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SERVEIS  

 

 

SERVEIS DE SALUT 

 

CAP SAGRADA FAMILIA- ABS GAUDI  

- Objectiu: 

Atenció sanitària i social a població referent 

 

- Dades de contacte: 

935072580  

geles.martinez@sanitatintegral.org  

www.csi.com  

 

ACCIONS: 

 

- Salut: 

- Atenció primària de suport i urgències 

- Seguiment acurat de pacients amb simptomatologia COVID-19, seguiment de pacients a 

hotel salut que es troben al territori. 

 

- Gent gran: 

- Seguiment telefònic a persones grans que viuen soles i persones grans amb fragilitat i 

vulnerabilitat social 

 

 

CAP ROGER DE FLOR 

  

- Objectiu: 

Atenció sanitària i social a població referent 

 

- Dades de contacte: 

935070390 

lalvarez@eapdretaeixample.cat  

http://www.eapdretaeixample.cat/, https://twitter.com/caprogerflor , 

https://www.instagram.com/caprogerflor/   

 

ACCIONS: 

 

- Salut: 

- Atenció telefònica i seguiment telefònic a població de risc, atenció presencial a centre o domicili 

en cas d'urgència i seguimetn d'atenció sanitària que ha de realitzar un professional  qualificat 

(cures complexes, seguiment de patologies, etc).  

- Seguiment acurat de pacients amb simptomatologia COVID-19, seguiment de pacients a hotel 

salut que es troben al territori  



 

 

- Gent Gran: 

- Seguiment telefònic a persones grans que viuen soles i persones grans amb fragilitat i 

vulnerabilitat social, conveni amb servei d'atenció psicològica del territori per a poder 

atendre via telefònica pacients que precisin de suport psicològic (tant afectats per la 

malaltia com no) durant l'estat d'alarma.  

 

- Salut Mental i emocional: 

- Contacte amb el CSMA de zona pel seguiment de les persones amb malaltia mental del 

territori.  

 

- Dones 

- Atenció ginecològica urgent  

 

- Infants, joves i famílies: 

- Atenció telefònica i presencial en centre per aquelles atencions i pràctiques sanitàries que 

requereixin fer-se per part d'un professional (seguiment nadons, vacunacions, etc)  

            

SERVEIS SOCIALS Sagrada Família  

 

- Objectius: 

Atenció orientació a persones i famílies en situació d'urgència  

 

- S’adreça a: 

Tota la ciutadania que viu al barri de la Sagrada Família  

 

- Dades de contacte: 

936197311  

css_sagrada_familia@bcn.cat  

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca 

 

Durant Estat d’Alarma, els serveis socials oberts al Districte: 

EIXAMPLE:  
CSS OBERT DE GUÀRDIA CSS Antiga Esquerra Eixample  
Mallorca, 219. 
Horari atenció: de 9 a 14:30h 
Contacte: css_antigaesquerra@bcn.cat 
 

 

ACCIONS: 

 

- Salut: 

atenció i orientació a persones amb problemes de salut que necessiten algun suport bàsic.  

 

- Salut mental: 

Coordinacions atenció i orientació a persones amb problemes de salut mental.  

mailto:css_sagrada_familia@bcn.cat
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- Dones: 

Coordinacions atenció i orientació a dones en situació d'urgència.  

 

- Gent Gran: 

Coordinacions atenció a persones grans en situació d'urgència. Seguiment telefònic a usuàris 

RADARS i usuaris de serveis socials. Altes Vincles 

 

- Infància, adolescència i famílies: 

Atenció,seguiment orientació i coordinació amb serveis de les famílies i infants del territori que 

s'han adreçat o s'0adrecen a serveis socials   

 

- Acollida i immigració: 

atenció i orientació a persones migardes en situació d'urgència que no estiguin sent ateses pel 

SAIER o altres serveis municipals, que portin més de 4 mesos i demostrin arrelament.  

 

- Altres: 

Coordinacions atenció a la població en general en situacions d'urgència i vulnerabilitat orientació 

a recursos actualment en actiu         

 

SERVEIS D’ACOLLIDA 

 

Programa de Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar 

  

- S’adreça a: 

Davant d'aquesta complexitat, el programa municipal “Noves famílies a Barcelona” dóna suport a 

totes les persones estrangeres extracomunitàries que viuen a Barcelona i volen reagrupar els 

seus familiars: fills, cònjuge, parella de fet, pares...   

