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Una persona que arriba a la comunitat després de passar un període de la seva 
vida a presó pot ser que tingui més dificultats que la resta de persones 
d’aconseguir la seva integració social. Existeixen diferents àmbits que poden 
ser problemàtics: la manca de domicili, tenir problemes de salut o d’addicció a 
substàncies, no disposar de treball, no gaudir de mitjans econòmics de 
supervivència, no disposar d’una situació regular al territori, no gaudir d’una 
família d’acolliment, estar poc vinculat a la comunitat o tenir altres problemes 
amb la justícia. 

A continuació es desenvolupa, en referència a cadascun d’aquests àmbits, una 
guia de possibles recursos perquè es pugui trobar resposta a les seves 
necessitats. La guia d’estructura, per cada àmbit, en recursos públics i privats i 
en aquells recursos que es poden mobilitzar quan la persona encara és a la 
presó o quan ja està en comunitat. 

 

 

 

 

Aquest document ha estat elaborat en el marc del projecte de recerca “De la 
presó a la comunitat. La transició de la presó a la comunitat: Programa 
experimental de reintegració social de persones empresonades amb risc de 
reincidència”, realitzat amb el suport de RecerCaixa 2014, un programa 
impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” amb la col·laboració de l’ACUP, i codirigit 
pel Dr. Antonio Andrés-Pueyo (Universitat de Barcelona) i el Dr. Josep Cid 
(Universitat Autònoma  de  Barcelona). 

Última actualització de la guia: 20 de juliol de 2017. 
 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-
SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca  
Per tant, es permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública del 
material, sempre que se citi l’autoria del material, el projecte de recerca “De la 
presó a la comunitat” i el programa RecerCaixa i no se’n faci un ús comercial ni 
es transformi per generar obra derivada. 
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Període 
d’acompanyament  presó 

En el període 
d’acompanyament a la presó, 
el participant haurà parlat del 
lloc on dormirà el dia que surti 
de la presó i els dies 
successius. Si el participant no 
disposa de domicili serà 
important que se l’ajudi a 
aconseguir-lo. A continuació 
s’exposen algunes vies per 
donar resposta a aquesta 
necessitat. 

Període a la comunitat 

Recursos Públics 

Serveis Socials 

La persona ha d’adreçar-se als serveis socials del municipi on tingui la 
residència. Per tal de trobar l’adreça dels serveis socials del seu municipi, heu 
d’accedir a https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do  

Cal mencionar que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no estan 
obligats a prestar els serveis socials. Per a aquests casos, està previst que 
siguin els Consells Comarcals qui ofereixin els serveis socials bàsics: per 
norma general, els professionals dels Consells Comarcals es desplacen 
periòdicament als municipis que atenen i allà desenvolupen la seva tasca. 

Empadronament 

Si la persona no està empadronada, serà important que s’empadroni, ja que els 
serveis socials exigeixen que la persona estigui empadronada en el municipi 
per poder prestar serveis. Si no està empadronada la possibilitat de rebre 
serveis és més limitada. 

L’empadronament dóna accés a l’Assistència sanitària pública, amb la obtenció 
de la targeta sanitària individual (TIS); a l’escolarització bàsica dels fills; i a la 
tramitació d’ajuts públics i assignació de prestacions econòmiques públiques.  

DOMICILI 
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Per tramitar el Padró, es fa als Ajuntaments. Cal portar: 

- Document identificatiu (DNI, passaport, permís de conduir; i en cas 
d’estrangers la targeta de residència, el passaport o el carnet d’identitat 
del país d’origen). En el cas de no disposar de document identificatiu 
vigent, consultar apartat Empadronament per estrangers. Per més 
informació sobre la sol·licitud del DNI, consultar secció Ciutadania.  

- Document que acrediti el domicili (factures de subministraments, 
escriptura de la propietat de l’habitatge o contracte de lloguer). En el cas 
que no es disposi de domicili, consultar apartat Empadronament per 
persones sense domicili fix, 

- Autorització signada del titular de l’habitatge i una fotocòpia del seu 
document identificatiu, en el cas que la persona no sigui la propietària de 
l’habitatge o el titular del contracte de lloguer 

Empadronament per estrangers 

Les persones amb passaport sense visat o visat caducat tenen dret a 
empadronar-se també. Han de presentar el seu document identificatiu (targeta 
de residència, passaport o carnet d’identitat del país d’origen), i el document 
que acrediti el domicili 

Empadronament per persones sense domicili fix 

Hi ha tres possibles casos: 

- Estrangers sense domicili fix. Poden empadronar-se però primer han 
d’anar al SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats), 
on se’ls facilitarà un document al que constarà la data de la 
compareixença i se’ls facilitarà la informació necessària per empadronar-
se 

- Persones sense domicili fix. Poden obtenir l’empadronament presentant 
el DNI o el permís de residència 

- Persones que resideixin temporalment en algun centre d’acolliment 
residencial municipal o privat. Poden obtenir el Padró facilitant l’adreça 
del centre on resideixen si el mateix els hi autoritza.  

Albergs i menjadors socials 

Existeixen centres d’urgència i emergències socials que atenen situacions de 
risc.  

La persona pot adreçar-se a un alberg que a la vegada van vinculats als 
menjadors socials.  
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Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, disposen del projecte housing first, 
en què la persona viu sol, rebent una visita setmanal. Podeu obtenir més 
informació a: http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2014/12/innovacio-
social_housing-first.pdf  

 

Entitats del tercer sector 

Fundació Mambré 

Es tracta d’una entitat orientada a lluitar contra l’exclusió social i específicament 
a les persones sense llar i disposa d’una borsa d’habitatge. 

Un dels recursos d’aquesta entitat és el “projecte Enllaç” està portat a terme per 
un conjunt d’entitats agrupades en la Fundació Mambré, que ofereixen recursos 
residencials per homes excarcerats. La persona que s’integra en el programa 
disposa d’un acompanyament social per donar resposta a les seves 
necessitats. 

Aquests recursos han de ser activats des dels centres penitenciaris 
(normalment el treballador social) i s’haurien de gestionar en aquesta fase de 
l’acompanyament. 

Dades de contacte: 

• Direcció. C/Nàpols nº 133 3r 1a, 08013 Barcelona 
• Telf. 93 302 19 81  
• Mail. fmambre@fundaciomambre.org 
• Web. http://www.fundaciomambre.org  

Llar Betània  

És un recurs similar al d’Enllaç, adreçat a dones que han passat per la presó i 
que està gestionat per Càritas de Barcelona. L’accés a aquest recurs ha de ser 
també a partir dels treballadors socials del centre penitenciari 

Dades de contacte: 

• Direcció. Càritas Diocesana de Barcelona. Via Laietana 5, Entl. 
• Telf. 93 344 69 00 
• Mail. infocaritas@caritasbcn.org 
• Web. http://www.caritasbcn.org/ca/ 
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Comunitat de Sant Egidi 

“On menjar, dormir i rentar-se” és una guia que publica la Comunitat de Sant 
Egidi i que s’actualitza cada any. Aquesta guia ofereix orientació per persones 
sense domicili fix, ancians i estrangers sobre on poden menjar, dormir, rentar-
se i curar-se a Barcelona. A la vegada, també detalla diferents centres 
d’acollida i orientació, així com serveis d’assistència social diversos.  

La guia actualitzada del 2017 es pot demanar a: 
http://www.santegidio.org/authdownloads/Guia_On_BCN_2017_web.pdf  

 

CERMA 

És un grup de 3 entitats que té com a propòsit l'ajuda a persones en alt risc 
d'exclusió social mitjançant l'acompanyament, proveint-los allotjament i ajuda 
en les necessitats més bàsiques. 

L'objectiu primordial és oferir a les persones en risc d'exclusió social tant un 
habitatge digne com un espai per a la intimitat i el desenvolupament personal. I 
això comporta un lloc on poder viure, unes necessitats bàsiques cobertes 
durant un període de temps, una xarxa de persones que li facin sentir-se en 
família i on pugui rebre i donar, així com desenvolupar un projecte de vida 
autònom i amb sentit. Des d'aquest programa, oferim serveis d'acolliment 
integral orientat a persones en diferents situacions de risc d'exclusió social. 
Inclou l'allotjament, la manutenció i el cobrir la necessitats bàsiques, garantint 
atenció social, laboral i psicològica. 

