NOM
Germanes Oblates del Santíssim
Redemptor
Federació Catalana de Famílies
Monoparentals
Associació de famílies monoparentals
Club Esportiu Les Panteres Grogues
Federació catalana d'entitats contra el
càncer
Associació Socio Cultural per a la
integració de les Dones Àrabs, AFAC a
Tarraco
Associació de la paràlisi cerebral
(ASPACE)
Associació d'assistència dones agredides
sexualment
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya
Fundació Benèfica Maria Raventós

NIF
R5800587g

IMPORT

OBJECTE
Dona i prostitució: projecte d'acollida i inclusió
18000 sociolaboral 2014

G62476882

1820 Consolidació i creixement
12240 Projecte global
Pla d'acció positiva per a la dona en el Club Esportiu les
600 Panteres Grogues

G62599212

Suport a la promoció de les dones i la seva participació
2024 en el teixit associatiu en l'àmbit oncològic

V64425721
G62577556

G43901438
G08393936
G59196949
G61512257
G08424871

520 Espai tallers formatius
Conciliació i nous usos dels temps de la dona amb fills
840 amb paràlisi cerebral
Assistència integral, especiliatzada i gratuïta a dones
5196 que han patit agressions sexuals
Assessorament per promoure la igualtat entre homes i
960 dones a la feina
4400 Programa socioeducatiu La Formigueta

Consell nacional de dones d'Espanya

G08913295

924

Dones no estàndards (Donnes)
Bona Voluntat en Acció

G60889706
G61400073

15040
440

Fundació Esclerosi Múltiple
Assistència i gestió integral, fundació
privada
Unió de federacions esportives de
Catalunya

G59165100

1591

G60729084

5400

G58155813

1562

Fundació Quatre Vents, fundació privada G63214043

Relacions interassociatives nacionals/internacionals;
mecanisme de seguiment nacional i internacional per
reduir la crisi entre les dones.
Les no estàndards actuem: servei de prevenció sanitària
i intervenció psicosociolaboral de la dona amb
discapacitat
Dona, zero necessitats
Tractament rehabilitador de la incontinència urinària en
dones afectades d'esclerosi múltiple
ISAD Programa d'atenció i recuperació de dones en
situació d'especial vulnerabilitat
A les juntes directives, hi faltes tu! IV premi a la dona
dirigent esportiva

5400 Pisos d'acollida Aura 1, 2, 3 i 4

Fundació pel suport social solidari

G63340483

Associació Rosa Trias per l'ajut a la Dona G62488721
Àmbar, Associació contra el
maltractament
G61715579
Fundació Gresol - Projecte Home
G61369526
Xarxa de dones per la salut
Centre d'anàlisi i programes sanitaris
(CAPS)
Fundació Catalanista i Demòcrata CatDem

G63072441

Associació contra l'anorèxia i la bulimia
Asociación de personas sordas de
Terrassa
Associació de famílies nombroses de
Catalunya - FANOC

G60259983

Patronal del Tercer Sector Social de
Catalunya, la Confederació
Plataforma unitària contra les violències
de gènere
Fundació SURT. Fundació de Dones,
Fundació Privada
Fundació Privada PRESME (Pro
Educació i Salut Mental)

G08830127
G60518644

640 Servei d'atenció integral (SAI)
3900 Projecte Dona
Actuant per millorar la salut de les dones i millorant la
780 visibilitat de la xarxa
La redcaps com a eina de visibilització i apoderament de
1450 les dones professionals de la salut
1980 El lideratge de la dona en la nova ciutadania
Emprendre el camí. Projecte de suport a dones amb
2024 transtorn de la conducta alimentària

G61336244

640 IX Seminari de la dona sorda a Catalunya
Projecte de mediació social a mares de família
780 nombrosa
Consolidació del 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
1110 Tercer Sector Social

G63627418

9120 X Fòrum contra les violències de gènere

G08786709
G59620617

G64404213
G62343959

Unió de pagesos de Catalunya
G08687642
Associació de famílies i m del medi rural
de Barcelona (AFAMMER)
G62836630
Círculo de mujeres de negocios
G63852370
Unió sindical obrera de Catalunya
Fundació social del Raval

Projecte d'intervenció en la prevenció de la SIDA i altres
1616 ITS en persones que exerceixen l prostitució a Osona
Integració de la dona en col·lectius amb risc social i
750 ètnies gitanes al món laboral