 

- Dades de contacte: 

671 945 353  

reagrupament_eixample@bcn.cat 

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar  

 

 

ACCIONS: 

El servei, que es duu a terme a través de professionals adscrits a tots els districtes municipals, 

ofereix el següent:  Orientació i acompanyament social individualitzat de les famílies. 

Assessorament jurídic. Orientació i acompanyament als menors i joves reagrupats per facilitar-los 

l'accés al sistema educatiu i de lleure a Barcelona. Acompanyament grupal amb activitats 

programades, abans i després del procés de trobada.  

Famílies de països d'origen extracomunitari  reagrupades. 

Actualment atenció online. 

 

 

SOAPI 
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- S’adreça a: 

Persones migrades. 

 

- Dades de contacte: 

acollida2@bcn.cat 

Telf 663 074 852 

 

ACCIONS: 

Atenció individual telefònica. 

 

 

ALTRES 

 

Eix Jove  

 

- Objectiu: 

Organtizació i dinamització d'activitats per adolescents  

 

- S’adreça a: 

Adolescents (12 a 18 anys)  

 

- Dades de contacte: 

607 537 621  

eixjove@eixjove.cat  

eixjove.cat 

facebook i instagram @eixjove  

 

ACCIONS: 

- Els Confijocs    

 

 

 

Escola Sagrada Família  

 

- Objectiu: 

Acompanyar des de la vessant educativa als infants i a les seves famílies en l'etapa educativa 3-

12. 

 

- S’adreça a:  

Infants 3-12 anys i les seves famílies  

 

- Dades de contacte: 

932074311  

a8043887@xtec.cat  

www.ceipsagradafamilia.com   



 

 

ACCIONS: 

- Fer un seguiment de la comunitat educativa, sobretot de les famílies que han agafat la 

malaltia.  

- Acompanyament online o telefònic, escrits amb recomanacions... 

- Acompanyar a les famílies i els infants durant aquest temps. Enviar tasques a fer i fer un 

seguiment de l'alumnat.  

- Anem enviant propostes i tasques a fer per continuar amb la nostra tasca docent. 

 

 

 

EQUIPAMENTS 

 

 

 

Biblioteca Sagrada Família   

 

- S’adreça a:  

Adults, gent gran i infants  

 

- Dades de contacte: 

934 50 87 33  

b.barcelona.sf@diba.cat 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibsagradafamilia/ca 

   

 

ACCIONS:  

 

- Oci i cultura: 

- la biblioteca virtual e-biblio, plataforma de préstec de llibres en format digital, pel.licules, 

audiollibres, documentals 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice 

  

- Clubs de lectura: 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/clubs-de-lectura-virtuals_945563 

 

- Tallers d'escriptura en línia Zoom 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/creacions-3 

 

- Videorecomanacions de llibres a youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvsphsV3XhzReqa0l408f27SQbxtM8Qkj 

 

 

- Activitats a yotube 

https://www.youtube.com/user/bibliotequesbcn 
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https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibsagradafamilia/ca
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/clubs-de-lectura-virtuals_945563
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/creacions-3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvsphsV3XhzReqa0l408f27SQbxtM8Qkj
https://www.youtube.com/user/bibliotequesbcn


 

 

- Recomanacions de continguts digitals Bibarnabloc bloc 

http://bibarnabloc.cat/category/contingut-digital/ 

 

 

- Gent Gran: 

Lectures a cau d'orella (lectura en veu alta mitjançant el telèfon a persones grans)   

 

- Infància i famílies: 

Conta contes a Instagram live   

https://www.instagram.com/bibliotequesbcn_acasa/ 

 

 

- Formació: 

Cursos per millorar els coneixements tecnològics (Antenes cibernàrium) en línea   

 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/noticia/nous-cursos-per-millorar-els-teus-

coneixements-tecnologics-2_939778?fbclid=IwAR1ZLj6MS-

5AECqKGSOzu15_C54VnJnurs1WWTi6SZIgtUWpIEMeftaQ6mM 

 

