51

/ AV Mataró-Centre: Ibran, 1 baix / 93 790 61 51

/ AV Molins-Torner-Primer de maig: 
Nicolau Guanyabens, 23-25 / 93 757 71 61

/ AV Nova Mataró: Via Europa, 194-196, 4t, 2a / 679 49 55 74

/ AV El Palau: Siete Partidas, 56 / 93 790 68 93

/ AV Peramàs-Esmandies: rda. O’Donnell, 94 / 93 757 88 57

/ AV Rocafonda-Esperança: Poeta Punsola, 45-47/ 93 755 16 81

/ AV Santes-Escorxador: Prat de la Riba, 110 / 93 790 25 46

/ AV Vista Alegre: pl. Vista Alegre, 5 / 93 799 76 76
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ACTIVITATS:

Ajuda a les necessitats concretes de persones i famílies.

Canalitza la tasca i formació del voluntariat.

Promou la inserció laboral a través de projectes formatius.

Reinserció de persones amb toxicomanies.

Col·labora amb altres institucions per a millorar la situació de sectors 
socials marginats.

Acollida immigrants.

Tasques de serveis socials i assesoria jurídica.

Dóna suport a la tercera edat.

Promou la solidaritat.

OBJECTIUS:

Oferir un servei al més necessitat sense distinció ni discriminació 
de cap mena.

 Atendre aquelles necessitats que entren dins del seu pla d’acció mitjançant 
la creació dels serveis que es considerin adeqüats.

Col·laborar amb tots els organismes i associacions que en qualsevol 
nivell territorial incideixin en la mateixa problemàtica.

Atendre, acollir, donar suport... a individus, grups o col·lectivitats, per 
a ajudar a cobrir les seves necessitats.

COM COL·LABORAR-HI:

Aportacions econòmiques.

Treball de voluntariat.

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
DE MATARÓ 

CIM

/ adreça: L’Esplanada, 72, Mataró
/ telèfon: 93 790 80 02 / fax: 93 790 82 94 
/ a/e: cimataro@yahoo.es
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OBJECTIUS:

Facilitar la integració social dels immigrants estrangers i dels seus fills 
a la ciutat de Mataró.

Mirar de respondre a les seves demandes de promoció cultural, 
especialment en l´aprenentatge de la llengua castellana, coneixement 
de recursos socials i culturals del municipi i el reforç educatiu dels nens 
i adolescents, tot oferint un espai de trobada i acollida. 

ACTIVITATS:

Projecte de cursos de llengua castellana per a adults immigrants.

Projecte de reforç educatiu per a nens/es i adolescents fills d’immigrants. 

Punt de trobada de la dona. 

Projecte d’iniciació laboral.

Projecte de Sensibilització comunitària.

COM COL·LABORAR-HI:

Aportacions econòmiques.

Treball de voluntariat.

CENTRE SANT PAU 
DE CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA

/ adreça: Parròquia de Sant Simó i Sant Pau /
Bombers Madern i Clariana, 8, Mataró
/ telèfon: 93 796 24 96 / fax: 93 796 24 96
/ e- mail: santpau@caritasbcn
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OBJECTIUS:

Eliminar les barreres de comunicació a la ciutat de Mataró i a la comarca 
del Maresme.

Fomentar i afavorir el contacte i les relacions del col·lectiu de persones 
sordes amb els seus familiars i amb la resta de la comunitat.

Promoure l’associacionisme i la participació activa en la vida social de 
les persones amb disminució auditiva.

Millorar la qualitat de vida i el benestar individual, familiar i col·lectiu 
de les persones amb sordesa.

COM COL·LABORAR-HI:

Si ets persona sorda o estàs afectat d’alguna deficiència auditiva, pots 
col·laborar fen-te soci i participar en les comissions de treball aportant 
les teves propostes i experiències.

Si ets oient, tens una mica de temps lliure i t’agradaria ser voluntari, 
pots col·laborar acompanyant moltes persones sordes en diverses activitats 
(gestions, lleure i oci,...). Nosaltres et facilitem la formació en comunicació 
si no la tens.

Si ets estudiant, sord o oient, pots col·laborar fent pràctiques en la 
nostra associació. Nosaltres et facilitem la formació en comunicació si 
no la tens.

ACTIVITATS:

Promoció de l’accessibilitat i la supressió de les barreres de comunicació 
en els serveis i equipaments públics.

Informació i sensibilització ciutadana.

Atenció i suport als infants i joves mitjançant la formació i reeducació 
complementaria i l’assessorament a escoles, esplais, casals, etc.

Atenció i suport a les famílies amb informació, assessorament i orientació 
dels recursos existents i amb la formació de Grups d’Ajuda Mútua.

Atenció i suport a les persones sordes adultes que plantegin pro-
blemes personals i socials de relació i comunicació, alfabetització i 
rehabilitació, etc.

Informació, assessorament i orientació sobre formació ocupacional i 
inserció laboral.

Foment de l’associacionisme per a defensar els drets i deures individuals 
i col·lectius.

Promoció de l’ús de les noves tecnologies per a eliminar les barreres de 
comunicació.

CENTRE DE SORDS DEL 
MARESME A MATARÓ

/ adreça: Nou de la Mercè, 64 (La Llàntia), Mataró
/ telèfon i fax: 93 757 45 95 
/ horari d’atenció: dimarts i dijous de 17.30h a 19.30h
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La progressiva incorporació de treballadors i treballadores immigrants al 
nostre mercat de treball per ocupar segments precaritzats de l’activitat 
econòmica irregular, submergida, o la reglamentada pel sistema del 
contingent, aporten nous factors de diversitat que el sindicalisme de CCOO 
va tenir en consideració per a la construcció d’un nou projecte igualitari.

La creació, l’any 1988, del CITE (Centre d’Informació pels Treballadors 
Estrangers) és la resposta del nostre sindicat a un canvi molt important 
del nostre mercat de treball CITE és una entitat lligada estretament a la 
Confederació Sindical de la CONC, les Comissions Obreres de Catalunya 
i és un instrument per donar assessorament legal a les persones que han 
emigrat a Catalunya, des de l’estranger, per treballar-hi.

Els fins d’aquesta entitat són impulsar estudis i investigacions sobre la 
presència de treballadores i treballadors estrangers a Catalunya. Promoure’n 
la formació, adequada a les necessitats potencials dels seus països d’origen. 
Promoure activitats i publicacions relacionades amb les persones estrangeres 
i la seva inserció a la societat catalana. Assessorar-los i orientar-los sobre 
els procediments administratius. Prevenir la marginació de les diferents 
minories ètniques presents a l’actual societat catalana. Divulgar la 
consecució d’aquests objectius organitzant simpòsiums, jornades, congressos 
i altres activitats.  