G08991952
G62494026

12000 Apoderament i inclusió de dones: Xarxa de mentores
Acompanyament acadèmic i psicopedagògic a noies
690 pakistaneses de l'IES Taradell
Xarxa pageses.cat, eina de treball per a les pageses i
12960 dones que viuen i treballen al món rural
3010 Immigraavanç 4
1836 Dones professionals: reconeixement i visibilitat
Promoure la igualtat efectiva entre homes i dones en les
4960 empreses
540 El racó de la família: escola de pares i mares

Associació Exil
Dones periodistes de Catalunya
Federación de asociaciones de
empresarias del Mediterráneo
Associació catalana d'empresàries i
executives
Associació Lligam per a la inserciói social
de dones
Fundació privada PIMEC
Asociación española contra el cáncer
Associació d'empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès
Fundació privada Servei Solidari per a la
inclusió social

G62758321
G60098241
G63152185
G58681263

G60688157
G64609035
G28197564
G58519992
G64251192

Associació de dones Taxonera Penitents G58798802

Dones per la Llibertat i la Democràcia
Creación positiva personas con VIH
desde la perspectiva del género

G62734702
G62659230

Associació catalana d'empreses
consultores - ACEC

G60598687

Acció social Montalegre
Raval en acció, assoc.

G62841648
G61750048

Associació de planificació familiar de
Catalunya i Balears
ABD-Associació benestar i
desenvolupament

G08914475
G59435180

Programa d'atenció integral (mèdic, psicosocial, laboral)
per a dones immigrades victimes de violència masclista i
violació dels ddhh; i de capacitació de professionals de la
46200 xarxa catalana en l'àmbit de la violència masclista
5016 Comunicar en femení
Promoció de l'emprenedoria femenina catalana al
828 Mediterrani
662 Creixement i consolidació empresarial
Projecte d'acolliment residencial per a dones soles o
amb fills/es menors a càrrec, victimes de violència
1680 masclista, en situació d'especial vulnerabilitat
2000 Dones de valor
1046 Atenció integral a la dona amb càncer de mama
2538 Bussiness Executiva XXI - 4a ediciió
Adona't d'on ets! Punt d'informació i derivació per a
880 dones
528 Especial 25 anys
Organització a tot Catalunya de la itinerància de
l'exposició Itineraris de vida: dones compromeses a
3091 Catalunya
Dones positives: atenció i prevenció des de la
7840 perspectiva de gènere
Taller per a elaborar el protocol per a la prevenció i
l'abordatge de l'assetjament sexual , per raò de sexe i/o
625 moral
Programa de suport i ajuda a mares i famílies del barri
600 del raval de Barcelona en risc d'exclusió social
10800 Programa esportiu multiètnic i don@ net
Capacitació de diferents grups de dones com a agents
de salut per a la promoció i prevenció en drets i la salut
1540 sexual i reproductiva
Tallers de relacions igualitàries i sense violència en nens
4761 i nenes d'educació primària

Associació Xarxa Europea de Dones
Periodistes
Federació d'associacions culturals i
educatives de persones adultes
Asociación gitana de mujeres Drom Kotar
Mestipen de Barcelona
Fundació Escó
Associació catalana d'integració i
desenvolupament humà - ACIDH
Associació promotora del centre de
cultura de les dones Francesca
Bonnemaison

G61851747
G60927498
G62284633
G60022787
G60531100

G62607163

Associació catalana d'arpistes
Col·lectiu de dones en l'església, per la
paritat
Confederació sindical de la comissió
obrera nacional de Catalunya

G59674952

Fundació privada Trinijove
Fundació president Josep Irla i Bosch

G59546556
G61304663

Associació In Via

G64980501

G59349167
G08496606

Fundació privada Victoria de los Angeles G64282700
Associació en defensa dels drets de les
dones en situació d'exclusió i marginació
social (GENERA)
G63156541
Fundació privada ARED
Coordinadora per la inserció sociolaboral
anem per feina
Projecte vaca, associació de creadores
escèniques
Dones en xarxa

G62728183

Asociación salud y familia

G58310376

G61879383
G61836169
G43884444

Espai virtual sobre la Plataforma d'Acció de Beijing, 20
720 anys desoprés
Enfortiment del grup de dones de FACEPA com espai de
810 comunicació i relació entre dones
1512 16a Trobada d'estudiants gitanes de Catalunya
3000 Espai d'acollida a la dona
II Torneig de bàsquet adaptat de Sant Jordi - Lluïsos558 acidH

