NOM
Associació Rosa Trias per l'ajut a la Dona

Associació de planificació familiar de
Catalunya i Balears
Fundació Gresol - Projecte Home
Pandora: recursos per a la igualtat
d'oportunitats i no-discriminació de les
dones
Assistència i gestió integral, fundació
privada
Federación de entidades latinoamericanas
de Catalunya

Dones no estàndards (Donnes)
Associació de famílies i m del medi rural
de Barcelona (AFAMMER)
Associació de la paràlisi cerebral
(ASPACE)
Federació catalana d'entitats contra el
càncer
Fundació SURT. Fundació de Dones,
Fundació Privada
Associació de Dones Ganxetes
Associació de la dona empresària i
emprenedora de les comarques de
Tarragona
Coordinadora per la inserció socio-laboral
anem per feina
Germanes Oblates del Santíssim
Redemptor
Xibeques del Cau

NIF

IMPORT

G62488721

OBJECTE
Impuls de la dona dins el mercat laboral en el
747 Vallès

G08914475
G61369526

Promoció de la salut afectivosexual i prevenció
del VIH/SIDA en dones especialment
1560 exposades de les cases d'acollida
3800 Projecte Dona

G60729084

Programa de tallers per al desenvolupament
660 personal i promoció de les dones
Programa d'integració social i suport a dones
5400 maltractades - ISAD

V63712202

640 Inclusió sociolaboral de la dona immigrada

G63770804

G60889706
G62836630
G08393936

G62599212
G64404213
G43972348

Les no estàndards actuem: servei de prevenció
sanitària i intervenció psicosociolaboral de la
15040 dona amb discapacitat
3010 Immigraavanç 3
Vincles de valor: mares extraordinàries amb
800 fills singulars
Suport a la promoció de la salut de les dones i
la seva participació en el teixit associatiu en
2000 l'àmbit oncològic
Apoderament i inclusió de dones: xarxa de
12000 mentores
550 Taller de memòria

G61879383

3520 Projecte d'activitats ADEE 2013
Programa global d'inserció socioeconòmica de
12000 dones amb especials dificultats

R5800587G
G17722448

Dona i prostitució: atenció social, orientacio pre17000 laboral, formació i inserció laboral
1432 Pla anual

G43532647

Consell nacional de dones d'Espanya

G08913295

Relacions interassociatives a nivell nacional,
924 estatal i internacional

Asociación salud y familia
Col·lectiu de dones en l'església, per la
paritat

G58310376

Detecció i atenció psicosocial precoç a dones
4000 vulnerables víctimes de la violència de parella

G59349167

2520 Anar fent camí

ABD-Associació benestar i
desenvolupament

Tallers de relacions igualitàries i sense
violència en nens i nenes d'educació primària
Projecte d'intervenció en la prevenció de la
SIDA i altres ITS en persones que exerceixen
la prostitució a Osona
Adona't d'on ets!, punt d'informació i derivació
per a dones.
4a edició de l'homenatge a la vida de les dones
silenciades

G59435180

4761

Fundació pel suport social solidari
Fundació privada Servei Solidari per a la
inclusió social
ADAS. Associació de Dones Agents de
Salut

G63340483

1616

G64251192

960

G43998921

800

Alba, associació de dones de la Garrotxa
Associació Candela per la investigació i
acció comunitària
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
Asociación de mujeres separadas y
divorciadas de Catalunya

G17341314

1000 Activitats 2013

G63508410
G59055525

3640 Sexualitat, amor i violència 2013
1080 Amb forma de dona

G61913471

2000 Ajut integral contra la violència de gènere

Fundació Quatre Vents, fundació privada

G63214043

Fundació privada Trinijove

G59546556

Fundació privada ARED

G62728183

5200 Pisos d'acollida Aura 1 i 2
Curs de català i castellà per a dones
980 immigrants i en general a Trinijove
Programa d'integració sociolaboral adreçat a
7500 dones en risc d'exclusió social