El fet que moltes oficines estiguin ubicades, en molts casos a les seus 
comarcals del sindicat, com és el cas a Mataró, ajuda a la nostra estratègia 
d’avançar cap a la sindicalització del CITE. Aquest compartir, dels treballadors 
i treballadores de Catalunya, organitzats en el sindicat de CCOO, amb els 
treballadors i treballadores nouvinguts, ho fa possible. L’aportació dels 
treballadors i treballadores en el mercat de treball vol dir més diversitat. 

Diversitat que cal afrontar des del sindicalisme amb mecanismes àgils 
extrajudicials per a la solució de conflictes personals connectats amb la 
condició d’immigrant; noves pràctiques sindicals als centres de treball i 
la negociació col·lectiva per garantir i dinamitzar els espais de participació 
dels immigrants, i també una extensió – no genèrica, sinó en els centres 
de treball- de la necessitat d’incorporar la diversitat cultural que aporten, 
que alhora és la garantia per a l’enfortiment dels nostres trets d’identitat 
com a sindicat multiètnic.

Les activitats del CITE no es redueixen només a l’assessorament legal.

Els col·loquis, conferències i debats, sempre defensant la igualtat de drets 
per les persones immigrades i en contra del racisme i la xenofòbia, tant 
a l’àmbit laboral com en el social, ha estat i és una part important de 
l’activitat i dels esforços col·lectius. Un altre aspecte és la formació. 
Formació ocupacional que és la que més ens pertoca, però també formació 
bàsica com és ara l’alfabetització. També els cursos per a formadors i 
tallers ocupacionals de mediació intercultural formen part de la nostra 
activitat. El programa “Conèixer Catalunya” i la Festa de la Diversitat que 
fem cada any són altres activitats del CITE. I cal especial referència al 
programa “Barcelona Solidària” adreçat a col·lectius que per les seves 
característiques, sobretot de l’idioma i culturals, tenen encara més dificultats 
per a la integració.

Cal dir que l’activitat del CITE-Catalunya és possible també pel finançament 
institucional que rebem, i per tant és de justícia que expressem el nostre 
agraïment a les institucions públiques que ens donen suport.

CITE

CENTRE D’INFORMACIÓ PELS 
TREBALLADORS ESTRANGERS

/ adreça: Onofre Arnau, 13-15, Mataró 
/ telèfon: 93 790 43 34 
/ a/e: maresme@conc.es
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ACTIVITATS:

Coordinació de sortides i altres tasques comunes de les colles.

Impuls i organització de "La Gegantada", acte popular de Les 
Santes, i trobada de Sant Jordi.

Seguiment dels cursos d’instruments musicals (flabiol, gralla, 
tamborí...) que organitza el Patronat Municipal de Cultura.

COORDINADORA DE 
COLLES GEGANTERES 
DE MATARÓ

/ lloc de trobada: Les Esmandies; ronda O'Donell, 94, Mataró
/ telèfon de contacte: 93 757 88 57 
/ horari: de 19h a 22h
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A Catalunya , la Creu Roja es fundà l’any 1872 sota la presidència de 
Francesc Rius i Taulet. Actualment té 116 oficines locals distribuïdes per 
tot el país, i compta per al desenvolupament de la seva activitat amb un 
nombre de 24.483 voluntaris. Les accions concretes que duu a terme la 
Creu Roja són molt diverses i han anat adequant-se al llarg del temps a 
la demanda social de cada moment.

OBJECTIUS:

La filosofia de la Creu Roja és el compliment dels seus principis fonamentals 
d’humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, 
unitat i universalitat. Aquesta filosofia troba la seva concreció en les 
finalitats de la institució expressades en diversos textos doctrines i en la 
mateixa normativa de la Creu Roja Espanyola.

Recerca i foment de la pau i del benestar , així com de la cooperació 
nacional i internacional.

Atenció a les persones que pateixen , prevenint i alleugerint els patiments 
humans.

Prevenció i reparació de danys originals per tota mena de catàstrofes, 
sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i epidèmies.

Promoció i col·laboració en accions de benestar social i de serveis 
assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb 
dificultats per a la integració social.

Cooperació en programes de prevenció sanitària i en accions de tipus 
assistencial i reparador en el camp de la salut.

En el cas de conflictes armats , ajuda, en el marc global de la sanitat, a 
les forces contendents, per a alleugerir els patiments derivats de la situació 
de violència i fer que sigui respectat el dret internacional humanitari.

Promoció i protecció dels drets humans.

Exercici de tota funció social i humanitària compatible amb l’esperit de 
la institució.

ELS VOLUNTARIS:
La Creu Roja compta per a desenvolupar tots els seus programes amb un 
potencial humà molt important: els voluntaris. El voluntari és aquella 
persona que d’una manera conscient, reflexiva, solidària i desinteressada 
desenvolupa una activitat personal en benefici de la comunitat.

El voluntari ha de trobar en el seu servei als altres i a la comunitat un 
desenvolupament personal, respostes a certes necessitats i la permanència 
de valors, i treure’n la presa de consciència d’una responsabilitat social 
lliurement acceptada.

ACTIVITATS:

La Creu Roja a Catalunya ofereix a la comunitat uns serveis que s’estructuren 
en quatre àmbits:

Social

Socors i educació per a la salut

Mediambiental

Cooperació internacional

En cadascun d’aquests àmbits es porten a terme activitats diverses que 
intenten donar respostes a algunes mancances socials.

LA CREU ROJA

/ adreça: Energia, 11, Mataró
/ telèfon: 93 741 02 25 
/ web: www.creuroja.org
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Es-tres Produccions va néixer com una proposta d’arts escèniques a finals 
de juny de 1999 a Mataró amb un propòsit clar: fer gaudir al públic del 
fet escènic, tot promovent l’aparició de nous valors.

Aquesta unió va ser possible gràcies a les diverses propostes, projectes 
i il·lusions de cadascuna de les persones que després en formaríem part. 
Aquestes idees van desembocar en un projecte comú que pretenia portar 
a terme el propòsit abans esmentat, tot enriquint-nos i formant-nos en 
el nostre vessant escènic i cultural.

Es-tres Produccions està format per gent amb una llarga experiència en 
el món teatral i de l’espectacle, des de formació a l’Aula de Teatre de 
Mataró i d’altres cursos d’interpretació, fins a pertànyer a altres col·lectius 
teatrals. L’experiència personal abasta des del teatre clàssic fins a autors 
contemporanis, tot passant per la comèdia, la interacció amb el públic, 
la improvisació al carrer i les produccions pròpies. Amb la nostra 
experiència, el nostre principal objectiu és que el teatre arribi a tots els 
públics, tant per augmentar-ne l’interès en general com per donar a 
conèixer les propostes i els nous valors que sorgeixen a Mataró i rodalies.