 

Aula Ambiental Sagrada Família  

 

- Objectius: 

Informació i educació ambiental  

 

- S’adreça a: 

Ciutadania en general  

 

- Dades de contacte: 

info@aulambiental.org  

www.aulambiental.org 

Instagram @aula_ambiental_safa / Facebook: Aula Ambiental Sagrada Família / Twitter 

@AulaAmbiental   

 

ACCIONS: 

Activitats i recursos online adreçats a la ciutadania en general i a infants 

 

Espai gent gran sagrada família  

 

- Objectius: 

Envelliment actiu  

 

- S’adreça a: 

Gent gran  
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- Dades de contacte 

677074951  

safa@gentgraneixample.cat  

https://www.gentgraneixample.cat 

 

 

ACCIONS: 

- Recull a la web de les diferents propostes d'oci i cultura existents 

- Vídeos recull a la web d'activitats i exercici físic fetes per monitors d'activitat física de 

l'espai    

- Seguiment telefònic de les persones usuàries que viuen sola i que es troben en situació 

més vulnerable  

 

            

Centre Cívic Sagrada Família  

 

- Objectius: 

Cultura de proximitat  

 

- S’adreça a: 

Ciutadania en general   

 

- Dades de contacte: 

934508917  

info@ccsagradafamilia.net  

http://www.ccsagradafamilia.net/  https://www.facebook.com/centrecivicsafa  

http://twitter.com/centrecivicsafa  http://instagram.com/centrecivicsafa  

 

- Oci i cultura: 

Creació de continguts, recomanacions i notícies a través del web i XXSS  

 

- Salut: 

Propostes de tallers que es fan al Centre (vídeos, no classes)  

 

- Salut mental i emocional: 

Informació de serveis d'atenció o recursos. 

Derivació (si fan consulta a través de telèfon o mail)"  

 

- Dones: 

Creació de contingut i notícies a través l'apartat del gènere del web. 

Informació sobre serveis o telèfons d'atenció. 

Derivació (si fan consulta a través de telèfon o mail)." 

 

- Gent Gran, persones migrades i altres:  

Derivació (si fan consulta a través de telèfon o mail). 

 

https://www.gentgraneixample.cat/
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- Infants, joves i famílies:  

El Casal Infantil a casa (4 a 12 anys) i De 0 a 3 a casa (0 a 3 i famílies): propostes, activitats, 

reptes, notícies i creació de continguts. Al web i a instagram pròpi  

 

- Formació: 

Propostes i creació de continguts relacionats amb els que fan al Centre. Vídeos o texto, però no 

classes  

 

- Altres: 

Informació sobre serveis o telèfons d'atenció, de diferents àmbits, segons ens vagin arribant 

 

Casal de barri Espai 210  

 

- Objectius: 

Programació d'activitats, tallers i classes  

 

- S’adreça a: 

Població en general   

 

- Dades de contacte: 

932653645 (el contacte actualment es fa via mail)  

espai210@gmail.com 

insta: https://www.instagram.com/espai210 

  

Facebook: https://www.facebook.com/espai.dosdeu 

      

web: https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/espai210 

  

 

- Oci i cultura 

Exposició virtual "El racó de les cures" 

Xerrades i tallers on-line entorn la cuina, la sostenibilitat i altres.  

Setmana del renova la roba. 

 

- Dones:  

Xerrada per a informar d’eines d’acompanyament a dones en situació de violènciamasclista.  

Informació de serveis d'atenció o recursos. Derivació (si fan consulta a través de mail) 

 

 

- Salut: 

Kundalini Ioga. Classes on-line a la pàgina de facebook. Cada dimarts i dijous a les 18.30h. 

Suport i seguiment de les persones usuàries de l’entitat i atenció a les seves demandes en cas de 

ser necessària una derivació.  

Recomenacions a la ciutadania a través de les nostres xarxes 

 

- Persones grans  

mailto:espai210@gmail.com
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Suport i seguiment de les persones usuàries de l’entitat i atenció a les seves demandes en cas de 

ser necessària una derivació.  