Confederació d'associacions veïnals de
Catalunya
Dones periodistes de Catalunya
Festival Internacional de cinema gai i
lèsbic de Barcelona

G58964396
G60098241
G63130991

Unió general de treballadors de Catalunya G08496622

Les dones del moviment veïnal d'ahir i d'avui.
1520 Web de perfils periodístics i exposició itinerant
5060 Comunicar en femení
XIII Festival internacional de cinema gai i lèsbic
380 de Barcelona
Servei d'informació, assessorament i mediació
25000 per a dones (SIAM)

Associació d'assistència dones agredides
sexualment

Associació Exil
Associació In Via
Centre d'anàlisi i programes sanitaris
(CAPS)
Associació agrària joves agricultors de
Barcelona - ASAJA
Associació d'empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès

G59196949

Assistència integral, especialitzada i gratuïta a
5160 dones que han patit agressions sexuals

G62758321
G64980501

Programa d'atenció integral per a dones
immigrades víctimes de violència masclista i
violació dels drets humans, i de capacitació de
professionals de la xarxa catalana en l'àmbit de
46816 la violència masclista.
6101 Projecte Desdèmona

G62580881

1450 Revista Mujeres y Salud
Mantenir la xarxa d'espai i comunicació de les
2000 dones rurals de l'organització ASAJA

G58519992

2880 Business Executiva XXI. 3a edició

G08830127

Àmbar, Associació contra el maltractament G61715579

Federació d'organitzacions catalanes de
gent gran
Associació per la salut familiar i
comunitària Ventijol
Federación de asociaciones de
empresarias del Mediterráneo
Associació catalana d'empresàries i
executives

G62115449

G60515707
G63152185
G58681263

Confederació sindical de la comissió
obrera nacional de Catalunya
Raval en acció, assoc.

G08496606
G61750048

Acció social Montalegre

G62841648

Unió sindical obrera de Catalunya

G08991952

640 Servei d'atenció integral (SAI)
Envelliment al nostre segle XXI. Situacions de
dependència en dones que es troben en
entorns domiciliaris deprimits i en situació de
1500 risc social II.
Tramuntana. Atenció psicosocial a famílies
monoparentals formades per mares amb fills i
1276 filles
Pla de difusió 2013 de les activitats
840 d'AFAEMME a Catalunya
Eines estratègiques i valors socials per
660 emprendre en temps de crisi
Disseny i creació del servei d'informació i
5368 atenció a les dones de CCOO de Catalunya
10800 Programa esportiu multiètnic i don@ net
Programa de suport i ajuda a mares i famílies
del barri del raval de Barcelona en risc
600 d'exclusió social
Promoure la igualtat efectiva d'oportunitats
5089 entre homes i dones a les empreses

Associació Cultural Trentacinc

G61365458

9000

Asociación Odame (operación de
detección y acompañamiento de mujeres
emprendedoras)
G60801768
Fundació Privada PRESME (Pro Educació
i Salut Mental)
G62343959

5520
610

Associació ciutadana Ravalnet

G61576229

560

Associació per a joves TEB

G60939956

960

Fundació privada Aroa
G63239115
Creación positiva personas con VIH desde
la perspectiva del género
G62659230

420
7920

Associació teatral Mousiké

G61899043

578

Fundació Àmbit prevenció

G65009235

17977

Patronal del Tercer Sector Social de
Catalunya, la Confederació

G61336244

1042

Asociación contra la anorexia y la bulimia

G60259983

Teatracció
G62230149
Associació en defensa dels drets de les
dones en situació d'exclusió i marginació
social (GENERA)
G63156541
Ei! Casc Antic (espai d'inclusió i informació
casc antic)
G58673807
Joves agricultors i ramaders de Catalunya G61420329