34440 Projecte La Bonne
Documental Quan sents l'arpa, Rosa Balcells (19141560 1997), el centenari d'una arpista
Dones, teologia i vida: novea orientacions pel nostre
2460 temps
Creació del servei d'informació i atenció a les dones de
5040 CCOO de Catalunya
Curs de català i castellà per a dones immigrants i, en
980 general, a Trinijove
620 Dones, el present i el futur que volem
Projecte Desdèmona: atenció psicològica a joves i dones
en situació d'extrema vulnerabilitat i els/les seus/ves
6040 fill/es
Reconeixement i difusió de la dona i l'artista Victoria de
2720 los Angeles
INTEGRAS, projecte d'atenció integral a dones que
exerceixen la prostitució a les comarques de Girona i
14388 Barcelona
Programa d'integració sociolaboral adreçat a dones en
7560 risc d'exclusió social
Programa global d'inserció socioeconòmica de dones
8500 amb dificultats especials
Primavera Vaca, cinquè cicle de lectures dramatitzades
2106 d'autores contemporànies
6400 Dexlabore
Detecció i atenció psicosocial precoç a dones
4000 vulnerables víctimes de la violència de parella

Associació dinamitzadora de la xarxa
feminista
DEIM. Dones Emprenedores
Innovadores de Manresa
Associació de voluntariat per al servei
d'acolliment residencial d'urgència La
Dona Samaritana
Fundació privada assistència particular a
domicili (APADO)
Associació Institut Quotidiana
Xibeques del Cau
Associació de viudes de Barcelona
Federació de les associacions catalanes
de viudes
Federació de persones sordes de
Catalunya (FESOCA)
Helia, associació de suport a les dones
que pateixen violència de gènere

G60799418

2640 Projecte d'activitats 2014

G63847016

720 Pla d'accio DEIM 2014

G25525734

G63539571
G65571861
G17722448
G08818767
G08817215
G08621922

G64813595

3276 Acollim-les
Projecte Pont Solidari. Projecte d'atenció integral i
d'inserció sociolaboral de dones que es troben en risc o
1674 situació d'exclusió social
1794 Observatori IQ 2014
360 Pla anual
683 Associacionisme en la viudetat
Reunió i representació de les associacions catalanes de
288 viudes
774 Igualtat de gènere 2014
IDEA (intervenció amb dones pel seu empoderament i
4320 l'acció)

Associació intercultural diàlegs de dona
Unió general de treballadors de
Catalunya
Fil a l'Agulla SCCL
Grup Àgata, associació catalana de
dones afectades de càncer de mama
Federació d'organitzacions catalanes de
gent gran
El Safareig, grup de dones feministes de
Cerdanyola

G65956864

Associació M3 Serveis Socials

G63389043

1080 Dones endavant!
L'eradicació de la violència com a base de la igualtat
27900 entre homes i dones
Atenció grupal a dones que pateixin violència de gènere
690 'vivències compartides'

Associació per a joves TEB

G60939956

540 Dinàmiques participatives vers els drets humans, 2014

Fundació privada Aroa

G63239115

476 Dona, coneix-te! Programa d'apoderament de la dona

G08496622
F65184350
G60843851
G62115449
G58410846

1560 Espai de llengua i socialització per dones immigrants
Servei d'informació, assessorament i mediació per a
25000 dones (SIAM)
1020 Projecte Laboratori Magdalenes
3060 Limfedema: prevenció i rehabilitació

Joves agricultors i ramaders de
Catalunya

G61420329

Associació cutlural Maria Mercè Marçal
Fent Història. Associació catalana
d'estudis històrics
Associació Casal Lambda
Associació Candela per la investigació i
acció comunitària
Asociación Odame (operación de
detección y acompañamiento de mujeres
emprendedoras)
Associació femenina del medi rural Amfar Catalunya
Associació agrària joves agricultors de
Barcelona - ASAJA
Asociación de mujeres separadas y
divorciadas

G63955256

Centre d'Estudis de l'Esplai

G08877649

Mujeres Palante

G65847428

Associació dona activa 2010

G65245102

G62665039
G08952939

800 Dinamització dones rurals
1530 Organització i realització de les V Jornades Marçalianes
Homenatge a Josefa Teixidor; exposició Pepita Teixidor i
1225 el seu món
640 19a Mostra FIRE!