Amb el nostre projecte volem donar-nos a conèixer i alhora, ajudar altres 
grups a ampliar les seves possibilitats en el mercat escènic, i per això 
no ens limitem només al teatre en si, sinó a totes aquelles propostes 
de qualitat relacionades amb el món de l’espectacle, ja siguin lectures 
de contes, monòlegs dramàtics, performances, dansa, cinema, etc. 
Per a nosaltres el món de l’espectacle és un espai on podem gaudir de 
les emocions, on ens podem divertir i aprendre alhora, on podem, en 
definitiva, ser tot allò que vulguem ser i fer imaginar a la gent tot allò 
que vulguin imaginar.

EXPERIÈNCIA:

Es-tres Produccions ha produït quatre muntatges des que va començar 
la seva activitat. Cal ressaltar-ne que dos són de producció pròpia i que 
el tercer projecte va significar la primera producció que vam fer a una 
companyia de teatre aliena a nosaltres.

Bajarse al moro, de José Luís Alonso de Santos

Por pelotas, de Rafael Jiménez

La pesadilla, d’Incògnit Teatre

Kaiser Lupowitz, detective, de Damià Costa

Organitzem "Théatron" 1r Concurs literari de Teatre de Petit Format

ES-TRES PRODUCCIONS
/ adreça: Baixada del Massot,17, 1r A, Mataró
/ a/e: estres_produccions@hotmail.com

34



L'esplai Rabadà és una entitat fundada el 1982 que organitza activitats 
de lleure per a persones amb disminució psíquica de totes les edats i 
característiques.

COM COL·LABORAR-HI:

Per poder venir a fer de monitor/a només cal tenir ganes de participar 
d’una forma seriosa en el nostre projecte. La participació pot ser 
continuada o esporàdica. 

ACTIVITATS:

Les activitats que fem són diverses: tallers de manualitats, esportiu, 
piscina, trobades de dissabte a la tarda, colònies de setmana santa i 
estiu i casals. 

En cada activitat intentem que tots els participants puguin trobar la 
manera d’enriquir-se de la relació que estableixen amb el grup de 
companys/es i monitors/es, així com del plaer de l'activitat. 

També procurem oferir un espai lúdic diferenciat del nucli familiar, escolar 
o laboral on ells puguin gaudir del seu temps de lleure amb companys/es 
d’una forma el més integradora i plena possible.

Funcionem de dilluns a divendres a la tarda; dissabte matí i tarda i per 
les vacances de Setmana Santa i estiu.

ESPLAI RABADÀ

/ adreça: Muralla de Sant Llorenç 15, Mataró
/ horari: dimecres de 17.30h a 19.39h
/ telèfon: 93 790 83 92
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OBJECTIUS:

És una entitat declarada d’utilitat pública que té per finalitats:

Coordinar, secundar i representar les entitats federades i donar-los suport 
en la seva tasca voluntària.

Planificar les actuacions més adients per la promoció i el desenvolupament 
del voluntariat social. 

Facilitar el contacte entre els membres federats a fi d’unificar criteris i 
aprofitar les experiències comunes.

Promoure serveis adequats a la promoció del voluntariat: formació i 
captació, actes col·lectius, difusió, documentació, etc.

Descobrir carències de serveis socials, posar-les de relleu i instar els 
organismes adequats a fi de satisfer-les.

Motivar i sensibilitzar la societat sobre el voluntariat social.

/ Antic Hospital St Jaume i Sta Magdalena: Hospital, 31
93 758 28 00 / 93 741 77 00/ fax: 93 758 28 13 
mgayola@csm.scs.es 

/  Assoc. El Rusc de St Ponç: Veïnat Sant Ponç, 12, Tordera 
93 76 401 50/ fax:93 764 0 50/ ruscmoia@suport.org 

/  Assoc. Gent Maresme Ajuda a Drogodependents - AGEMAD: 

Jacint Verdaguer, 58, Pineda de Mar / 93 769 03 64 

/  Assoc. Voluntaris d’Amics de l'Hospital de St Jaume de Calella: 

ctra. St Jaume, 209-217, Calella/ 93 769 02 01
fax: 93 766 15 73/bcgest@bcgest.scs.es 

/ Cáritas Interparroquial - Mataró: L'Esplanada, 72, Mataró
93 790 80 02/ fax: 93 790 82 94/ cmataro@yahoo.es

/ CONEX Coneixements i Experiència: 

Francecsc Moragues, 30, Premià de Mar/ 93 751 55 05 

/ Creu Roja: Energia, 8, Mataró
93 757 93 93 / 93 757 96 54 / fax: 93 798 14 80 

/ Fundació Gresol - Projecte Home: Riera de Sant Jordi, 151, Montgat 
93 469 32 25/ fax: 93 469 35 28 
prjhome@copc.es/ web: webs.adam.es/projectehome 

/ Fundació Suport: Muralla Sant Llorenç, 28, 1r, Mataró
93 790 74 86 

/ Justícia i Pau - Malgrat de Mar: Llibertat, 53, Malgrat de Mar
97 220 27 91 

L'Arca del Maresme, SLL: Llauder, 103, Mataró / 93 798 41 86
fax: 93 798 41 16/arca@ccmaresme.es/web:arcadelmaresme.com

LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE VOLUNTARIAT SOCIAL

/ Adreça: Consell Comarcal del Maresme: 
plaça Miquel Biada, 1, Mataró
Dilluns, de 17.30h a 19.00h
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El Foment té una història plena d’activitats i de transformacions sempre 
basats en els valors de la pluralitat, la participació, la convivència, el 
respecte a les persones i a llurs idees i la promoció dels drets humans 
a la societat. 

L'any 1904, es creà el Foment per a infants i joves. Més endavant les 
estructures eclesiàstiques varen fer funcionar el Foment. Un canvi 
important es va donar quan el mataroní Sr. Carrau, va fer la donació de 
l’edifici per a la cultura i el lleure de Mataró, cosa que va suposar 
disposar d’una estructura on desenvolupar les activitats.

En aquests anys moltes persones i grups han passat pel Foment. 
Personalitats de tots els àmbits, de tots els nivells socials, culturals i 
polítics. Podríem dir que el Foment és una entitat emblemàtica a la 
ciutat de Mataró. Per donar a conèixer aquesta part de la història de 
Mataró es publicarà, amb motiu de la celebració del centenari de l'entitat, 
un llibre de l'escriptor mataroní Manuel Cusachs.

ACTIVITATS:

Des del Foment es fa una aposta per enllaçar les activitats de promoció 
de la cultura i del lleure. Per materialitzar-ho s'organitzen una colla de 
cursos monogràfics de l’Escola d’Adults en conveni amb l’Institut Municipal 
d’Educació de l’Ajuntament de Mataró. 