Dades de contacte: 

• Direcció: c. Calders 9-19, Sabadell 
• Telèfon: 93 711 12 53 
• Mail: cermaong@hotmail.com 
• Web: http://www.ongcerma.com/  

 

Servei d’Acolliment a Ex Reclusos 

Des de l’Obra Mercedària han engegat un servei d’acolliment que permetrà 
intervenir amb metodologies individuals i grupals per tal de: personalitzar i 
donar autonomia als residents, incidir en la motivació pel canvi i el desistiment 
de conductes delictives, i la reducció de la reincidència. 

Dades de contacte: 

• Direcció: Plaça Castella 6, Barcelona 
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• Telèfon: 933 025 978 
• Mail: info@obramercedaria.org 
• Web: http://www.obramercedaria.org  

 

Altres 

Existeixen programes de pobresa gestionats per entitats del Tercer Sector, com 
Càritas i Creu Roja (més informació a:  Secció de Subsidis i Prestacions). 
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FALTA CONTACTE 

 

 

 

 

Recursos Públics 

Període d’acompanyament  
presó 

Targeta Sanitària 

Resulta essencial que el 
participant pugui seguir rebent 
el tractament sanitari que necessiti –tant de salut orgànica, com de salut mental 
o algun programa específic de salut– una vegada que finalitzi la seva estada a 
presó. D’aquesta manera es garanteix l’estabilitat mèdica. Per això resulta 
necessari que el participant finalitzi la seva estada a presó disposant de targeta 
sanitària. El mentor hauria de supervisar que el participant disposi d’ella.  

En el cas que no tingui la targeta sanitària, fora de la presó podrà adquirir-la si 
la seva situació al país és regular. L’administració  penitenciària està treballant 
per tal que tots els interns que surtin de presó ho facin amb una targeta 
sanitària, amb independència de la seva situació de regularitat al país, però de 
moment no està en vigor.  

Podeu trobar la informació sobre el tràmit en el següent enllaç: 
http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html  

A més, la targeta sanitària tindrà un determinat nivell de cobertura segons la 
situació del participant. Es poden veure els diferents nivells en el següent 
enllaç: http://catsalut.gencat.cat/es/ciutadania/acces-sistema-salut/la-tsi/nivells-cobertura/  

ASSITÈNCIA 
SANITÀRIA  
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Període a la comunitat 

Vinculació amb els serveis sanitaris  

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha implantat la figura del "professional 
d'infermeria d'enllaç" als centres penitenciaris per garantir la continuïtat de 
l'atenció en sortir de presó a quatre grups de reclusos que poden tenir 
necessitats sanitàries especials i urgents: 

a) exreclusos amb malalties mentals greus, que s'atendran en centres de 
salut mental; 

b) tractaments actius amb metadona, que acudiran a centres d'atenció a 
drogodependències; 

c) pacients crònics amb medicació activa  en equips d'atenció primària; 
d) pacients amb VIH tractats amb medicació hospitalària de dispensació 

ambulatòria (MHDA), que acudiran a hospitals.  

A partir de la figura de l’Infermer d’Enllaç,1 l’administració penitenciaria treballa 
per a que tothom qui ho necessiti i ho vulgui surti de la presó tenint una 
vinculació amb recursos sanitaris de la comunitat.  

Resulta important que el mentor durant el període d’acompanyament a presó 
verifiqui que el participant  disposi, en el cas que ho necessiti, d’una vinculació 
amb els serveis sanitaris de la seva zona de residència. L’objectiu és que el 
participant pugui continuar el tractament sanitari que duu a terme a la presó un 
cop estigui fora.  

A partir d’aquesta cita, el participant hauria de tenir accés a tots els que formen 
part de la xarxa pública de salut: atenció primària i hospitalària, salut mental i 
els Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS). En ells el 
participant podrà rebre atenció per: seguiment de malalties (VIH), 
hospitalitzacions, salut mental, entre d’altres.  

Per tal que es produeixi aquesta vinculació resulta important que el participant 
disposi de domicili en el que fixa la residència.2 

 

 

 

                                                           
1
 Per exemple, actualment des dels centres penitenciaris ja es vincula automàticament al seu 

CAS de referència a les persones a qui se’ls ha de dispensar metadona. 
2
 Sembla existir una pràctica per la qual es fixa com a domicili de la persona l’adreça on se 

situa el centre obert per tal de disposar dels recursos sanitaris, com per exemple el CAS,  de la 
zona el domicili del centre obert per trobar un recurs de referència. Això lògicament no és la 
solució més adequada. 
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Federació de Salut Mental de Catalunya 

Pel que respecta a la salut mental, existeix el projecte “Activa’t per la salut 
mental”, impulsat per la Federació de Salut Mental de Catalunya, juntament 
amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ofereix 
informació i assessorament específic sobre el trastorn mental i esdevé un 
referent d’informació per persones amb un diagnòstic i/o pels seus familiars 
(serveis, informació jurídica, tràmits, escolta…).  

Dades de contacte Federació de Salut Mental de Catalunya (seu central): 

• Direcció. c/Nou de Sant Francesc, 42, Local. 08002 Barcelona. 
• Telf. 93 272 14 51 
• Mail. info@activatperlasalutmental.org 
• Web. http://activatperlasalutmental.org  
• Altres: existeixen seus territorials. Les seves dades de contacte estan a 

http://activatperlasalutmental.org/contacte/   

Xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD) 

La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) és una xarxa pública de 
recursos especialitzats en l'atenció i el seguiment de problemes relacionats 
amb el consum, l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives. 
Proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de 
drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori. La 
XAD és coordinada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Els recursos que ofereix XAD són els següents: 

http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/tractament/xarxa_de_recursos_assistencials  

- Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències: Són centres 
ambulatoris públics i d’accés directe i, per tant, porta d’entrada als 
recursos assistencials especialitzats en el tractament de les addiccions. 
S’hi poden adreçar persones majors de 18 anys amb problemes de 
consum de substàncies, o les seves famílies. També tenen Programa 
d’atenció a adolescents, dirigit als menors. 

- Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD): Són unitats de curta 
estada en què s'atenen pacients amb dependència de substàncies 
psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari quan el 
tractament ambulatori no sembla viable. Un cop el pacient és donat 
d’alta, se’l remet al centre d’atenció i seguiment a les 
drogodependències (CAS) on seguirà el procés terapèutic des d’on ha 
estat derivat. 
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- Comunitats terapèutiques: Són serveis d’acolliment residencial que, amb 
caràcter transitori, procurant un règim d’autogestió, proporcionen 
l’acolliment, l’atenció i la vida comunitària per facilitar la integració social. 

- Centres de dia: Són recursos educatius i terapèutics, d’estada diürna i 
continuada, destinats a rehabilitar persones afectades pel consum de 
drogues i altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre 
la conducta additiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, 
emocional, social i d’inserció laboral i que presenten un perfil prou 
adaptat per realitzar aquest procés de manera ambulatòria. 

- Pisos de reinserció: Són serveis residencials en règim obert i d’estada 
limitada per a persones drogodependents. Estan concebuts com a 
dispositius orientats a facilitar als usuaris un espai de convivència 
adequat on s’aborden els aspectes relacionats amb l’addicció. 

- Unitats de patologia dual: Són unitats d'ingrés hospitalari de curta estada 
per a persones diagnosticades amb trastorn per abús i/o dependència de 
substàncies i trastorn mental greu que, per les característiques clíniques 
que tenen, requereixen un tractament integral de les dues patologies en 
un dispositiu únic. 

- Unitats de crisi: Centre residencial de curta estada que ofereix un ingrés 
ràpid i immediat a usuaris en situació de crisi associada al consum i 
produïda per una combinació de factors de tipus mèdic, social, psicològic 
o amb tots aquests factors alhora i que no són atesos, ni tributaris dels 
serveis d’urgències sanitaris o socials. Aquest recurs ha de dispensar 
una atenció mèdica i psicològica i facilitar durant uns dies la contenció 
suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i prendre 
decisions sobre el seu futur. 

- Serveis d’atenció o centres de reducció de danys: Són centres o 
programes dirigits a consumidors que tenen problemes amb les drogues 
en actiu que no volen o no se senten encara en condicions d'iniciar un 
tractament i persisteixen en el consum. L'objectiu d'aquests programes o 
centres és reduir al màxim els problemes de salut tant física com 
psicosocial i motivar així facilitar l'accés a tractament. 