 

 

- Infants, joves i famílies: 

Tallers familiars on-line  

Recomenacions d’activitats i recursos a través de les nostres xarxes 

 

 

- Persones migrades: 

Classes on-line de català (dilluns a les 16.30 i dimarts i dijous a les 17)  i castellà (dimarts i dijous 

a les 10.30h) . A través de whatsapp i videotrucades.  

 

Informació de serveis d'atenció o recursos. Derivació en cas de ser necessària. 

 

 

- Altres: 

Informació sobre serveis o telèfons d'atenció, de diferents àmbit i suport telefònic. 

Derivació de demandes als serveis i col·lectius del barri 

 

 

 

 

ENTITATS 

 

 

GENT GRAN 

 

Espai Social Sagrada Família - Fundació Catalunya La Pedrera 

 

- Dades de contacte: 

646275817  

bcnsagradafamilia@espaisfcatalunyalapedrera.org  

https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca      

 

ACCIONS 

REMS a distància. Adreçat a persones amb dèficits de memòria que siguin autònomes en les seves 

activitats diàries.   

 

 

Associació Coordinadora per a l'Ancianitat  

 

- Objectius: 

Associació Cultural d'ajuda a la sociabilització de la gent gran  

  

- Dades de contacte: 



 

93 318 65 95  

associacio.aca.adm@gmail.com  

www.associacioaca.com 

  

 

ACCIONS: 

Divulgació d'oci i cultura per internet Orientació dirigida a canal oficials  

Contacte telefònic de suport emocional  

 

 

Fundació Salut i Envelliment UAB  

 

- Dades de contacte: 

934335030  

sergi.blancafort@uab.cat 

 

ACCIONS:   

Enquesta efectes cognitius, socials i emocionals del confinament en persones majors de 65 anys.  

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/confinament-pel-covid-19-questionari-

sobre-els-seus-efectes-en-la-salut-de-les-persones-grans-

1345806890423.html?noticiaid=1345811566034 

    

 

  

 

Fundació Enllaç  

 

- Objectius: 

Acompanyament a persones grans LGTBI persones grans i vulnerables LGTBI  

 

- Dades de contacte: 

934573739  

informacio@fundacioenllac.cat  

www.fundacioenllac.cat  

https://www.facebook.com/FundacioEnllac 

 

ACCIONS: 

- Activitats de cinefòrum, es proposa una peli que han de veure abans i es queda per 

comentar-la per l'aplicació Jitsi Meet     

- Activitat de Debat i Reflexió cada 15 dies per l'aplicació Jitsi Meet per mantenir el contacte 

i parlar de diferents temes interessants per a la gent gran 

- Seguiment a les persones grans LGTBI que estan al voltant de la nostra entitat i del barri.  

- Trucades de seguiment, videoconferències, etc. amb la supervisió de la nostra TS per si 

cal fer alguna acció o ens fan alguna altra demanda"     
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AFAB Associació de Familiars de Alzheimer de Barcelona  

 

- Objectius: 

L'AFAB té com a tasca prioritària, doncs, millorar la vida del malalt d'Alzheimer sobretot donant 

molta importància a la qualitat de vida de les famílies afectades, que són un pilar fonamental en 

tot el procés. La nostra missió consisteix en representar i defensar els interessos, necessitats i 

drets de totes les persones que conviuen amb l'Alzheimer.  

 

- Dades de contacte: 

934125746  

afab@afab-bcn.org  

https://www.afab-bcn.org 

   

 

ACCIONS: 

- Acompañamiento a  las familias de lunes a viernes de 9-14h. Apoyo Psicológico. Grupos 

de apoyo emocional y ayuda mutua online.  

- Taller de estimulación cognitiva en directo y gratuitos.  

- Material lúdico y cognitivo a través de las redes.  

- Asesoramiento legal.  

 

Amics de la Gent Gran    

 

- Objectius: 

Fundació dedicada a la lluita en contra de la soledat de les persones grans: Acompanyament 

emocional a les persones grans que pateixen soledat. També activitats comunitàries de 

socialització i assessorament. Formació, Visibilitat i Sensibilització en matèria de soledat.   

 

- Dades de contacte: 

932 076 773  

nrodriguez@amicsdelagentgran.org  

https://amigosdelosmayores.org 

 

ACCONS:  

- Jocs, relats y artteràpia per telèfon.   