Un altre servei és l'acolliment de grups que poden desenvolupar i 
consolidar el seu projecte, la qual cosa suposa un enfortiment del teixit 
associatiu. No hi ha fronteres per intercanviar experiències i intentem 
mantenir-nos a nivell de les tecnologies actuals i de les línies d’avui. 

Una altra activitat important és la que realitzen els grups artístics, com 
l'exemple del grups de fotografia, tallers de dibuix, pintura…

Altres àmbits de corals, tallers, experiències de relaxació, tècniques 
corporals, ball, idiomes activitats que dinamitzen i fomenten la bona 
harmonia dels molts mataronins.

En el camp del treball i l’ocupació per als joves i aturats som reconeguts 
com a centre de Formació Ocupacional, depenent del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. Hi ha previstos 3 cursos per a 
aquest any: un curs de secretariat per a dones aturades de més de 25 
anys, un de fotografia per a homes i dones aturats de més de 25 anys 
i un de monitor de temps lliure per a aturats menors de 25 anys.

Foment vol potenciar i donar suport a iniciatives que siguin útils a la 
ciutat de Mataró.

FOMENT MATARONÍ

/ adreça: Nou, 11, Mataró
/ telèfon: 93 790 34 50 / fax: 93 790 34 50 
/ a/e: matarofoment@redestb.es
/ web: http://personal.redestb.es/fomentmataro
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La Fundació privada El Maresme pro persones amb disminució psíquica 
va ser constituïda el 22 de desembre de 1994, continuant la tasca 
iniciada l’any 1966 per l’Associació Patronat pro persones amb disminució 
psíquica del Maresme.

La Fundació El Maresme és una institució d’iniciativa social sense afany 
de lucre que promou i impulsa la integració social de les persones amb 
disminució psíquica des dels principis de normalització i reconeixement 
de la diferència. 

El seu àmbit d’actuació és la comarca del Maresme.

Com a centre comarcal de referència en aquest àmbit, atén i dóna 
resposta a qualsevol qüestió relacionada amb les persones amb disminució 
psíquica, ja sigui a nivell informatiu i d’orientació o d’assistència o 
tractament.

La Fundació El Maresme procura donar resposta a les necessitats i 
demandes de la comarca organitzant una xarxa de serveis que ofereixin 
una atenció amb continuïtat a la persona amb disminució psíquica i a 
la seva família:

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ DEL MARESME

Servei adreçat a les famílies preocupades per algun aspecte del 
desenvolupament del seu fill. Inclou el conjunt d’intervencions dirigides 
a la població infantil, des del naixement i durant la primera infància que 
presenta transtorns, disminucions, dificultats en el desenvolupament o 
en risc de patir-les.

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ

És un centre especialitzat en l’atenció a nens i nenes en edat escolar 
de 3 a 18 anys que pateixen una lesió neurològica important que 
interfereix el procés de desenvolupament, aprenentatge i de relació.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Els centres ocupacionals faciliten una atenció diürna de tipus rehabilitador 
integral a persones de més de 18 anys, amb un grau de disminució 
igual o superior al 65%, que per la seva capacitat productiva no poden 
establir una relació laboral.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

És un centre ocupacional que atén persones que ja han acabat el període 
de formació escolar i que tenen un grau de disminució igual o superior 
al 33% amb l’objectiu de potenciar els aspectes personals, socials i 
laborals per tal que puguin assolir el màxim grau d’autonomia.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CEO) DEL MARESME

El Centre Especial de Treball, té per objectiu la integració laboral, personal 
i social de la persona amb disminució psíquica, en règim de treball 
normalitzat, ja sigui a l’empresa ordinària o dins el propi centre.

SERVEI D’HABITATGES

El Servei té per objecte facilitar, de forma temporal o permanent, una 
vida independent i equivalent a la llar pròpia, a persones adultes amb 
una disminució psíquica. El Servei compta amb 4 habitatges de 
característiques diferents.

FUNDACIÓ EL MARESME

/ adreça: plaça dels Bous 3-5, Mataró
/ telèfon: 93 790 47 48
/ fax: 93 790 52 32 
/ a/e: fundmaresme@fundmaresme.com
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La Fundació Josep Comaposada és una entitat cultural privada amb 
personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, que forma part de 
l'ugetisme català i que té per finalitat promoure la formació, la cultura 
sindical i la cooperació internacional entre la classe treballadora. 

Du el nom de Josep Comaposada en memòria d’aquest històric dirigent 
sindical, que va ser un dels fundadors de la Unió General de Treballadors, 
esdeveniment que va tenir lloc a Barcelona l'any 1888.

OBJECTIUS:

En el camp de la cooperació internacional la nostra missió és promoure 
la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores en 
l'extensió plena dels drets humans i sindicals a tot arreu.

En aquest sentit, considerem prioritari l'enfortiment dels sindicats com 
a agents imprescindibles en la construcció de la democràcia i en l'impuls 
del desenvolupament sostenible als països en vies de desenvolupament.

ACTIVITATS:

Per dur a terme la nostra missió en l'àmbit de la cooperació, hem 
establert tres línies de treball:

Projectes de cooperació sindical al desenvolupament.

Campanyes de sensibilització arreu de Catalunya.

Formació d’agents de cooperació sindical.

FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA

UGT DE CATALUNYA

/ adreça: plaça de Les Tereses,17, Mataró
/ (seu central: Josep Anselm Clavé, 25, 2n,1a, Barcelona)

/ telèfon: 93 790 44 46 / 93 412 13 27 
/ a/e: f.comaposada@terra.es
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Cooperem per un món solidari

La Fundació Pau i Solidaritat és una organització no governamental per 
al desenvolupament i la cooperació internacional, constituïda a iniciativa 
de la Comissió Obrera Nacial de Catalunya. Cooperem amb organitzacions 
sindicals i organitzacions populars d’arreu del món, mitjançant projectes 
de formació i desenvolupament productiu, social i comunitari. 

Els nostres espais d’intervenció prioritaris són, en aquests moments, 
l’Amèrica Llatina i el nord d’Àfrica, encara que també intervenim 
puntualment a zones en situacions d’emergència o de greus conflictes 
com als Balcans. 

Els treballadors i treballadores del Sud i del Nord tenim problemes 
similars. Per això, la lluita és comuna. 

Avui, davant de la mundialització de l'economia, és imprescindible situar 
la cooperació com un element més de les accions adreçades a la 
transformació de les societats i a la construcció d’un nou model mundial 
de relacions socioeconòmiques i a la globalització dels drets humans 
laborals, a partir d’un model de desenvolupament sostenible que promogui 
unes condicions de vida i de treball dignes, un comerç just i un consum 
responsable. 