 

Centre SPOTT 

El Centre SPOTT, de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, ofereix un servei gratuït d’atenció a adolescents i joves i les seves 
famílies dels ens locals de la demarcació de Barcelona. 

L’objectiu és prevenir i detectar el consum problemàtic de drogues i 
proporcionar atenció especialitzada a nois i noies i les seves famílies. 

Podeu trobar més informació a: http://www.diba.cat/es/web/benestar/spott/spott  
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Federació Catalana de Drogodependències (FCD) 

La FCD aglutina 25 sense afany de lucre que actuen en l'àmbit de les 
drogodependències en el camp de la prevenció, l'atenció i la inserció a 
Catalunya. Entre totes despleguen un ampli ventall de serveis, projectes i 
programes d'atenció orientades a persones amb perfils diversos. 

Més informació a: http://www.fcd.cat/nova/ca/content/entitats  

 

Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no 
violentes (SAH) 

En l’àmbit de la violència contra la parella a Barcelona existeix el Servei 
d'Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Dades de contacte: 

• Direcció. C/ Garcilaso, 23-27. Barcelona. 
• Telf. 933 491 610 
• Mail. sah@bcn.cat 
• Web. http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/DipticSAH.pdf i 

http://goo.gl/rhioQk 

 

 

Entitats del tercer sector 

Federació Catalana de Drogodependències 

L’objectiu fonamental de la Federació Catalana de Drogodependències és 
facilitar un espai d’intercanvi i suport a les Entitats que treballen en l’àmbit de 
les drogodependències, i representar-les de forma col·lectiva davant la societat 
i les administracions.  

La Federació Catalana d’entitats d’ajuda al drogodependent agrupa 22 entitats 
del tercer sector diferents que treballen en l’àmbit de les drogodependències. 
Podeu trobar tota la informació de les activitats de cada entitat a la web 
http://www.fcd.cat/nova/sites/default/files/variats/Guia_Entitats_FCD_2010.pdf, 
però aquí teniu una explicació general de cada entitat: 



14 

 

01. AAT, Associació d’Ajuda al Toxicòman  

L’AAT té com a finalitat oferir una atenció integral a les persones 
drogodependents amb l’objectiu de dotar-los d’eines per superar el seu 
problema d’addicció, millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva integració 
social, així com oferir suport a les seves famílies 

Dades de contacte: 

• Direcció: C. Riera de Sant Miquel número 1 bis, àtic 1ª 08006 Barcelona 
• Telf. 932 375 042  
• Mail. aatbarna@pangea.org 

02. ABD, Associació Benestar i Desenvolupament  

Entitat declarada d’utilitat pública que treballa en l’àmbit de les 
drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la 
promoció de l’autonomia de les persones grans i les persones amb 
dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió 
dels col·lectius més vulnerables o marginals. 

Dades de contacte 

• Direcció C. Quevedo, 2 baixos 08012 Barcelona  
• Telf. 932 890 530 
• Mail. abd@abd-ong.org 
• Web: www.abd-ong.org  

03. ADAD, Associació d’Ajuda al Drogodependent  

Empresa d’inserció social i laboral de persones amb problemes d’exclusió 
social, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per accedir al mercat 
laboral. 

Dades de contacte 

• Direcció C. Fluvià 20 17800 Olot 
• Telf. 972 269 908 
• Mail. encant@garrotxa.com 
• Web: www.adadlencant.org  

04. AIDE, Associació d’Intervenció en Drogodependències d’Egara  

L’associació aborda la problemàtica de les drogodependències des de 
l’acceptació del consum d’aquestes, potenciant un consum responsable i la 
reducció dels riscos i danys associats al consum 

Dades de contacte 
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• Direcció C. Menéndez y Pelayo, 65 08223 Terrassa  
• Telf. 937 857 744  
• Mail. aideong@suport..org 
• Web: www.aide.es  

05. ALBA, Associació d’ajuda i reinserció del toxicòman  

L’associació Alba té com a missió l’ajuda al drogodependent mitjançant la 
creació de mòduls de tractament, prevenció i reinserció social de la persona 
que té problemes amb les drogues. 

Dades de contacte 

• Direcció Plaça Dr. Robert, 1 08221 Terrassa 
• Telf. 937 314 845 
• Mail. administracio@aalba.org 

06. Àmbit Prevenció  

Àmbit Prevenció té com a finalitat millorar la qualitat de vida i fomentar 
l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i 
estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social. 

Dades de contacte 

• Direcció C. Aribau 154 3r 08036 Barcelona 
• Telf. 932 371 376 
• Mail. info@fambitprevencio.org 
• Web: www.fambitprevencio.org  

07. Associació ATRA  

Associació que treballa per al tractament, l’atenció sanitària i la reinserció, 
segons plans i àmbits d’intervenció, de totes les persones amb problemàtiques 
socials que necessiten especial atenció, donant prioritat a les derivades de les 
addiccions i de la salut mental. 

Dades de contacte 

• Direcció C. Gran de Gràcia, núm. 239, 1r 1a 08012 Barcelona 
• Telf. 932 376 824 
• Mail. grupatra@grupatra.org 
• Web: www.grupatra.org  

08. Associació Centre Assistencial CANAAN  
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Associació sense ànim de lucre que realitza un progra - ma integral de 
desahabituació i inserció sòcio-laboral a persones amb problemes de 
drogodependències i/o altres patologies associades. 

Dades de contacte 

• Direcció C. Muralla 42 17820 Banyoles 
• Telf. 972573022 
• Mail. centrecanaan@gmail.com 
• Web: www.centrecanaan.org 

09. Associació Dianova España  

ONG que contribueix al desenvolupament social a través de programes de 
joventut, educació i addiccions, amb la missió de desenvolupar accions i 
programes que contri - bueixin activament a l’autonomia personal i al progrés 
social. 

Dades de contacte 

• Direcció: C. Pintor Serrasanta, número 15 A – 1º 5ª 08860 Castelldefels  
• Telf. 936 645 968 
• Mail. comunicacion@dianova.es 
• Web: www.dianova.es  

10. Associació Egueiro  

Entitat que ofereix una atenció residencial professiona - litzada a les persones 
que presenten problemàtiques d’addicció, mitjançant un programa terapèutic 
individu - alitzat, orientat a l’extinció de les conductes addictives i la millora de 
la salut de l’usuari 

Dades de contacte 

• Direcció: Apartat de Correus número 258 Valls, Tarragona 
• Telf. 977 600 519 
• Mail. egueiro@egueiro.org 
• Web: www.egueiro.org  

11. Associació ESTREP  

L’Associació Estrep de la Fundació Mercè Fontanilles, promociona el 
voluntariat i la iniciativa social, fomenta la creació de recursos socials d’atenció 
a les drogode - pendències i altres col·lectius, i constitueix un espai de 
cooperació i de coneixement. 

Dades de contacte 
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• Direcció: C. Via Laietana 54, 1a 08003 Barcelona 
• Telf. 932 682 222 
• Mail. estrep@sinergia.org 
• Web: www.sinergia.org  

12. Associació Rauxa  

Entitat sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública que des de l’any 1989, 
treballa en l’atenció sòciosanitària integral de persones sense llar amb 
alcoholisme crònic i altres dependències. 

Dades de contacte 

• Direcció: C. Dr. Rizal, 14 baixos 08006 Barcelona 
• Telf. 934 156 298  
• Mail. asrauxa@rauxa.org 
• Web: www.rauxa.org  

13. Associació Social Forma 21  

Entitat sense ànim de lucre ubicada a Barcelona que té com a objectiu afavorir 
la integració, atenció, promoció, reinserció, prevenció i recuperació de persones 
en situació de risc o exclusió social mitjançant programes i recursos específics i 
professionalitzats. 

Dades de contacte 

• Direcció: C. Xifré 54, principal 08026 Barcelona  
• Telf. 934 551 662 
• Mail. forma21@forma21.com 
• Web: www.forma21.com  

14. ATART, Associació Tramuntana d’Ajuda i Reinserció del 
Toxicòman  

Entitat sense ànim de lucre, dedicada al tractament, l’atenció sanitària i la 
reinserció, segons plans i àmbits d’intervenció, de totes les persones amb 
problemàtiques socials que necessiten especial atenció, donant prioritat a les 
derivades de les addiccions i de la salut mental. 