- Informació y derivació de casos.   

- Suport emocional per part de voluntaris i suport psicològic per part de professionals  

- Detecció i derivació  

- Creació de plataforma telefònica de suport emocional. informació dels recursos i gestió, derivació 

de diferents necessitats ( Compres, Àpats a domicili, cites mèdiques.. )  

 

Altres:  

- Famílies: informació dels recursos per a gent gran.   

- Trobades de Voluntariat , formació (resolució de conflictes, dol..)  i espais de suport emocional 

per voluntariat.   

 

https://www.afab-bcn.org/
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- DIVERSOS COL·LECTIUS 

 

PDC  

- Dades de contacte: 

info@pdcsagradafamilia.cat  

www.pdcsagradafamilia.cat 

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Pla-Comunitari-Sagrada-

Fam%C3%ADlia-224780898284373/ 

        

ACCIONS: 

Coordinació general amb serveis, entitats, Xarxa de Suport.  

Seguiment i redefinició de projectes de Salut, Gent Gran, Cures, Interculturalitat i Acollida i 

Feminismes 

 

Fundació Aroa  

 

- Objectius: 

Prevenció i atenció dels trastorns psicosocials a través d'accions comunitàries i terapèutiques, 

amb perspectiva integral de la salut i enfocament feminista per a la promoció dels drets humans. 

  

 

- S’adreça a: 

Gent gran, Dones, Infància i Adolescència, ciutadania en general  

 

- Dades de contacte: 

669057540  

aroa@fundacioaroa.org  

www.fundacioaroa.org  

 @fundacioaroa  

 www.facebook.com/fundacioaroa/ 

https://www.linkedin.com/company/fundació-aroa 

  

 

ACCIONS: 

- Oci i cultura: 

- Recomanacions d’oci i culturals a través de les xarxes digitals de l’entitat (via telèfon, 

email, whatsapp, viodeconferència)  

 

- Salut: 

- Suport i seguiment de les persones usuàries de l’entitat per a la promoció de la seva salut 

integral / informació i derivació / acollida i atenció de noves demandes (via telèfon, 

email, whatsapp, viodeconferència i xarxes digitals)  

 

- Salut mental i emocional: 

- Recomanacions de salut mental i emocional a la ciutadania general a través de les xarxes 

digitals de l’entitat  
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- Difusió d’activitats de les diferents activitats de salut comunitària de l’entitat a través de les 

xarxes digitals (p.ex. Relaxació guiada)  

- Suport i seguiment psicoemocional a les persones de l’àrea terapèutica  

- Acollides de nous casos / detecció de noves demandes i activació de protocols de suport 

psicoemocional específics a participants dels grups de salut comunitària de l’entitat (via 

telèfon, email, whatsapp, viodeconferència i xarxes digitals)  

 

- Dones: 

- Informació i erivacions sobre recursos  existents a la xarxa per a dones en situació de 

violència masclista  

- Noves acollides i participació al programa de l’entitat d’atenció especialitzada a dones 

maltractades  

- Suport a la marentalitat de les dones (via telèfon, email, whatsapp, viodeconferència i 

xarxes digitals)  

 

- Gent Gran: 

- Seguiment de les persones usuàries de l’àrea de Gent Gran de l’entitat / detecció de 

necessitats i adaptació dels plans individuals de suport  

- Coordinació amb serveis i equipaments de la xarxa per cobrir necessitats bàsiques (com 

alimentació)  

- Suport psicoemocional de les persones participants / acollides nous casos / suport a la 

xarxa familiar de les persones grans  (via telèfon, email, whatsapp, viodeconferència i 

xarxes socials)  

 

- Infància, adolescència i famílies: 

- Recomanacions de salut mental i emocional per a la infància i l’adolescència a través de 

les xarxes digitals de l’entitat  

- Suport psicoemocional a infants i famílies participants al programa d’atenció a infància en 

risc de l’entitat / suport individualitzat a les famílies / acollides de nous casos   

 

- Formació: 

- Realització de càpsules formatives a través de les xarxes digitals de l’entitat  

 

- Acollida i immigració: 

- Informació i derivació als serveis especialitzats de la xarxa / suport psicoemocional  

 

- Social: 

- Suport a les xarxes de relació dels grups de salut comunitària i gent gran de l’entitat / 

promoció i suport a la participació en les xarxes de relació alternatives de les persones 

usuàries adaptades a la situació (telèfon, videoconferències...) 