G60801768

3600 Sexualitat, Amor i Violència, 2014
Projecte marc de l'associació per al foment i impuls de
l'emprenedoria de dones i mecanismes de lluita contra
5720 l'atur i l'exclusió social - Fase II

G59345066

1050 Jornada de dinamització del camp

G62580881

2000 Forum d'intercanvi

G61913471

2000 Ajuda integral contra la violència de gènere
Cuinant oportunitats. Processos d'acompanyament
800 integral per a noies joves en situació de risc social

G63508410

Associació sociocultural la formiga
G62219738
Associació CONEXUS. Atenció, formació
i investigació psicosocials
G65525768
Casal dels infants per a l'acció social als
barris
G08828998

Fundació Apip - Acam

G65529661

Fundació Àmbit prevenció

G65009235

Prevenció de la violència de gènere per a dones
1200 migrades o dones autòctones en risc d'exclusió social
El teatre com a eina de coaching: improvisacions i treball
882 d'escenes
Món Barri: promoció de la integració social i comunitària
480 de les dones immigrades
Suport per a dones monomarentals del programa
1330 d'atenció a la violència ascendent (AIVA)
5600 Xarxa d'accés al treball per a la igualtat a la Mina
Dispositiu de detecció, atenció i inserció sociolaboral per
a dones en entorns de prostitució i tracta amb finalitats
9327 d'explotació sexual
Atenció integral a dones, principalment immigrades,
17950 víctimes de violència

Fundació Igenus

G64203045

Associació educativa integral del Raval
Fundació privada d'oncologia infantil
Enriqueta Vilavecchia
Associació per la igualtat d'oportunitats
DIVERSYA

G63173066

Fundació Vicki Bernadet
Fundació privada Marianao
Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat

G64216385
G61740627

Càritas Diocesana de Vic

R0800521g

Federació Dones de l'Alt Camp
Associació de la dona empresària i
emprenedora de les comarques de
Tarragona

G43897321

AIS pro-juventud

G08774424

Associació Identitats

G55076624

Associació per a l'atenció de serveis i
solidaritat (AASS)

G17413584

Associació Grup de dones de la Bisbal
Associació xarxa de dones
emprenedores d'Esplugues

G58644865
G64974165

R0801973i

G43532647

G17495300
G65709909

Alba, associació de dones de la Garrotxa G17341314
Associació de vídues de Terrassa
G60289972
Associació de dones emprenedores de
Blanes
G17320607

Programa d'inserció laboral adreçat a dones que han
patit violència masclista. Formació en competències i
habilitats bàsiques, formació en carnisseria i xarcuteria i
1851 pràctiques en empreses
910 Projecte Estela
Programa de respir famílies per les mares cuidadores de
840 nens amb malalties de llarga durada
Prevenció de relacions abusives entre dones joves en
700 situacions d'especial vulnerabilitat
Atenció terapèutica i jurídica per a dones víctimes d'abús
30420 sexual infantil
4560 Col·lectiu Suma
4134 CAIF. Centres d'acollida i formació
Llar d'acollida d'urgència per a dones i els seus fills/es
3400 víctimes de violència de gènere
Jornada pel manteniment de la xarxa dels col·lectius de
504 dones de l'Alt Camp

1840 Activitats ADEE 2014
Programa d'intervenció en dones amb problemes de
600 violència de gènere
Tallers d'empoderament personal i professional per a
2047 dones
Projecte de promoció i dinamització personal i de
participació comunitària de les dones grans del sector
924 est de Girona
930 Llibre Remeis de Dona Dona
1040 In-FORMA-te'n 2014
380 Activitats 2014
576 Donar suport a la dona vídua
400 Programa d'activitats de l'any 2014

Fundació Salut i Comunitat

G61878831

Tamaia, viure sense violència, S.C.C.L
Adoratrius esclaves del santíssim
sagrament i de la caritat
Associació CEPS. Associació per a la
prevenció i la promoció de la salut
Associació Heura

F64206642

Fundación Francisco Ferrer Guardia

G58506981

Associació PROSEC (Promotora social)

G25228792

Fundació pagesos solidaris
Associació familiars demència senil i
alzheimer (FADESIA)
Associació Ca la Dona

G62551254

Dones juristes

G59112219

ECAS associació entitats catalanes
d'acció social
Atzavara, associació per la cooperació
entre cultures i la inserció de persones
en risc d'exclusió
Associació de dones empresàries,
emprenedores i directives de les Terres
de l'Ebre
Pandora: recursos per a la igualtat
d'oportunitats i no-discriminació de les
dones
Ara Asociación de servicios y formación
socio educativa
Associació Joves per la igualtat i la
solidaritat, joves com tu