Dades de contacte 

• Direcció: C. Rutlla 174-176, 1r F 17003 Girona  
• Telf. 872 080 350 
• Mail. atart@grupatra.org 
• Web: www.grupatra.org  
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15. CECAS. Centre Català de Solidaritat  

Fundació privada sense ànim de lucre que es dedica a l’atenció de persones 
drogodependents, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió 
social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius considerant les patologies 
derivades. S’atén tant a la persona com el seu entorn familiar. 

Dades de contacte 

• Direcció: C. Banys Nous 16, 2n 1a 08002 Barcelona 
• Telf. 933 177 438 
• Mail. info@cecasfundacio.cat 
• Web: www.cecasfundacio.cat  

16. Fundació Ciutat i Valors  

Fundació que ofereix serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis 
socials i ocupacionals d’acord amb les seves necessitats. Orienta les 
actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat 
integradora de la comunitat. 

Dades de contacte: 

• Direcció. Via Laietana, núm. 54, 1-1A | CP: 08003 de Barcelona 
• Telf. 932 682 222 
• Mail. fciv@sinergia.org 
• Web. http://ciutativalors.org/  

17. Fundació Esportsalus  

La Fundació té com a objectiu, el disseny i la prestació de programes de 
formació, prevenció, assistència i reinserció en els àmbits psicològic, mèdic i 
social per la millora de la salut i la qualitat de vida. 

Dades de contacte: 

• Direcció. C. Teodora Lamadrid, número 47, baixos 08022 Barcelona 
• Telf. 934 178 500 
• Mail. info@esportsalus.org 
• Web. www.fundacioesportsalus.org  

18. Fundació Font Picant  

Els objectius de la fundació són la defensa, assistència, formació i rehabilitació 
de persones amb problemes de marginació social per consum de drogues i/o 
alcohol, així com tot el conjunt d’accions tendents a la seva plena integració en 
la societat. 
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Dades de contacte: 

• Direcció. C. Còrsega 528, Escala Dreta, 1r-3a 08025 Barcelona 
• Telf. 934 353 819 
• Mail. fundacion@fontpicant.com i fontpi@suport.org 
• Web. www.fontpicant.com  

19. Fundació Gresol-Projecte Home  

ONG que promou l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al 
tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes 
d’addicció. 

Dades de contacte: 

• Direcció. C. Gran Via núm. 204, bis local 7 08004 Barcelona  
• Telf. 932 989 875 
• Mail. info@projectehome.org 
• Web. www.projectehome.org  

20. Fundació Salut i Comunitat  

Té una sòlida i àmplia experiència en el foment, crea - ció i gestió de serveis de 
qualitat destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses 
problemàtiques socials i sanitàries 

Dades de contacte: 

• Direcció. Carrer d'Alí Bei, 25, 08010 Barcelona 
• Telf. 932 44 05 70 
• Mail. fsyc@fsyc.org 
• Web. https://www.fsyc.org/  

21. Grup per la reinserció i inserció social (AEC GRIS)  

La missió d’AEC-GRIS consisteix en desenvolupar una feina de recolzament i 
tractament sanitari i psicològic a les per - sones amb problemes de conductes 
addictives i als seus familiars, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida 
i disminuir els danys associats al consum, i crear recursos per la inclusió socio-
laboral d’aquests col·lectius en risc d’exclusió social. 

Dades de contacte: 

• Direcció: C. Veguer, núm. 1-3, entresòl 08002 Barcelona  
• Telf. 933 192 736 
• Mail. aec-gris@aec-gris.org 
• Web. www.aec-gris.org  
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22. IPSS, Institut per a la Promoció Social i de la Salut 

Entitat sense ànim de lucre que es dedica al disseny i la gestió de programes, 
centres i serveis en els camps de les persones grans, les dones, la infància i 
l’adolescència, les persones amb problemes de drogodependències, les 
persones amb discapacitats, les persones en situació d’exclusió social, les 
persones i col·lectius que pertanyen a minories ètniques i culturals, així com 
altres col·lectius especials 

Dades de contacte: 

• Direcció: C. Vallirana, 61 08006 Barcelona  
• Telf. 932 021 616 
• Mail. ipss@ipss-online.org 
• Web. www.ipss-online.org  

 

Creu Roja. “Programa Toxicomanies (PaDS)” i “Programa 
SAPS” 

A Barcelona existeix al CAS de Ciutat Vella, que gestiona la Creu Roja. 
Gestiona el programa PaDS (SIDA) i el programa SAPS (Servei d’Atenció i 
Prestació Sanitària). Equips multidisciplinaris. Assistència medica, psicològica, 
social. Vocació d’adreçar-se a persones sense recursos. S’atén a tothom. 

Dades de contacte Programa PaDS : 

• Direcció. Fusina 6. 08003 Barcelona 
• Telf. 93 319 45 93 
• Mail. pads@creuroja.org 
• Web. http://padscreuroja.blogspot.com.es/  

Dades de contacte Programa SAPS : 

• Direcció. Avda. Drassanes, 13-15. 08001 Barcelona 
• Telf. 93 443 03 73 
• Mail. infsaps@creuroja.org  

 

Fundació Salut i Comunitat, Fundació Ciutat i Valors, 
Fundació Marianao 

Entitats que tracten les toxicomanies. Les dues primeres entitats disposen de 
pisos d'inserció, mentre que la tercera disposa d'una comunitat terapèutica i de 
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pisos d'inserció. Aquests programes especials es realitzen a demanda 
individual de la persona afectada o del professional. 

Dades de contacte Fundació Salut i Comunitat :  

• Direcció. Carrer d'Alí Bei, 25, 08010 Barcelona 
• Telf. 932 44 05 70 
• Mail. fsyc@fsyc.org 
• Web. https://www.fsyc.org/  

Dades de contacte Fundació Ciutat i Valors : 

• Direcció. Via Laietana, núm. 54, 1-1A | CP: 08003 de Barcelona 
• Telf. 932 682 222 
• Mail. fciv@sinergia.org 
• Web. http://ciutativalors.org/  

 

Dades de contacte Fundació Marianao : 

• Direcció. Plaça Joan N. García-Nieto, s/n- 08830. Sant Boi de Llobregat. 
Barcelona 

• Telf. 936 303 062 
• Mail. fundacio@marianao.net 
• Web. http://www.marianao.net/es  

 
 

ACAS – Associació Comunitària Anti-Sida de Girona 

És una associació constituïda per persones voluntàries que, sense afany de 
lucre i des d’una perspectiva interdisciplinària i comunitària, col·laboren en la 
prevenció del VIH/Sida, en l’educació per la salut, en la sensibilització social i 
en l’atenció a les persones afectades per aquesta infecció. El seu àmbit 
territorial d’actuació comprèn tota la demarcació de Girona. 

Dades de contacte: 

• Direcció:  Plaça Sant Ponç 9, 4t 2a, Girona 
• Telèfon: 972 21 92 82 
• Web: http://acas-girona.blogspot.com.es/  
• Mail: acasgi@grn.es 
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Programa ACCEPTA (Dincat) 

El programa Accepta atén persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (DID) que tenen problemes amb la justícia. És un itinerari de 
suport, seguiment i atenció integral per donat ajut i normalitzar la seva vida. 

Es detecten casos (avaluació de la DID), hi ha atenció directa, intervenció en 
Medi Obert i cerca de recursos de compliment alternatiu, atenció amb les 
famílies, assessorament judicial i seguiment a usuaris que han finalitzat la seva 
mesura. 

Dades de contacte: 

• Direcció: c. Joan Güell 90-92, Barcelona 
• Telèfon: 93 490 16 88  
• Mail: info@dincat.cat 
• Web: http://www.dincat.cat/ca/accepta_32954   
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Formació reglada 

Possibilitat de fer la matrícula 
viva d’un centre a un altre, independentment de si hi ha plaça o no, ja que és 
un trasllat d’expedient (per exemple, persona que està inscrita a escola d’adults 
dins del centre penitenciari i al sortir vol seguir amb els estudis que ha iniciat). 

Sinó, s’ha de buscar l’escola on hi hagi plaça, encara que sigui en un altre barri. 

Els cursos obligatoris (ensenyança bàsica) són gratuïts, també per a persones 
sense papers. 

Ull: alguns són gratuïts i d’altres no, també en funció de la municipalitat o si 
depenen del Dept. d’Ensenyament o de cada municipi. 