 

- Laboral: 

- Acompanyament i suport psicoemocional a la situació de vulnerabilitat laboral de les 

persones usuàries de les activitats i noves acollides / informació i derivació als recursos 

laborals disponibles a la xarxa a la ciutadania en general   

 



 

 

 

Claror  

- Objectius: 

Promoció de l'activitat física  

 

- S’adreça a: 

Tothom  

 

- Dades de contacte: 

93 476 13 92  

ebenach@claror.cat  

www.claror.cat 

   

 

ACCIONS: 

Claror a Casa: consells saludables, d'activitat física i classes online a través de la web i xarxes 

socials     

Hi ha sessions online d'activitats per entrenar amb criatures 

 

Església Bíblica Ebenezer /ONG "Unim les nostres mans" 

 

- Objectius 

Objectiu d´implicació social (distribució d`aliments - roba - suport social - informació de dispositius 

socials...) / activitat religiosa 

 

- S’adreça a: 

Persones en situació de vulnerabilitat sense cap distinció   

- Dades de contacte: 

635095301  

isasb65@hotmail.com  

www.iglesiabiblicaebenezer.org      

 

ACCIONS: 

- Gent Gran: 

Suport emocional a les persones grans del nostre entorn / control de les seves necessitats 

bàsiques     

 

- Social: 

Distribució d´aliments / suport emocional        

  

 

SALUT 

 

COS COOPERACIÓ I SALUT SCCL  

 

http://www.claror.cat/
mailto:isasb65@hotmail.com


 

- Objectius: 

Medicina integrativa acompanyament salut  

Salut comunitària  

- S’adreça a: 

Totes les etapes de la vida  

 

- Dades de contacte: 

931650770  

correu@cos.coop  

www.cos.coop 

    

https://twitter.com/COS_Cooperativa 

   

 

ACCIONS 

 

- Salut: 

Espais divulgatius online gratuïts. Preus de sòcies a sòcies d'opcions, i preus de sòcies a cursos 

d'embaràs online  

 

- Salut mental i emocional: 

Vídeos i sessions gratuïtes online per acompanyament emocional adults i infants  

 

- Dones: 

acompayament a l'embaràs online, i acompanyament emocional i gestió del procés del part i 

embaràs durant el confinament  

 

- Gent Gran: 

Espais gratuïts de preparació física per gent gran  

 

- Infància, adolescència i famílies: 

Acompanyament emocional i sessions gratuïtes on line en grups d'acompanyament  

 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

 

Cooperativa de Consum El Guaret  

 

- Objectius: 

Grup de consum  

 

- S’adreça a: 

24 unitats familiars que treballem colze a colze amb els productors  

 

- Dades de contacte: 

cooperativa.elguaret@gmail.com  

elguaret.wordpress.com          

http://www.cos.coop/
https://twitter.com/COS_Cooperativa


 

 

ACCIONS: 

Sobirania alimentària, agroecologia. Cistelles setmanals de productes ecològics 

 

 

Cuchara Associació  

 

- Objectius: 

Sobirania alimentària  

 

- S’adreça a: 

Públic general  

 

- Dades de contacte: 

hola@cuchara.cat 

www.cuchara.cat 

  

 

ACCIONS: 

Estem fent algunes activitats en directe a les xarxes, que giren entorn a l'alimentació com a eina i 

que toquen, transversalment les altres (excepte laboral).  

 

ALTRES:       

 

AVV Sagrada Família  

 

- Objectius: 

Millorar les condicions de vida al barri. 

 

- S’adreça a:  

Veïns del barri de la Sagrada Família  

 

- Dades de contacte: 

933958827  

awwsagradafamilia@gmail.com  

 

ACCIONS: 

Treball intern, també la Comissió de Salut.   

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:hola@cuchara.cat
http://www.cuchara.cat/


 

 

 

 

             

             

     

   

 

             

 

 

             

             

   