XXI mostra internacional de films de dones de
Barcelona
Projecte marc de l'associació pel foment i
l'impuls de l'emprenedoria de dones i
mecanismes de lluita contra l'atur i l'exclusió
social - fase II
Intervencions preventives amb mares que han
patit violència de gènere
Campanya dones en els telecentres:
alfabetització digital a Ravalnet
Dinàmiques participatives vers els drets
humans, 2013
Dona, coneix-te: programa d'apoderament de
la dona
Dones positives: atenció i prevenció des de la
perspectiva de gènere
Projecte VEUS: tallers de reflexió sobre
violència de gènere
Atenció integral a dones, principalment
immigrades, víctimes de violència
Grup de treball d'intercanvi d'experiències i
millora contínua en la implantació de plans
d'igualtat entre homes i dones a les entitats del
Tercer Sector Social

Reprendre el camí. Projecte de suport a dones
2024 amb transtorn de la conducta alimentària
Dona Igual!, sensibilització de la igualtat
d'oportunitats dona/home, programa de 2
572 actuacions
INTEGRAS, projecte d'atenció integral a dones
que exerceixen la prostitució a les províncies
17876 de Barcelona i Girona
Fatiha ciutadana de Barcelona. Inclusió i
480 formació de dones de diferents orígens
784 Dinamització dones rurals

Círculo de mujeres de negocios
Centre d'estudis Africans

G63852370
G58830852

Médicos del mundo
Fundació Salut i Comunitat
Asociación gitana de mujeres Drom Kotar
Mestipen de Barcelona
Bona Voluntat en Acció
Coordinadora de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals de Catalunya

G79408852
G61878831

2066 Dones professionals: reconeixement i visibilitat
723 Dones pakistaneses a espais de mediació
Píndoles sociosanitàries: generant hàbits
saludables a persones en situació de
2331 prostitució
998 Espai Ariadna

G62284633
G61400073

1500 15a Trobada d'estudiants gitanes de Catalunya
440 Dona, zero necessitats

G62084165

Centre d'Estudis de l'Esplai
Associació Heura
Associació de famílies monoparentals
Federació Catalana de Famílies
Monoparentals

G08877649
G58260266
G62577556

2500 Promoció i visibilització de les dones lesbianes
Cuinant oportunitats. Processos
d'acompanyament integral per a dones en
800 situació de risc social
2000 En defensa dels drets de les dones
12240 Projecte Global

Federació catalana de grups de suport a la
lactància materna
Federació d'associacions culturals i
educatives de persones adultes
Federació de persones sordes de
Catalunya (FESOCA)
Fundació president Josep Irla i Bosch
Helia, associació de suport a les dones
que pateixen violència de gènere
Plataforma unitària contra les violències de
gènere
Fundació privada catalana Comtal

V64425721

G63004279
G60927498
G08621922
G61304663

1820 Consolidació i creixement
Projecte de dinamització i treball en xarxa de
les associacions de dones que proporcionen
informació i suport a la lactància materna de la
federació catalana de grups de suport a la
1450 lactància materna
Jornada de sensibilització La violència no és
880 amor
830 Igualtat de gènere 2013
980 Campanya contra la violència masclista

G64813595

4320 Veïnes x veïnes

G63627418
G61779088

9000 Acció integral contra la violència masclista
360 Tria-famílies

Mujeres Palante

G65847428

Col·lectiu Lilith, associació de dones
contra la violència de gènere

G63773410

Empoderament de les dones llatinoamericanes
immigrants per a la seva inserció i participació
1160 activa en la societat catalana
Projecte d'intervenció individual i grupal per a
dones que pateixen o han patit violència
2100 masclista

Dones per la Llibertat i la Democràcia
El Safareig, grup de dones feministes de
Cerdanyola

G62734702

3048

G58410846

30600

Fundació Institut de Reinserció Social
Associació CEPS. Associació per a la
prevenció i la promoció de la salut
Projecte vaca, associació de creadores
escèniques

G64147184

718

G62482500

494

G61836169

3042

Fundación Francisco Ferrer Guardia
Observatori del Tercer Sector i de la
Societat Civil