 

La inserció laboral  és un dels instruments més efectius per la reintegració 
de la persona.  

En determinats casos, el participant comptarà amb una formació, experiència 
laboral i una xarxa de recursos que el permetrà aconseguir una feina desprès 
d’acabar l’empresonament. No obstant, en molt casos el participant podrà 
comptar amb dificultats afegides per aquesta inserció derivades de factors com 
el propi període d’empresonament, la manca d’experiència laboral, els dèficits 
de formació o la manca d’una xarxa de contactes que li facilitin la inserció. En 
aquests casos, el mentor hauria de poder ajudar al participant a utilitzar els 
recursos comunitaris per ajudar a la inserció laboral de les persones amb 
dificultats, que difícilment podrien aconseguir feina pels canals ordinaris. 

A continuació s’exposen alguns recursos que poden ser útils en aquesta tasca: 

 

FORMACIÓ 
I INSERCIÓ 
LABORAL  
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Recursos Públics  

Període d’acompanyament a presó 

CIRE  

Dins de presó, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) desenvolupa 
tasques de formació i ocupació. Possiblement, el participant ja participi en 
alguna d’aquestes tasques. En cas que no sigui així, seria útil que el mentor 
pogués aconsellar la participació en aquestes activitats útils per a la inserció 
laboral. Si en el període final de la condemna el participant passés a una secció 
semioberta o oberta podria tenir la possibilitat de formar part d’un programa 
d’inserció laboral. 

 

Període a la comunitat  

Servei Català d’Ocupació.  

Existeixen oficines a cada ciutat, on es poden cercar cursos formatius o ofertes 
de feina, entre d’altres. Per exemple, a Barcelona existeix Barcelona Actica, 
que oferta orientació laboral, formació i intermediació laboral. La resta de 
municipis tenen serveis similars. Podeu consultar els serveis que ofereix el 
Servei Català d’Ocupació (SOC), així com quina és la seu més propera a 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/otg.html  

 

Garantia Juvenil 

Per a joves de fins a 30 anys, espanyols o comunitaris, que es trobin aturats, 
existeix el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, dirigit a aconseguir millorar la 
formació i acompanyar en la inserció laboral dels joves. Un col·lectiu d’especial 
atenció és el dels joves que no han finalitzat els estudis obligatoris o que no 
tenen experiència laboral. Més informació a 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html  

 

Entitats del tercer sector 

Creu Roja 
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Creu Roja és una ONG que compta amb projectes adreçats a la inserció laboral 
de persones amb especials dificultats, entre les quals es troben les persones 
que han passat un període de la seva vida a presó. 

Aquests programes d’inserció laboral consten de diferents etapes: orientació 
laboral –tutories, tallers de recerca de feina; formació en competències 
transversals i en competències capacitadores; i intermediació laboral–
pràctiques no retribuïdes en empreses i canalització de les persones a recursos 
laborals, després d’una tasca de prospecció. 

Les persones poden adreçar-se directament a les assemblees locals de Creu 
Roja o també podrien ser derivades per les oficines municipals dels serveis 
socials. 

Dades de contacte Barcelona: 

• Direcció. c/ Joan d’Àustria, 118. 08018 Barcelona 
• Telf. 93 300 65 65 
• Mail. informacio@creuroja.org 
• Web. http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx 
• Altres. Existeixen seus locals, per veure quines accedir a 

http://www.creuroja.org/AP/cm/22P24L8/Barcelona.aspx   

 

Programa Incorpora 

El programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa" facilita la integració laboral a 
persones en risc d'exclusió social. És un programa d'intermediació laboral que 
combina les necessitats del teixit social i empresarial d'una manera òptima, 
perquè l'èxit de la integració laboral estigui assegurat. 

A aquest efecte, ofereix un servei integral gratuït amb més de 250 tècnics 
d'inserció laboral  que pertanyen a més de 110 entitat socials catalanes. 
Proporcionant tot l'assessorament que l'empresa necessita, i també un suport 
complet en totes les fases del procés als usuaris: des de la selecció fins a la 
integració plena en el lloc de feina. 

Incorpora ofereix a les persones l'oportunitat de desenvolupar-se i de formar-se 
afavorint la integració laboral dels col·lectius en risc d'exclusió social: persones 
amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn mental; immigrants;  
joves amb dificultats; dones víctimes de violència domèstica; aturats de llarga 
durada; més grans de 45 anys; persones privades o ex privades de llibertat. El 
programa Incorpora te un subprograma dirigit en exclusiva a les persones 
privades de llibertat que es troben a la fase final de la seva condemna, 
reincorpora. Més informació a: http://www.incorpora.org  
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Programa Reincorpora 

El programa ofereix la realització d’itineraris personalitzats d’inserció 
sociolaboral, que contribueixen a millorar les competències professionals, 
faciliten el desenvolupament de valors, la reinserció social i la integració laboral 
a l’empresa. La participació i l’acompanyament de les entitats socials és una 
peça clau del programa. La seva activitat es concreta en l’acompanyament de 
la persona durant tot l’itinerari d’integració sociolaboral. D’aquesta manera, es 
promou el procés de canvi des d’una perspectiva integral, ajudant a afrontar 
tensions emocionals i problemes quotidians. Més informació a: 
https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/integracion-
laboral/reincorpora-de-la-caixa  

 

Fundació Migra Studium 

La Fundació Migra Studium és un centre social promogut per la Companyia de 
Jesús a Catalunya. Treballen per a la dignitat i els drets de les persones 
migrades més vulnerables i els seus fills/es a través de l’acollida, la formació i 
la incidència política.  

Dades de contacte 

• Direcció. c/ Palau, 3, 2n 3a. 08002 Barcelona 
• Telf. 934 120 934 
• Mail. info@migrastudium.org 
• Web. http://www.migrastudium.org/php/index.php  

 

EICA – Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic 

L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (EICA) és una associació que, a partir 
dels seus quatre eixos que són l’acollida, la mediació, la formació i la 
participació, es busca propiciar un espai on persones en risc d’exclusió puguin 
aprendre i adquirir eines per millorar les seves condicions econòmiques, socials 
i culturals i arribar a ser ciutadans actius de la societat. 

Dades de contacte 

• Direcció. C/ Comerç 42 Baixos. 08003 Barcelona 
• Telf. 932684943 
• Mail. info@eicascantic.org 
• Web. https://eicablog.wordpress.com/ 
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Fundació Bayt al-Thagafa 

L'objectiu de la fundació és facilitar la integració social i cultural dels immigrants 
arabomusulmans a la societat, sense perdre la seva pròpia identitat i fomentant 
l'intercanvi i el diàleg entre les diferents cultures.  

Amb aquesta finalitat disposa d'un programa d'acollida, informació, orientació i 
assessorament a immigrants nouvinguts sobre temes que afecten el seu procés 
d'integració en la societat d'arribada. També disposa d'un servei jurídic que 
orienta i informa sobre la situació legal de l'immigrant d'acord amb la normativa 
d'estrangeria 

Dades de contacte 

• Direcció. c. Princesa, 14, 1r pis. 08003 Barcelona // c. Jaén 18-20  
08620. Sant Vicenç dels Horts 

• Telf. 93 319 88 69 
• Web. http://www.bayt-al-thaqafa.org/ca/ 

 

PES Cruïlla 

La PES Cruïlla és una entitat privada d’iniciativa social, sense afany de lucre, 
que pertany a “Salesians Sant Jordi”, entitat que aglutina les plataformes 
socials dels Salesians de Catalunya. Promou diversos projectes educatius i de 
prevenció per a infants, adolescents i joves de les famílies més necessitades. 

La PES Cruïlla té com a marc d’acció preferent els barris de la Zona Nord de 
Nou Barris de Barcelona: Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana.  I centra la 
seva tasca educativa en els àmbits del lleure, la inserció sociolaboral, 
l’educació formal i la dinamització comunitària. 

Dades de contacte 

• Direcció. c/ Pedraforca, 2-6. 08033 Barcelona 
• Telf. 93 359 55 76 
• Mail. pes.santbernat@salesians.cat 
• Web. http://www.centrecruilla.com/ 

 

Cáritas 

Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, 
orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar a 
la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, 
sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. 
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Dades de contacte: 

• Direcció. Via Laietana 5, Entl. 08003 Barcelona 
• Telf. 93 344 69 00 
• Mail. infocaritas@caritasbcn.org 
• Web. http://www.caritasbcn.org/es/ 

Dins de Cáritas hi ha el Projecte "Feina amb cor” , un programa professional, 
personalitzat i gratuït per acompanyar durant 6 mesos les persones que estan a 
l’atur des de fa temps i han esgotat la prestació d’atur o estan a punt de fer-ho. 