Per això fem una cooperació basada en la igualtat de drets entre homes 
i dones, i entre cultures. I que pretén una justa distribució de la riquesa 
que potenciï models autòctons i autònoms de desenvolupament i de 
transformació social. 

COM COOPEREM

Suport a les accions que els sindicats i les organitzacions populars del 
Sud realitzen per canviar la seva realitat, la sensibilització per fomentar 
la consciència envers l'acció solidària, facilitant les relacions entre els 
treballadors i les treballadores del Nord i del Sud.

Difusió de la informació sobre les situacions que es viuen, especialment 
al món laboral, amb la finalitat de conèixer la diversitat de situacions i 
les relacions entre els països. 

Participació a la xarxa de comerç just i consum responsable mitjançant 
la distribució de productes de comunitats del Sud i la informació als 
consumidors. 

Suport a accions de denúncia sobre les violacions dels drets humans on 
n'hi hagi, participant en les accions davant els governs i les institucions 
internacionals.

FUNDACIÓ 
PAU I SOLIDARITAT 

CATALUNYA, EL MARESME

/ adreça: Onofre Arnau, 13-15, Mataró
/ telèfon: 93 790 43 34
/ fax: 93 790 50 80 
/ a/e: maresme1@conc.es
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OBJECTIUS:

El GIMM és una entitat sense ànim de lucre i la seva finalitat és promoure 
la integració de les persones amb disminució física afavorint que gaudeixin 
d´una vida el més autònoma i normalitzada possible.

SERVEIS I ACTIVITATS:

Informació, orientació i suport a les persones i familiars afectats.

Realització dels tràmits per sol·licitar el certificat de disminució, tramitar 
la targeta d´aparcament reservat.

Informació de recursos i tramitació d´ajudes econòmiques.

Oferim un vehicle equipat amb totes les adaptacions per fer les pràctiques 
i poder obtenir o reconvertir el permís de conduir.

Es realitza un curset de natació a la piscina municipal de Mataró.

S’ ofereix un servei de rehablitació a l’Hospital de Mataró.

Es programen activitats de lleure mensualment en funció als interessos 
manifestats pels nostres socis ( manualitats, pintura i dibuix, literatura, 
etc.)

Es realitzen sortides i trobades periòdicament (excursions, visites 
exposicions, anar al teatre, etc.).

Es disposa d´un equip de voluntaris per donar suport i ajuda.

S´ofereix un espai amb equips informàtics que permeti apropar les noves 
tecnologies al col·lectiu.

Amb l´objectiu de vetllar pels drets de les persones amb disminució física 
l´entitat:

Participa en campanyes de sensibilització.

Reivindica la supresió de barreres arquitectòniques en tots els edificis 
nous i també en l’adaptació d’edificis ja construïts.

Una manera clara d’assolir la integració de les persones amb disminució 
és el treball, el GIMM manté un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Mataró i la Federació ECOM per tal d’oferir el servei de’ integració 
laboral (SIL-MAR).

COM COL·LABORAR-HI:

Pots suprimir les barreres arquitectòniques del teu establiment.

Pots ajudar-nos a crear vincles ferms per a la integració de les persones 
amb disminucions físiques.

Pots fer-te voluntari.

Pots ajudar-nos a finançar els serveis que oferim.

ASSOCIACIÓ GIMM

/ adreça: Josep Montserrat i Cuadrada, 33-37, Mataró 
/ telèfon: 93 799 00 50 / fax: 93 757 66 49 
/ a/e: gimm@maresme.org / web: www.associacio-gimm.org
/ horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h
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OBJECTIUS:

La Fundació GIMM és una entitat sense ànim de lucre i la seva finalitat 
prinicipal és l’atenció i facilitació de la pròpia autonomia i la plena 
integració de les persones amb disminució física. D’aquesta manera, 
posem especial atenció en els projectes que cerquen la integració laboral, 
ja que el principal pilar de l’autonomia és el treball. 

ACTIVITATS:

Algunes de les activitats que portem a terme són:

Campanyes d’informació i sensibilització dirigides a diferents sectors 
(com, per exemple, les empreses i les escoles) i a la societat en general. 

Tasques d’assessorament a les empreses sobre la legislació vigent quant 
a la integració laboral de les persones amb disminució física. 

Portem a terme projectes empresarials, com per exemple, l’actual gestió 
del local comercial la Llibreria del GIMM, ubicada en el nou Hospital de 
Mataró, on totes les tasques relacionades amb la seva activitat (relació 
amb els proveïdors, etiquetatge, venda, neteja i condicionament del 
local, feines de caire administratiu …) són realitzades pels treballadors, 
tots ells persones amb disminució física. 

El fet que les persones amb qualsevol tipus de disminució puguin accedir 
a un lloc de treball, els proporciona la seguretat i l’autoestima necessàries 
per esdevenir persones amb autonomia i poder gaudir d’una vida el més 
normalitzada possible.

Cada any celebrem l’acte d’entrega dels Premis GIMM, per reconèixer 
i recolzar empreses, institucions, persones i mitjans de comunicació que 
es distingeixen per la seva tasca en favor de la integració de les persones 
amb disminució física. 

En col·laboració amb altres entitats i institucions, hem creat un servei 
de rehabilitació de manteniment (REHMA) per a persones amb disminució 
física i/o amb la malaltia de Parkinson, que es porta a terme al servei 
de rehabilitació de l’Hospital de Mataró.

Participem en diferents fires i mostres d’entitats relacionades amb el 
nostre col·lectiu i amb les activitats que realitzem.

COM COL·LABORAR-HI:

Pots contractar persones amb disminució física.

Pots suprimir les barreres arquitectòniques del teu establiment.

Pots fer-te voluntari.

Pots ajudar-nos a finançar els serveis que oferim.

FUNDACIÓ GIMM

/ adreça: Josep Montserrat i Cuadrada, 33-37, Mataró 
/ telèfon: 93 799 00 50 
/ horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h
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OBJECTIUS:

"És una associació que treballa per aconseguir que la societat esdevingui 
més sensible i solidària amb els països de l’anomenat Tercer Món, tot 
denunciant la injustícia i escàndol que comporta l’actual ordre econòmic 
internacional." (dels Estatuts de l’Associació)

Per a assolir aquests objectius, el GTM-M procura:

facilitar informació sobre la problemàtica Nord/Sud, 

organitzar actes de sensibilització i de denúncia, 

col·laborar en campanyes concretes, 

promocionar projectes de desenvolpament, 

vetllar perquè les administracions assumeixin compromisos en defensa 
d’un món més solidari, 

promocionar establiments de comerç just, 

disposar d’un centre de recursos sobre la problemàtica del Tercer Món.