R5800581j
G62482500
G58260266

G17348426
G58505280

G63228720

G43605567

Presentació de resultats de l'avaluació de l'espai
2151 Ariadna: sortint del laberint
Atenció terapèutica integrala per a dones maltractades i
13200 recuperació de la violència. 2014
11009 'Tràfic' de complicitats
Educació nutricional a dones en situació de violència de
494 gènere
1596 En defensa dels drets de les dones
Activa't 2,0. Eines per a la inclusió i l'ocupabilitat de les
510 dones joves des de la participació associativa
Taller d'identificació i treball de competències per a la
inserció sociolaboral; club de la feina i servei
1008 personalitzat d'assessorament post-inserció
Jornades de manipulació d'aliments com a eina
1680 d'inserció laboral per a dones
640 I la cuidadora què?
19000 Ca la Dona: un espai de relació política feminista
Formació jurídica en legislació i jurisprudència en temes
3040 de gènere, igualtat i violència masclista
Reconeixement i visibilitzacó de les dones en l'àmbit
professional del Tercer Sector (vinculat a la Xarxa de
dones directives i professionals de l'acció social 1078 DDiPAS)

1008 MIRADES: trobades dels sabers de les dones

G63770804

672 Cafès ADEDE - Introducció a eines 2,0
Programa de tallers per al desenvolupament personal i
promoció de les dones, i cicle de tallers per a dones
648 lesbianes i bisexuals

G64571268

380 Dona, connecta't! Teixint i multiplicant xarxes amb dones

G60591310

880 Afectivitat, sexualitat, VIH i dona

G55529929

Associació Cultural Trentacinc
Federació de dones de Catalunya per la
igualtat

G61365458

9000 XXII Mostra internacional de films de dones a Barcelona

G60104528

Médicos del mundo

G79408852

Casal Claret de Vic

G61747069

640 Projecte d'acolliment psicològic i orientació jurídica
Drets humans i dones a centres educatius de Catalunya,
2318 2014
Escola de la pau - dones: tallers i espais de creixement
528 personal i col·lectiu

Associació Actuavallès

G60427523

Atenció i recuperació de dones en situació d'especial
989 vulnerabilitat que es troben en l'àmbit del treball sexual

Dones de Breda
G55001234
Associació Reintegra per a la integració i
la reinserció laboral de les Terres de
Ponent
G25476219
BIDA, associació de dones per la igualtat
de gènere i el benestar
G43710383

Foment de l'empoderament, formació i visualització de
300 les dones a Breda i en tots els àmbits de la societat
Al Dia: projecte de reinserció sociolaboral per a dones
2210 immigrants reagrupades
2124 Projecte Ajuda't

Associació de dones del camí de Valls
Dones amb empenta
Associació casal de la dona de Sant Feliu
de Llobregat
Dones d'avui per Catalunya
Associació Gironina de Sords

G43436823
G61266649

Fundació Privada Resilis

G17925215

Fundació privada Gentis

G17679267

697 Programa d'activitats 2014
648 Treball de dona
2070 Adona't
Projecte pel foment d'igualtat d'oportunitats a noies amb
500 risc d'exclusió social
Dones amb empenta, dones per la convivència.
660 Programa ED'AF dones

Fundació privada Plataforma Educativa
Grup de Dones del Bagastrà
Dones d'Arreu, associació sociocultural
de Llagostera
Associació col·lectiu de dones del Pla de
Santa Maria

G17425224
G17994419

2000 Moebius, servei d'inserció laboral per a dones
330 Dona i compromís social

G60543493
G62533278
G17046285

0 XVII Trobada de puntaires
18146 Projecte Cuidar, Cuidar-se

G17992132

360 Cicle de xerrades: Història, dona i món

G43501535

342 Llibre homenatge a l'Amèlia

Cerc@ SCCL

F43744507

Federació d'associacions de mares i
pares d'alumnes de Catalunya. FAPAC

G08850299

Federació de dones del Baix Camp

G43480367

Beautiful, projecte per a la creació d'ocupació i inserció
1167 laboral

3312 Zero. Les famílies treballem per la violència 0 des dels 0
Acostem les dones immigrades a les nostres
620 associacions