Dades de contacte: 

• Telèfon: 93 117 08 11 
• Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 h  
• Mail: feinaambcor@caritasbcn.org 
• Web: http://www.caritasbcn.org/node/3199  

 

PROBENS, Asociación para el Estudio y Promoción del 
Bienestar Social 

És una associació sense ànim de lucre del tercer sector i d’abast estatal, que 
treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels 
nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, 
ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres 
organismes.  

Dades de contacte: 

• Direcció: c. Sant Rafael 10, local esquerra, Barcelona 
• Telèfon: 93 441 41 05 
• Mail: probens@probens.org 
• Web: http://www.probens.org/ca/  
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Recursos 
Públics  

Període 
d’acompanyament  a la 
presó 

En el període 
d’acompanyament a la presó 
caldrà determinar els recursos econòmics dels quals podrà disposar el 
participant un cop surti de la presó. 

Període a la comunitat 

A continuació s’exposen les principals opcions de subsidis i prestacions que es 
poden gestionar per a les persones excarcerades, com es gestionen i quin 
període de vigència tenen. 

Prestació d’excarceració 

Subsidi: 426€/mes, es cobra durant 6 mesos prorrogable fins a 18 mesos 
(prorrogant-ho cada 6 mesos, no és una pròrroga automàtica).  

Requisits per tenir-hi dret: 

a) més de 6 mesos a la presó continuadament (penats i preventius). Els 
centres penitenciaris fan certificats d’excarceració que s’han de dur a l’INEM. 

b) Tenir ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI = 
480€). 

c) No estar treballant. 
d) No tenir dret a la prestació d’atur. La prestació d’atur preval sobre el 

subsidi, encara que el segon pugui ser de major quantia. 
e) Disposar d’una situació regular a Espanya. Els estrangers no regularitzats 

estan exclosos d’aquest subsidi 
 

PRESTACIONS 
I SUBSIDIS 
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Com gestionar-ho: a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 
(http://www.sepe.es/). N’hi ha de gestió estatal i d’autonòmica. La tramitació pot 
trigar fins a 3 o 5 mesos. Això genera problemes amb les persones que no 
poden tenir cap ingrés a part d’aquest subsidi. Normalment tenen un mes de 
demora, per tant, hi ha un mes on aquestes persones no tenen cap ingrés.  

Podeu trobar la informació explicativa del tràmit a: 
http://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/he_salido_de_prision.html  

Per cercar la oficina on s’ha de tramitar la prestació d’excarceració cal anar a: 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/otg.html 

 

Prestació d’atur 

Es genera per haver estat treballant. El temps treballat a presó també computa 
ja que s’està cotitzant a la seguretat social. En general es té dret a 1 dia de 
prestació per cada 3 dies treballats. La prestació equival al 70% de la base de 
cotització (els primers 6 mesos) i al 50% (a partir dels 6 mesos). 

Per obtenir informació detallada sobre el tràmit, podeu consultar el butlletí del 
subsidi d’atur: https://goo.gl/ioW9GO  
Podeu trobar més informació explicativa sobre el tràmit a les següents enllaços: 

- Si s’ha treballat més d’un any: http://goo.gl/78GuU5  
- Si s’ha treballat menys d’un any: http://goo.gl/aAcqUp  
 

Renda Mínima d’Inserció (RMI - PIRMI) 

Dirigit a persones que no han passat més de 6 mesos a la presó. 

El barem de la quantia no és individual, sinó que té en compte el nucli familiar 
(relacions de parentiu fins a 2n grau).  

Per l’adjudicació de la RMI es tenen en compte els ingressos i no el patrimoni. 
Tot i això, si es disposa de patrimoni no li adjudicarien la RMI degut a que 
s’entén que podria disposar d’ingressos al liquidar el patrimoni.  

La durada màxima de la RMI són 5 anys. 

Gestionada pels professionals de l’administració local (Serveis Socials en 
general), però qui resolt les sol·licituds és la Generalitat de Catalunya- Dept. 
Benestar Social. Temps de resolució: uns 5 mesos aprox. (amb retroactivitat 
d’un mes). 



31 

 

Per obtenir informació detallada sobre el tràmit, podeu consultar el butlletí de la 
renda activa d’inserció: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/folleto_rai_esp.pdf  

 

Dades de contacte: 

Oficina d’atenció a l’usuari de l’RMI. Hi ha oficina a Barcelona, Lleida, 
Tarragona, Girona i Terres de l’Ebre. En podeu veure les adreces aquí: 
http://goo.gl/9WyeZ5   

 

Ajuts d’Urgència Social 

Gestionats i concedits per les administracions locals (Ajuntaments). Però són 
ajuts molt precaris i n’hi ha molt pocs, que es basen sobretot en les possibilitats 
econòmiques dels propis ajuntaments. Bàsicament es concedeixen ajuts 
només per a despeses concretes.  
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Entitats del tercer sector 

Càritas  

Cobreixen les prestacions d’urgència social i poden fer front a determinats tipus 
de subsidis de manera continuada. Per exemple, pot anticipar la prestació que 
la persona haurà de cobrar. 

A Barcelona assumeix tasques de “Xarxa d’atenció primària” i pot gestionar 
directament el RMI gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. En 
altres llocs, Cáritas només té programes d’atenció especialitzada. 

Dades de contacte Cáritas  

• Direcció. Via Laietana 5, Entl. 08003 BARCELONA 
• Telf. 93 344 69 00 
• Mail. infocaritas@caritasbcn.org 
• Web. http://www.caritasbcn.org/es/ 

 

Creu Roja. “Programa Pobresa” 

Cobreixen les prestacions d’urgència social i poden fer front a determinats tipus 
de subsidis de manera continuada. 

“Programa Pobresa”: Dirigit a cobrir les necessitats bàsiques. Es fa amb 
col·laboració amb Ajuntaments i districtes de Barcelona. Aquesta atenció es fa 
en col·laboració amb els Serveis Socials, que és qui deriva i qui gestiona el 
cas, si bé també a Creu Roja es fa una entrevista per detectar les necessitats.  

Formació: Taller d’economia domèstica, Taller de suport emocional. Els porten 
tècnics encara que també hi pot haver voluntaris qualificats. 

Dades de contacte Barcelona: 

• Direcció. c/ Joan d’Àustria, 118. 08018 Barcelona 
• Telf. 93 300 65 65 
• Mail. informacio@creuroja.org 
• Web. http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx 
• Altres. Existeixen seus locals, per veure quines accedir a 

http://www.creuroja.org/AP/cm/22P24L8/Barcelona.aspx   

  



33 

 

 
 

Recursos 
Públics 
Cal fer èmfasi a aquells 
participants d’origen 
estranger que poden tenir 
situacions administratives no 
regularitzades ja que poden 
ser un obstacle per a la seva 
reinserció. Alhora, també 
s’aborda la cancel·lació dels 
antecedents penals per tal de 
regularitzar la seva situació 
administrativa i aconseguir 
accedir a altres recursos, com una feina (v. Secció Formació i Inserció Laboral).  

Període d’acompanyament a la presó 

A dins de la presó s’ajuda a tramitar tot allò relacionat amb documentació, 
permís de residència o recórrer el decret d’expulsió, entre d’altres, a través dels 
Juristes o del Servei d’Orientació Jurídica. 

A més, hi ha un conveni amb la policia (CNP) per tal que la policia es desplaci a 
les presons per tramitar les renovacions de documentació dels permisos 
permanents que es precisin per tal de millorar la seva situació administrativa, 
de la mateixa manera que es fa amb les renovacions dels DNI. També es fan 
sortides programades als consolats per tal que els interns puguin 
demanar/tramitar la renovació del seu passaport.  

Període a la comunitat 

Sol·licitud del DNI 

Si durant el període a la presó el participant no es va poder fer el DNI, també 
pot tramitar-ho un cop abandoni el centre penitenciari.  

Per obtenir el DNI per primer cop o renovar-lo, cap adreçar-se a una comissaria 
de Policia Nacional.  