G58506981

520

Fundació Apip - Acam
Fundación Adecco para la integración
laboral

G65529661

Fundació Nous Catalans
Fundació Catalanista i Demòcrata CatDem

G65868531

Fundació catalana per a la paràlisi
cerebral, fundació privada

G63349310

G82382987

G60518644

G61482659

Difusió de l'informe de valoració del qüestionari
en referència a l'eliminació i prevenció de totes
les formes de violència contra les dones i les
nenes - tema prioritari de la 57a sessió del
CSW (comission on the status of women)
L'eradicació de la violència com a base per a la
igualtat entre homes i dones
Taller d'artteràpia per a dones que viuen o han
viscut situacions de violència masclista
Educació nutricional amb dones en situació de
violència de gènere
Primavera Vaca. Tercer cicle de lectures
dramatitzades d'autores contemporànies
Activa't, empoderament, inclusió i millora de
l'ocupabilitat de les dones joves des de la
participació associativa

797 Entitats socials de dones, un estudi comparatiu
Dispositiu d'atenció i inserció sociolaboral per a
6896 dones en entorn de prostitució
5768 Recursos per la dona
No a la violència de gènere a les dones
726 immigrades
Dona i política: mecanismes de millora de la
1998 percepció de la política
Adona't: per dones afectades de paràlisi
cerebral i discapacitades afins i dones
2100 cuidadores de persones afectades

Fundació privada d'oncologia infantil
Enriqueta Vilavecchia

G58644865

Associació Reintegra per a la integració i la
reinserció laboral de les Terres de Ponent G25476219

Programa de respir famílies per les mares
cuidadores de nens amb malalties de llarga
840 durada
Encofrades: construint especialistes de
3116 subministrament alimentari

G60543493

Taller d'identificació i treball de competències
1000 per a la inserció sociolaboral i club de la feina
Concurs de relats breus per a dones Joana
704 Raspall

G25628579

2204 Projecte Xarxa Enfila't

Associació PROSEC (Promotora social)
Associació casal de la dona de Sant Feliu
de Llobregat
Associació l'Arada, creativitat social i
dinamització socioambiental pel
desenvolupament sostenible
Associació dinamitzadora de la xarxa
feminista

G25228792

Associació Ca la Dona
Casal dels infants per a l'acció social als
barris
Fundació internacional de la dona
emprenedora

G58505280

Fundació Vicki Bernadet

G64216385

Unió de pagesos de Catalunya
Centre d'estudis comarcals del Baix
Llobregat
Xarxa de dones per la salut
Fundació privada Marianao
BIDA, associació de dones per la igualtat
de gènere i el benestar

G08687642

Club Esportiu Les Panteres Grogues

G62476882

G60799418

G08828998
G61291639

G08890659
G63072441
G61740627
G43710383

3040 Projecte d'activitats 2013
Ca la Dona, un espai de dones i per a dones.
Un espai per a la pràctica de la relació política
20000 feminista
dDones: activació i apoderament de noies
5700 joves al barri de la Mina
11424 Emprenedora, fes-te conèixer
Atenció terapèutica i jurídica per a dones
28512 víctimes d'abús sexual infantil
Accés a la informació i a la formació de les
dones que viuen i treballen al món rural a
través de les noves tecnologies. La reforma
13089 política agrària: nous canvis i oportunitats
Edició del VII i VIII concurs de relats breus per
1040 a dones Joana Raspall
792 Reactivant la xarxa de salut
4560 Col·lectiu Suma
2124 Ajuda't
Pla d'acció positiva per a la dona en el Club
992 Esportiu les Panteres Grogues

DEIM. Dones Emprenedores Innovadores
de Manresa
G63847016
Associació familiars demència senil i
alzheimer (FADESIA)
G17348426
Associació per a l'atenció de serveis i
solidaritat (AASS)

G17413584

Associació Pahacana

G55076624

Associació sociocultural la formiga

G62219738

ECAS associació entitats catalanes d'acció
social
G63228720
Cerc@ SCCL

F43744507

AIS pro-juventud
Dones amb empenta

G08774424
G61266649

Tamaia, viure sense violència, S.C.C.L

F64206642

Dones juristes

G59112219

Fundació pagesos solidaris
G62551254
Dones d'Arreu, associació sociocultural de
Llagostera
G17992132