Es tracta d’una ONG, legalment constituïda, que té quinze anys 
d’existència, que és aconfessional, plural i està oberta a tothom. 

ACTIVITATS:

Gestiona la botiga solidària de COMERÇ JUST del Centre de Cooperació 
i Solidaritat "La Peixateria". 

Administra la cafeteria "La Selva", ubicada al mateix lloc. 

Organitza periòdicament debats i conferències sobre els països empobrits 
denunciant-ne les causes. 

Publica la Revista "Món Solidari", d’abast local i comarcal. 

Manté una xarxa comarcal d’establiments col·laboradors de la 
botiga solidària. 

Participa en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de la 
ciutat de Mataró. 

Patrocina els projectes de desenvolupament MUSA (programa d’educació 
de la dona) i altres de Ejidos de Unión de la Selva, de Chiapas (Mèxic). 

Col·labora amb altres entitats (Mans Unides, Justícia i Pau, Setem, etc.) 
a l’hora d’endegar campanyes de sensibilització. 

Assumeix responsabilitats concretes en altres campanyes similars més 
generals (Abolició del Deute Extern, 0.7, Roba Neta, etc.) 

Porta a terme sessions explicatives de sensibilització per a escoles, 
centres d’esplai, etc. 

COM COL·LABORAR-HI:

Fent-te soci de l’entitat. 

Participant en les seves causes. 

Adquirint productes de la botiga solidària. 

Servint-te del restaurant-bar de la Peixateria. 

Col·laborant en la difusió dels principis del comerç just. 

Participant en les seves comissions (sensibilització, informació, formació, 
botiga, fires, ...) 

Assistint a les conferències-col·loqui que s’organitzen periòdicament. 

Suggerint i elaborant noves idees i nous projectes. 

Actuant de voluntari en els seus actes (campanyes, fires, botigues, ...)

GRUP TERCER MÓN

MATARÓ

/ adreça: Barcelona, 50, Mataró 
/ telèfon i fax: 93 796 00 87 
/ a/e: grup3mon@suport.org
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El 1991 el Parlament de Catalunya aprova per llei la creació de l’Institut 
Català del Voluntariat, l’INCAVOL, un organisme adscrit al Departament 
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Se li encomana la 
missió de promoure el voluntariat a Catalunya en tots els seus àmbits, 
amb l’objectiu de dotar al moviment associatiu i al voluntariat d’un 
suport més gran i més específic. 

Per concretar aquesta missió impulsa espais de relació entre els voluntaris, 
les entitats i les institucions, perquè només de forma conjunta podem 
treballar per fer de la nostra una societat més compromesa i solidària. 
L’INCAVOL basa la seva actuació en l’enfortiment del teixit associatiu, 
a través del treball conjunt amb les entitats, per promocionar i dinamitzar 
la realitat de voluntariat i fer-la avançar en qualitat.

PRINCIPALS ACTUACIONS 

Des de l’INCAVOL, aquest 2002, i dins d’un procés de treball iniciat 
al 2001 fins al 2003, conjuntament amb el sector associatiu i de 
voluntariat, s’organitza, al mes de novembre d’enguany, el II Congrés 
Català de l’Associacionisme i el Voluntariat amb l’objectiu de continuar 
reforçant i rellançant encara més l’activitat voluntària a Catalunya, i 
reflexionant davant d’un seguit de reptes del món associatiu i de 
voluntariat. 

L’ACTUACIÓ DE L’INCAVOL 

Consisteix a dotar d’instruments eficaços el món associatiu, facilitant 
la formació i la reflexió, creant canals de comunicació i informació i 
posant a l’abast de les entitats serveis d’assessorament de qualitat per 
millorar la gestió. 

A l’INCAVOL treballem per a la promoció del voluntariat en quatre línies: 

Foment i promoció del voluntariat 

Assessorament i suport a les entitats de voluntariat

Formació del voluntariat

Informació i comunicació

INSTITUT CATALÀ 
DEL VOLUNTARIAT 

INCAVOL

/ adreça: Diputació, 92-94, 08015-Barcelona
/ telèfon: 93 228 71 00
 / web: www.voluntariat.org
 / a/e: incavol@correu.gencat.es
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OBJECTIUS:

Contribuir a generar canvis que facin possible el desenvolupament 
sostenible dels països del Sud i aconseguir estructures socials justes 
entre els pobles, fomentant una cultura de solidaritat.

ACTIVITATS:

Donar a conèixer el model de cooperació de INTERMON OXFAM .
INTERMON OXFAM treballa de manera estable a l'Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia, on porta a terme més de 550 projectes de desenvolupament i 
ajuda humanitària.

A la Mostra es presentarà el seguiment del projecte "Consolidacion de 
organizaciones sociales de mujeres de los distritos de EL Agustino y 
Santa Anita", a Lima, projecte finançat en una part per l'Ajuntament de 
Mataró.

CAMPANYES PORTADES A TERME:

ADÉU A LES ARMES 

Campanya portada a terme durant dos anys juntament amb Amnistia 
Internacional, Greenpeace i Metges sense Fronteres, amb la col·laboració 
i la participació d’altres organitzacions de drets humans, de pau, i amb 
el suport de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la UAB, amb 
el propòsit d’aconseguir que el govern assumeixi els compromisos de 
transparència i control de les exportacions de les armes. El desembre del 
2001 es aprovada una Proposició no de llei pel Parlament. 

A l'exposició es presenta en plafons Història d’una arma vulgar: les 
armes lleugeres i la seva proliferació. Amb fotografies de S. Salgado i 
altres autors.

PATENTS: PER QUÈ EL NEGOCI DE LES EMPRESES 
FARMACÈUTIQUES AMENAÇA LA SALUT DELS POBRES.

Cada dia les malalties infeccioses, que són curables en els països 
occidentals, maten 30.000 persones en els països més pobres. Es 
demana a la industria farmacèutica medecines assequibles per tots.

ANGOLA, UNA GUERRA EN L'OBLIT 

Angola pateix des de fa tres dècades un conflicte armat de conseqüències 
devastadores per a la població civil. Malgrat que és un dels principals 
productors de petroli del continent africà i que els seus diamants es 
consideren entre els més purs del món, Angola es troba entre els 14 
països més pobres de la Terra.

La campanya promou unes postals adreçades al president del Govern 
Espanyol, ja que la Unió Europea pot exercir un paper crucial en la 
resolució del conflicte.

NEGOCIS FATALS 
(PER UNS DIAMANTS NETS DE CONFLICTES) 

És una campanya que té per objectiu influir, informar i conscienciar a 
la població sobre la implicació que el comerç dels diamants té en la 
financiació dels conflictes armats.