 

 

CIUTADANIA  
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Per obtenir el DNI és necessari portar: 

- Dues fotografies  
- Certificat o extracte de la Partida de Naixement lliurat pel Registre Civil, 

o si s’escau, Certificat d’inscripció de la nacionalitat espanyola, expedit 
pel registre civil corresponent. 

- Taxes  

Per renovar el DNI és necessari portar: 

- Dues fotografies. 
- El DNI anterior. 
- En cas de canvi de domicili respecte al que figuri al document anterior, 

cal portar el Certificat d’empadronament (la validesa d’aquest document 
és de tres mesos a partir de la data d’expedició) 

- En cas de variació de les dades de filiació, certificat del Registre Civil.  
- Taxes. 

Per demanar cita prèvia per l’obtenció del DNI, cal anar a: 
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/  

 

Cancel·lació dels antecedents penals 

La cancel·lació dels antecedents penals és important perquè mentre no es 
cancel·len no es pot treballar ni obtenir el permís de residència.  

Com es gestiona? Es fa personalment a partir del Ministeri de Justícia. En tot 
cas es pot rebre assessorament jurídic per saber si es compleixen les 
condicions. S’ha de demanar de manera explícita, no és automàtica. Per 
conèixer els terminis de cancel·lació que s’estableixen per cada tipus de pena, 
així com la informació necessària per fer el tràmit, accedir a: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-
gestiones-personales/solicitud-cancelacion   

Terminis de cancel·lació en funció de la pena de presó:  

  CP 1995  CP 2015 
Penes de presó de fins a 1 any 2 anys 2 anys 
Penes de presó de fins a 3 anys 3 anys 3 anys 
Penes de presó d’entre 3 i 5 anys 3 anys 5 anys 
Penes de presó de més de 5 anys 5 anys 10 anys 

 
Tot i que els terminis s’han modificat arran del canvi del Codi Penal (CP), tenint 
en compte que els fets pels quals estan a la presó tots els participants són 
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anteriors al juliol del 2015, se’ls hi apliquen els terminis establerts al CP anterior 
(1995). 

Els terminis comencen a computar el dia següent a que la pena de presó s’hagi 
complert. A més del pas del temps, per la cancel·lació cal que la persona no 
delinqueixi en el període de cancel·lació. 

 

Expulsió del territori 

Algunes persones d’origen estranger afirmen tenir decrets d’expulsió del 
territori. Per tal de conèixer més en què consisteix aquesta expulsió, s’enllacen 
diversos recursos disponibles: 

Ministeri de l’Interior. Govern d’Espanya: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-
general/expulsion  
Guia sobre l’expedient d’expulsió i els centres d’internament per a estrangers 
(CIE) elaborat per Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM): 
https://web.icam.es/bucket/TO_GuiaCiudadanosExtranjeros.pdf  
 
Guia informativa de drets i garanties per a l’internament i l’expulsió 
d’estrangers, elaborada per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans 
(OSPDH) de la Universitat de Barcelona, redactada en diversos idiomes: 
http://www.ub.edu/ospdh/sites/default/files/documents/completa.pdf  
 
 
 

Ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) 
 
Possibilitat de realitzar visites a participants ingressats al CIE per part de 
familiars i/o amics. 
No poden corroborar si una persona està internada al CIE o no. Si el mentor té 
la sospita que el participant està ingressat al CIE pot anar directament al CIE 
Zona Franca en horari de visita i demanar que vol visitar el seu participant. Si li 
diuen que no consta ningú amb aquest nom sabrem que no està ingressat allà, 
i si li diuen que sí li podran permetre la visita. 
 
Dades de contacte: 

• Direcció: carrer E, núm. 40, Zona Franca, Barcelona 
• Horari de visites: 10h a 12h i de 17h a 19h. 
• Telèfon: 93 290 30 00 

 
 

 



36 

 

Entitats del tercer sector 

SAIER, “Programa Immigració” 

A la ciutat de Barcelona existeix el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i 
Refugiats –SAIER- (des dels anys 90), un servei d’atenció a immigrants en què 
participen diverses institucions: Creu Roja –part social–; CCOO –CITE, atenció 
jurídica–; UGT, Amic –ocupació–; Associació Catalana d’Ajuda al Refugiat; 
Col·legi d’advocats –assessoria jurídica. Ho coordina l’Ajuntament.  

Presta assistència psicològica, jurídica, integració social i integració laboral (en 
la part laboral, “Amic” deriva a serveis d’inserció laboral, com Barcelona Activa). 
Centralitza l’atenció als immigrants irregulars. És totalment gratuït. A altres 
províncies aquest servei no existeix.  

Dades de contacte: 

• Direcció. Av. Paral·lel, 202. 08015 Barcelona 
• Telf. 93 256 27 00 
• Mail: saierinfo@bcn.cat 
• Web. http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/saier/saier.html  
• Butlleti informatiu: 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/saier/SAIER.fullet.ca-es.pdf  

 
Cáritas 

Disposa de dos advocats que estan especialitzats en temes d’estrangeria 
(recurs gratuït). Específicament amb les persones d’origen immigrant fan tallers 
i formació, i de manera indirecte poden rebre alguns diners pel seu treball.  

Amb les persones que es triga a poder cancel·lar els seus antecedents penals 
(alguns fins a 5 anys) se’ls pot perllongar les estades als seus recursos. 

Dades de contacte 

• Direcció. Via Laietana 5, Entl. 08003 BARCELONA 
• Telf. 93 344 69 00 
• Mail. infocaritas@caritasbcn.org 
• Web. http://www.caritasbcn.org/es/  
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CIRE  

Als serveis centrals del CIRE hi ha dos juristes treballant específicament pel 
col·lectiu d’estrangers. Es dedica a solucionar els diversos problemes de 
papers en què es poden trobar: poden ajudar a la renovació de la 
documentació, en tant que tenen una finestreta única a la Subdelegació del 
govern que els hi permet agilitzar tots els seus tràmits. 

Dades de contacte (oficina central) 

• Direcció. C. d'Enric Granados, 33. 08007 Barcelona 
• Telf. 935 544 370 
• Web. http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/cire/  

 

Fundació FICAT 

Presta serveis d’assessorament jurídic gratuït a persones immigrants.  

Dades de contacte 

• Direcció.  C/ Comerç, 42 – 08003 Barcelona  
• Telf. 665 520 030 
• Mail. info@ficat.org o sociojuridic@ficat.org 
• Web. http://www.ficat.org/ca/que-fem/58-programa-de-servei-soci-juridic   

 

 

Oficina de Suport a la Cancel·lació d’Antecedents Policials i 
Penals (OFICANPE) 

Servei totalment gratuït que té com a objectiu acompanyar a persones d’origen 
migrant en la cancel·lació de tot tipus d’antecedents, com també assessorar-los 
en els seus procediments penals i penitenciaris. 

Dades de contacte: 

• Direcció: Carrer Princesa 14, Barcelona (Fundació Bayt al-Taqafa) 
• Horari: cada dijous de 15:30h a 19:00h 
• Mail: oficanpe@iacta.coop 
• Web: http://iacta.coop/blog/2016/06/16/neix-loficanpe/  
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Recursos 
Públics 

Serveis Socials 

Si el participant necessita 
recuperar la tutela o el dret 
de visita dels fills, caldrà un 
informe dels serveis socials.  

Si el participant vol exercir 
el règim de visites caldrà 
tenir un domicili.  

Els serveis socials podran derivar a la persona a punts de trobada.  

 

La persona ha d’adreçar-se als serveis socials del municipi on tingui la 
residència. Per tal de trobar l’adreça dels serveis socials del seu municipi, heu 
d’accedir a: https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do  

Cal mencionar que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no estan 
obligats a prestar els serveis socials. Per a aquests casos, està previst que 
siguin els Consells Comarcals qui ofereixin els serveis socials bàsics: per 
norma general, els professionals dels Consells Comarcals es desplacen 
periòdicament als municipis que atenen i allà desenvolupen la seva tasca. 

 

Entitats del tercer sector 

Obra Mercedària – Projecte Famílies 

El projecte neix per donar importància a les famílies de les persones privades 
de llibertat per tal de millorar les relacions i acompanyar a l’intern en la seva 
reinserció.  