1160 Pla d'Acció DEIM 2013
800 I la cuidadora, què?
Projecte de promoció i dinamització personal i
de participació comunitària de les dones grans
1111 del sector est de Girona
Tallers d'empoderament personal i professional
2070 per a dones
Món Barri: promoció de la integració social i
491 comunitària de les dones immigrades
Reconeixement i visibilització de les dones en
l'àmbit professional del Tercer Sector (vinculat
a la Xarxa de Dones Directives i Professionals
1177 de l'Acció Social - DDiPAS)
Beautiful, projecte per a la creació d'ocupació i
1161 inserció laboral
Programa d'intervenció en dones amb
600 problemes de violència de gènere
19250 Projecte Cuidar, cuidar-se
Atenció terapèutica integral per a dones
12926 maltractades i recuperació de la violència
Formació jurídica en legislació i jurisprudència
en temes de gènere, igualtat i violència
3000 masclista
Eina d'inserció laboral: jornades d'higiene
1760 alimentaria per a manipuladores d'aliments
Acompanyament i assessorament a dones
780 víctimes de violència masclista

Fundació Privada Resilis
Fundació privada Plataforma Educativa

G17925215
G17425224

Fundació privada Gentis
GREC (grup de recerca i estudis dels
conflictes)

G17679267

Projecte pel foment de la igualtat d'oportunitats
500 adreçat a noies amb risc d'exclusió social
2100 Moebius, servei d'inserció laboral
Espai d'atenció familiar. Programa d'atenció a
800 les dones

G62511845

3600 Dones amb empenta, dones per la convivència

Associació Gironina de Sords
Associació Socio Cultural per a la
integració de les Dones Àrabs, AFAC a
Tarraco

G17046285

Dones de Breda

G55001234

G43901438

Associació promotora del centre de cultura
de les dones Francesca Bonnemaison
G62607163
Càritas diocesana de Tortosa
R4300122a

Associació Actuavallès

G60427523

Càritas Diocesana de Vic

R0800521g

Casal Claret de Vic
Associació catalana de malalties
neuromusculars - ASEM Catalunya
Associació per a la promoció de dones del
barri de la Mina
Federació de dones de Catalunya per la
igualtat

G61747069

Associació per la igualtat d'oportunitats
DIVERSYA
Associació Joves per la igualtat i la
solidaritat, joves com tu
Ara Asociación de servicios y formación
socio educativa
Associació de dones emprenedores de
Blanes
Fundació privada assistència particular a
domicili (APADO)
Dones d'Igualada

Atenció a dones vulnerables i manteniment de
2320 la xarxa de dones dins l'associació

559 Espai Tallers
Foment de l'empoderament, formació i
visualització de les dones a Breda i en tots els
1200 àmbits de la societat

34400 Em dic Bonne. Francesca Bonnemaison
1540 Projecte Clara
Atenció i recuperació de dones en situació
d'especial vulnerabilitat que es troben en
984 l'àmbit del treball sexual
Llar d'acollida d'urgència per a dones i els seus
3400 fills/es víctimes de violència de gènere
Escola de la pau-dones: tallers i espais de
810 creixement personal i col·lectiu

G62510706

1111 DONA't un espai
Les dones del barri de la Mina fan front a la
2105 crisi

G60104528

1160 Projecte d'acolliment psicològic

G63277784

G64974165
G60591310
G64571268
G17320607

G63539571
G61712261

Prevenció de relacions abusives entre dones
995 joves en situacions d'especial vulnerabilitat
860 Afectivitat, sexualitat i dona
Dona, connecta't!. Teixint i multiplicant xarxes
500 amb dones
752 Programa d'activitats de l'any 2013
Projecte Pont. Projecte d'inserció sociolaboral
per a dones que es trobin en risc o situació
1575 d'exclusió social
810 Programa d'activitats 2013

