
Centres d’Acollida 
i Suport a la Dona

Moltes coses petites 
assoleixen grans fites

Un servei per a 
la maternitat en dificultats

Si vols ajudar una dona embarassada en 
di�cultats a tenir el �ll que espera, 
col·labora amb el teu donatiu:

Mitjançant la web: www.provida.org 

Mitjançant transferència al compte
ES76 2100  0541 86 0200123371

Com ajudar 
una mare?

El nostre repte és acollir
i ajudar la dona que 

afronta la seva maternitat 
en dificultats, oferint-li 

un suport efectiu 
i immediat que li permeti 

viure-la amb serenitat.
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Des de 1987 els Centres d’Acollida i Suport a la Dona, de 
la Fundació Pro Vida de Catalunya, acullen gestants en 
greus di�cultats personals, socials o econòmiques, per tal 
que puguin exercir el seu dret a tenir el �ll que esperen,
en les millors condicions possibles.

Els Centres d’Acollida i Suport a la Dona atenen una 
mitjana de 600 dones l'any i els seus nadons, situant-se 
dins del grup d’entitats que ajuden a més de 500 
persones/any, les quals, segons el Baròmetre del Tercer 
Sector Social de Catalunya, suposen el 25% d’entitats 
catalanes del sector.

Tota l’ajuda es lliura de manera gratuïta, i sense distinció 
d’ètnia, raça, cultura i/o creences.

El Programa d’Ajuda Integral a la Maternitat en 
Di�cultats compta amb més de 25 anys d’experiència. 
Aquest fet ha permès detectar les necessitats reals de 
les dones que sol·liciten l’ajuda, per poder dur a terme 
la intervenció més adequada.

Acollida i entrevista 
personal per a 

detectar les seves 
necessitats.

Seguiment periòdic 
i continuat durant 

l’embaràs i després 
del part.

Atenció, suport i 
informació dels 

recursos d’utilitat per 
la seva situació.

Cerca i pagament 
d’allotjament temporal

en residències 
maternals o altres.

Ajuda puntual per a 
situacions greus 

d’emergència familiar.

Per a dones i adolescents gestants les quals s’ajuda 
quinzenalment, i �ns que donen a llum, i després, �ns que 
el nadó té entre 10 i 12 mesos.

Centres d’Acollida 
i Suport a la Dona

El nostre itinerari d’atenció

Recursos dels Centres d’Acollida 
i Suport a la Dona 

Serveis que  es realitzen gratuïtament

ASSISTÈNCIA 
PER A LES NECESSITATS MÉS BÀSIQUES

Canastrell
per al nounat.

Llet maternitzada, 
cereals, fruita i verdura 

per a nadons.

Aliments 
per a la mare 

i la seva família.

Bolquers. Roba
per a gestants 

i nens.

Bressols, cotxets, 
porta-nadons

i complements.

Targetes de transport
per a desplaçaments

als Centres 
d’Acollida.

Tallers de preparació 
per a la maternitat.

ATENCIÓ PERSONAL

FORMACIÓ:
PREPARACIÓ PER A LA MATERNITAT

Tallers d’educació 
matern infantil.

Sobre els Centres d’Acollida 
i Suport a la Dona

Els Centres d’Acollida i Suport a la Dona consten inscrits 
al Registre d’Entitats i Serveis d’Establiments Socials del 
Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat. Secció Serveis de Suport amb el  Núm. 
S07097 (Classi�cació: Servei de Suport a l’Atenció 
Primària i Especialitzada). Àmbit Territorial: Catalunya.

Els comptes anuals aprovats pel patronat de la 
Fundació Pro Vida de Catalunya, a la qual pertanyen 
els Centres d’Acollida i Suport a la Dona, es presenten 
al Protectorat de la Generalitat i a la Agència Tributaria, 
on queden dipositats o poden ser constatats.
Si fos necessari, es realitzaria una auditoria externa.

Embaràs Post part Criança

1 2 3

Els Centres d’Acollida i Suport a la Dona de la Fundació 
Pro Vida de Catalunya duen a terme activitats amb fons 
obtinguts gràcies a:

Aportacions privades provinents de persones 
físiques o jurídiques. 
Suposa el percentatge major de recursos.

El Fons d’Ajuda Europeu per a les Persones Més 
Desfavorides.

El treball desinteressat dels voluntaris/es 
sense el qual els centres no podrien dur a terme tota la 
seva activitat.

Recursos propis de la 
Fundació Pro Vida de Catalunya.

Convenis i Subvencions de les 
administracions públiques