La finalitat del projecte és que les famílies siguin el motor de canvi del 
comportament dissocial de les persones privades de llibertat i els facilitin el 
desistiment, capacitant-los perquè puguin resoldre i gestionar els conflictes que 
sorgeixin durant el procés. 

FAMÍLIA  
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El projecte combina la intervenció individual, les teràpies de grup, el grup 
d’ajuda mútua i la mediació en tant que processos complementaris, globals i 
transversals. 

Dades de contacte: 

• Direcció: Plaça Castella 6, Barcelona 
• Telèfon: 933 025 978 
• Mail: info@obramercedaria.org 
• Web: http://www.obramercedaria.org  
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Recursos 
Públics 
Existeixen diferents situacions 
en què el participant pot 
necessitar assistència jurídica: 
perquè te causes pendents, 
perquè ha de recuperar la 
custodia dels fills o perquè ha de recórrer una ordre d’expulsió, entre altres.  

 
ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 

En tots els assumptes jurídics la persona té el dret a l’assistència jurídica i, si 
compleix amb els requisits que estableix la llei, té el dret a l’assistència jurídica 
gratuïta. Per tenir el dret a l’assistència jurídica gratuïta cal que la unitat familiar 
no superi uns màxims d’ingressos (persona no integrada en unitat familiar: 
12.780€ per any/bruts; unitat familiar: màxim, entre tots els membres de 
15.976€; i família nombrosa, entre tots els membres: 19.170€). El benefici es 
tramita a partir dels col·legis d’advocats en la localitat en què es tramitin els 
assumptes judicials. Existeixen col·legis d’advocats a la majoria de ciutats de 
Catalunya 

És important que el participant estigui ben informat i ben assessorat. 

En el període de presó el mentor pot, sobre la base de la informació que li doni 
el participant, ajudar-lo per tal que ell activi la seva defensa.  

En el període a la comunitat, el mentor ha de poder empoderar al participant a 
activar els recursos jurídics. 

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) : Hi ha un SOJ a cada centre penitenciari 
on l’intern hi pot recórrer. A més, al Centre Penitenciari de Joves hi ha la 
Fundació FICAT (http://www.ficat.org/), que està especialitzada en temes 
d’estrangeria: http://ficat.org/que-hacemos/45-proyecto-de-servicio-socio-
juridico. 

ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA 
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Entitats del tercer sector 

PROBENS, Asociación para el Estudio y Promoción del 
Bienestar Social 

És una associació sense ànim de lucre del tercer sector i d’abast estatal, que 
treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels 
nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, 
ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres 
organismes.  

Dades de contacte: 

• Direcció: c. Sant Rafael 10, local esquerra, Barcelona 
• Telèfon: 93 441 41 05 
• Mail: probens@probens.org 
• Web: http://www.probens.org/ca/  
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Entitats del 
tercer sector 

 

 

Entitats del 
tercer sector 

Mapa d’entitats socials 
del tercer sector 

La Taula del Tercer Sector 
posa a disposició de tota la 
ciutadania un mapa/buscador d'entitats socials catalanes en el qual els 
ciutadans hi podran trobar els contactes (adreces, telèfons, web, correu 
electrònic) de prop de 3.000 entitats socials catalanes que formen part de les 
32 federacions de la Taula del Tercer Sector. A través del mapa/buscador, 
l’usuari també podrà fer cerques per trobar les entitats segons el municipi, 
comarca, el col·lectiu de persones ateses (gent gran, infants, persones amb 
discapacitat, etc.), l’àmbit d’intervenció (inserció laboral, dret a l’habitatge, ajuda 
alimentària, etc.).  

Per poder fer servir l’eina cal anar a: http://www.tercersector.cat/mapa  

 

Període a presó 

Vincle amb l’entitat en el període de presó.  

Hi ha algunes entitats que  tenen possibilitat d'entrar als centres penitenciaris a 
veure persones amb qui ja estaven vinculades en el passat, ja que tant des de 
dins del centre, com des del punt de vista de la pròpia entitat, és important que 
el participant que tingués vincles amb entitats abans d’entrar a la presó, els 
pugui continuar tenint un cop abandoni el centre penitenciari, ja que 
funcionaran com a nexe amb la comunitat. Exemples d’aquestes entitats són 
«Fundació Marianao», comunitats evangèliques, «Arrels», «Obra Sta. Lluïsa de 
Marillac». 

 

VINCLE 
COMUNITAT 
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Període a la comunitat  

Vincle amb la pròpia entitat com a voluntari . És molt aconsellable intentar 
integrar en la vostra entitat al participant com a voluntari 

Vincle amb altres entitats . Per exemple alguns programes de Creu Roja 
fomenten que la persona s’integri com a voluntari. 

 

Fundació Marianao: 

Entitat que desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, 
amb la finalitat de promoure el desenvolupament personal i comunitari a Sant 
Boi de Llobregat i el Baix Llobregat. 

Dades de contacte 

• Direcció. Plaça Joan N. García-Nieto, s/n- 08830. Sant Boi de Llobregat. 
Barcelona 

• Telf. 936 303 062 
• Mail. fundacio@marianao.net 
• Web. http://www.marianao.net/es 

 

Fundació Arrels 

Els objectius de la fundació són atendre les persones sense llar que es troben 
en les fases més consolidades d’exclusió perquè tornin a ser el més autònomes 
possible; Sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones sense llar; i 
denunciar situacions injustes i aportar propostes que ajudin a transformar la 
realitat d’exclusió social. 

Dades de contacte 

• Direcció.  Riereta 24, baixos. Barcelona, 08001 
• Telf. 934 412 990 
• Web. http://www.arrelsfundacio.org/es/  

 

Obra Sta. Lluïsa de Marillac 

L'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac és un programa d'integració social de la 
Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, adreçat a 
persones en situació d'exclusió social.  
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La seva acció, fonamentada en la justícia social, està centrada en l'acollida i 
l'acompanyament durant el procés de millora i promoció personal cap a 
l'autonomia i la realització dels propis projectes de vida. 

Dades de contacte 

• Direcció. C/. Sant Carles, 33 08003-Barcelona (Barri de la Barceloneta) 
• Telf. 932210880 
• Mail. obrasocial@osmarillac.com 
• Web. http://osmarillac.org/ 

 
 

Creu Roja Barcelona 

Dades de contacte 

• Direcció. c/ Joan d’Àustria, 118. 08018 Barcelona 
• Telf. 93 300 65 65 
• Mail. informacio@creuroja.org 
• Web. http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx 
• Altres. Existeixen seus locals, per veure quines accedir a 

http://www.creuroja.org/AP/cm/22P24L8/Barcelona.aspx   

 

Fundació Esportsalus 

Entitat pionera en la utilització de l’esport com a eina d’integració i reinserció de 
col·lectius de persones desafavorides per alguna problemàtica social, però 
també com mitjà per a la prevenció de conductes de risc entre els joves, 
integrant la pràctica esportiva dins el seu temps de lleure com a alternativa 
d’oci i promoció d’estils de vida saludables. 

PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN EL MEDI PENITENCIARI: Intervenció 
directa a interns en centres penitenciaris que estan patint una problemàtica 
determinada i que requereixen d'assistència psicològica i d'informació 
necessària per fer-ne front. 

PROGRAMES D'INCORPORACIÓ SOCIAL: Programes de promoció de la 
salut a través de l'esport, adreçats a persones que pateixen una problemàtica 
social i que tenen dificultats d’integració o es troben en risc o situació d’exclusió 
social. 

Dades de contacte: 

• Direcció: c. Teodora Lamadrid, nº47, baixos, Barcelona 
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• Telèfon: 93 417 85 00 
• Atenció al públic: Matins, de dilluns a divendres de 9 a 15 h. Tardes, 

Dilluns i Dimarts de 16 a 20 h (Visites concertades prèviament). 
• Web: http://esportsalus.org/ 

 

Col·lectiu Cassandra 

Associació formada per dones que han complert alguna condemna de presó i 
que volen ajudar a altres dones que han passat per la mateixa experiència a 
inserir-se a la vida en llibertat. Tenen programes d’orientació sociolaboral, 
assessorament psicosocial i assessorament jurídic.  

Dades de contacte: 

• Direcció: Camí Font de la Beca 8, casa 6, Sant Just Desvern 
• Tel: 93 372 18 56 /  673 49 10 72 
• Web: http://colectivocassandra.wixsite.com/cassandra  
• Mail: colectivocassandra@gmail.com 

 