INTERMÓN-OXFAM

/ adreça: Roger de Llúria 15, Barcelona 
/ telèfon: Mataró: 93 796 25 84 /93 796 27 69 
/ Barcelona: 93 482 07 00 
/ a/e: grupmataro@hotmail.com
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Justícia i Pau actua a Catalunya des del 1968 i la seva finalitat és la 
promoció i defensa dels drets humans.

Durant la dictadura va ser pionera en les campanyes contra la pena de 
mort i en la lluita contra l'excarceració dels presos polítics. Durant la 
transició va pressionar pel reconeixement dels dret a l'objecció de 
consciència. I ja en democràcia ha actuat a favor del 0,7%, el 
desarmament, el dret a la insubmissió i el dret de tothom a gaudir d’un 
habitatge digne.

Justícia i Pau organitza campanyes, jornades i congressos i trobades 
internacionals a favor de la pau i els drets humans. Fa assessorament 
sobre l'objecció fiscal.

El 1981 va encapçalar la primera campanya sobre el 0,7%, a favor 
d’augmentar l'ajuda pública als països més necessitats. Va fer campanay 
contra els blocs militars i contra el comerç d’armes i ha liderat una acció 
de diverses entitats a favor que els governs del Nord condonin o redueixin 
el deute extern als països més pobres.

Justícia i Pau ha jugat un paper decisiu en la promoció de diverses 
iniciatives col·lectives: Federació catalana d’ONG per al Desenvolupament, 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Federació Catalana 
d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d’ONG per la Pau, 
Parlament de la Fraternitat i Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne.

Justícia i Pau és membre de les següents organitzacions internacionals: 
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT), Bureau Internacional 
Catholique de l'Enfance (BICE), International Peace Bureau (IPB), SOS 
Torture, Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat i Xarxa Europea 
Contra el Comerç d’Armes.

L'any 2001 es constituí la delegació de Justícia i Pau del Maresme.

OBJECTIUS:

Promoure i fomentar el diàleg interreligiós.

Crear espais d’opinió en la defensa de la pau, la justícia i els drets 
humans.

Participar a activitats, actes, coordinadores que treballin pels drets 
humans.

JUSTÍCIA I PAU 
DEL MARESME

/ adreça: Sant Josep, 18, Mataró 
/ dia de trobada: el primer dimecres 
de cada mes a les 20h al Casal de Sant Josep
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Robafaves té com a objectiu la difusió de la cultura a partir de la venda 
de llibres, discos, CD-rom, vídeos, revistes i altres productes culturals.

Robafaves actua com a dinamitzador cultural amb propostes d’animació 
a la lectura dins de la llibreria i en l’àmbit de la societat civil.

Robafaves sccl està integrat en el grup de MATARÓ COOPERATIU, amb 
la voluntat de promoure el cooperativisme i l’economia social.

LES SEVES ACTIVITATS DINS DE LA LLIBRERIA tenen 
a veure amb la descoberta dels continguts dels llibres i amb el contacte 
amb els autors: tertúlies literàries, xerrades i col·loquis de presentació 
de llibres en presència i participació dels seus autors. Lectures de poesia 
en veu alta, lectures de textos literaris en veu alta, exposicions 
d’il·lustracions originals, l’Hora del conte, l’Hora del cinema,....

LES ACTIVITATS FORA DE LA LLIBRERIA, en l’àmbit de 
la societat civil, té relació amb el públic escolar dins i fora de l’escola, 
amb el públic general a través de l’aportació de llibres específics en les 
manifestacions culturals i populars com són les fires, mercats, cursos, 
conferències, La Fira del Llibre i de la Lectura, el Llibre Gegant de Contes 
de la Ciutat, i altres.

ROBAFAVES

SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA

/ adreça: Nou 9, 25, i 27, Mataró
/ telèfon: 93 790 55 82
/ a/e: robafaves@robafaves.com
/ web: www.robafaves.com

47



La nostra associació està formada per gent que ha patit aquest trastorn, 
de manera que el suport a qui pateixi agorafòbia i al seu entorn més 
proper, serà sempre des de la pròpia experiència.

OBJECTIUS:

L’objectiu primordial és la divulgació d’aquest trastorn a fi i efecte 
d’aconseguir un diagnòstic precoç, així com donar el suport necessari 
a aquelles persones que necessiten ajuda en un moment determinat en 
que sembla que totes les portes estan tancades.

ACTIVITATS:

Pretenem realitzar conferències de manera periòdica, per donar a conèixer 
la nostra associació i els seus objectius. Aquí és molt important la 
divulgació de tota la nova informació que ens arribi sobre aquest trastorn: 
nous estudis, bibliografia, etc.

També es pretén dur a terme grups d’autoajuda, que sabem que són 
molt importants per a superar aquest trastorn. 

Així mateix, volem comptar amb un assessorament psicològic i/o 
psiquiàtric de manera continuada, ja que creiem que la informació sobre 
l’agorafòbia és un dels pilars fonamentals per a fer-li front, tant el propi 
afectat com els familiars i l’entorn més pròxim.

PAS A PAS

ASSOCIACIÓ D’AJUDA I 
DIVULGACIÓ DE L’AGORAFÒBIA 
DE MATARÓ I MARESME

/ adreça: Sant Pelegrí,3, 2n, Mataró
/ horari d’atenció: dijous de 19h a 21h
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Està formada per un conjunt d’entitats que treballen en l’àmbit de 
l’educació en el lleure a la nostra ciutat. La PELL va ser creada a principis 
del curs 2000/2001 amb l’objectiu d’esdevenir un espai de debat obert 
i plural que permetés, d’una banda, una interrelació directa entre les 
diferents entitats i, de l’altra, un treball en xarxa per afavorir la realització 
d’iniciatives comunes a nivell de ciutat en l’àmbit del lleure infantil i 
juvenil.

Les principals línies d’actuació de la PELL, des de la seva creació, 
han estat:

l’elaboració d’un projecte conjunt de casals d’estiu, en col·laboració amb 
diverses AMPA i associacions de veïns de la ciutat. 

la coorganització de la Fira de l’Infant 2001-2002, conjuntament amb 
el Patronat Municipal de Cultura de Mataró.

la creació d’un grup de treball entorn el tema de la interculturalitat en 
el lleure infantil i juvenil.

En un futur proper, la PELL té previst començar a treballar en altres 
camps, com campanyes de difusió sobre les entitats i projectes que 
existeixen a nivell local en l’àmbit de l’educació en el lleure, la recerca 
i formació de monitors/es, etc.

Actualment, les entitats que formen part de la PELL són:

/ Associació Cultural La Mar de Garbí/Grup d’Esplai Garbí: 

ronda O’donnell / 94 93 757 88 57/93 757 38 54 (Laia)

/ Associació Infantil i Juvenil Amalgama: 

Siete Partidas, 54 / 93 798 27 73 (Sandra)

/ Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola: 

València, 8-10 / 93 798 80 01

/ Associació Infantil i Juvenil Grup d’Esplai Barromba: 

Pau Picasso, 30 / 93 790 51 13 (Carolina o Patrícia)

/ Associació Infantil i Juvenil La Tribu: 

plaça dels Molins, s/n / 667 04 71 64 (Laura)

/ Associació Infantil i Juvenil Pampayuga: 

carretera de Cirera, 33 / 627 60 61 59

/ Grup d’Esplai Olla de Grills: 

St. Josep, 18 / 93 799 69 77 (Juanma)

/ Grup d’Esplai The Pets: 

passeig Ramon Berenguer III, 82 -84 / 93 798 96 08 (Pap)

PLATAFORMA D’EDUCACIÓ 
EN EL LLEURE DE MATARÓ

/ seu social: València, 8-10, Mataró 
/ telèfon: 93 798 80 01
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La Plataforma Solidària del Maresme som una agrupació de persones i 
ONG de diversos pobles de la comarca del Maresme que treballem de 
forma voluntària des de l'àmbit local en el camp de la solidaritat i la 
cooperació internacional. 

Vam néixer entre l'estiu i la tardor del 1995, quan els ciutadans de tot 
Europa es mobilitzaven per reclamar la fi de la guerra a Bòsnia i 
Hercegovina. Va ser aquest conflicte i aquest país el que ens va unir per 
realitzar un projecte de reconstrucció anomenat “Un xai X Bòsnia” que 
en el període 1996-2000 ha centrat l’actuació de la Plataforma. Des 
de mitjans del 2001, diversos materials divulgatius elaborats amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Mataró s’han ofert a tots els ajuntaments 
de la comarca i a d’altres de la resta de Catalunya per donar a conèixer 
els resultats d’aquesta experiència de cooperació internacional, que es 
poden consultar a la nostra pàgina web.

La Plataforma és avui una petita xarxa de grups locals que treballem 
des de fa anys en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional, 
de forma independent o en alguns casos en estreta col·laboració amb 
els ajuntaments. És aquest el nostre àmbit natural d’actuació i el nostre 
primer objectiu: intervenir a nivell local per donar a conèixer les causes 
de la injustícia i del desequilibri que a nivell mundial perpetuen una 
misèria estructural i l’absència del respecte dels drets humans més 
fonamentals a tants indrets del nostre planeta. I no solament donar-ho 
a conèixer sinó fer prendre compromisos als nostres conciutadans: 
representants polítics, institucions educatives, entitats, empreses i el 
conjunt dels ciutadans.

El finançament de projectes de desenvolupament, la realització d’activitats 
de sensibilització i formació i el reforçament mutu de les diferents 
iniciatives són els tres eixos que vertebren l’acció dels grups de la 
Plataforma. És aquesta voluntat de fer i de ser xarxa la que ens ha 
permès reeixir en el projecte de Bòsnia i la que ens ha de permetre en 
el futur afrontar altres iniciatives conjuntes que puguin sorgir.

En l'actualitat, formem la Plataforma grups i persones 
de les poblacions següents:

/ Cabrera de Mar: Cabrera Solidària / 
a/e:cabrerasolidaria@lycosmail.com / 
web: http://usuarios.tripod.es/cabrerasolidaria/

/ Canet de Mar: a/e: angelina_ros@hotmail.com

/ Mataró: a/e: atzavara@menta.net

/ Premià de Dalt: 93 751 30 99

/ Sant Andreu de Llavaneres: GRIS - Grup d’Iniciativa Solidària / 
a/e: gris@correu.vilaweb.com

/ Vilassar de Dalt: Comissió Dindori de Cooperació Internacional / 
a/e: comissiodindori@yahoo.es

PLATAFORMA SOLIDÀRIA 
DEL MARESME

/ seu social: ronda O’Donnell, 100, 2a, Mataró
/ telèfon: 605 88 29 55 / 93 799 87 15
/ a/e: psmaresme@yahoo.es
/ web: www.terra.es/personal6/psmaresme, Mataró
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OBJECTIUS:

Fomentar els valors de solidaritat, responsabilitat i respecte vers els 
altres, així com la cooperació i participació ciutadana.

Organitzar i/o col·laborar en totes aquelles manifestacions cíviques de 
tot tipus que es proposin dins l’àmbit comarcal i ciutadà, amb 
independència de qui les organitzi.

Promoure el teixit associatiu a la nostra ciutat, fent especial èmfasi en 
el Voluntariat.

Realitzar l’intercanvi d’experiències i suport mutu entre les diferents 
entitats de voluntariat cívic, a través de la Federació Catalana del 
Voluntariat Cívic i de la Federación Nacional del Voluntariado Olímpico, 
Deportivo y Social.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ:

VOLUNTARIAT SOCIAL

Toxicòmans. Persones en conflicte: presos... Gent gran. Malalts temporals 
de llarga durada o terminals. Minories ètniques. Pobresa i marginació. 
Discapacitats físics, sensorials i psíquics. Dones, infància i joventut.

VOLUNTARIAT CULTURAL

Defensa del patrimoni. Camps de treball. Minories ètniques. Cultura 
popular i tradicions. Associacions artístiques. Associacions de comunicació. 
Associacions de recerca i investigació.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Grups naturistes. Associacions d’ecologistes. Educació ambiental. 
Preservació del medi i els animals. Protecció d’espais verds. Voluntaris 
forestals. Excursionisme. Defensa ambiental

VOLUNTARIAT COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Educació per al desenvolupament. Intercanvis. Projectes del Tercer Món. 
Camps de treball

VOLUNTARIAT COMUNITARI

Centres comunitaris (parròquies, foments...). Entitats de lleure. Moviments 
veïnals. Moviments de sensibilització. Clubs esportius. Entitats de 
col·laboració ciutadana (Voluntaris per al Futur)

VOLUNTARIS 
PER AL FUTUR

/ adreça: 	 Casal de Joves: plaça Espanya, 1, Mataró
/ telèfon: 93 799 12 13
 / web: www.gencat.es/entitats/volfutur.htm
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Organitza: AGÈNCIA MUNICIPAL DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME  

La Mostra d’Entitats de Voluntariat ha estat possible gràcies a la col·laboració de:

PATRONAT FLOR DE MAIG - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

INCAVOL

UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ

CAFÉ CULTURAL ARCÀDIA

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

LLIBRERIA ROBAFAVES

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

TELEVISIÓ DE MATARÓ

LES ENTITATS PARTICIPANTS
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Ajuntament 
de Mataró


