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RESUM 

La crisi actual ha agreujat la situació socioeconòmica de nombroses persones i famílies , esdevenint 

una realitat social cada vegada més complexa . Aquest nou context, ha portat a que aquesta nova 

bossa de persones hagin de recórrer a demanar suport als serveis socials bàsics. Persones que fins 

aquest moment  havien estat en una situació normalitzada i en aquests moments estan en el llindar 

de l’exclusió social. 

El treball Sorgeix de la necessitat del món local, concretament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de disposar d’eines d’inserció social per a les persones 

perceptores de la renda mínima d’inserció de la comarca, que formen part d’aquest col·lectiu en risc 

d’exclusió. 

Planteja  la importància que des del món local es creïn aliances amb entitats , associacions diverses 

i de diferents àmbits , per tal d’adequar  les respostes i les mesures d’inserció social segons la realitat 

de cada persona i família a través de diferents tasques col·laboratives,  dins la seva comunitat, el 

seu entorn més immediat. 

Presenta la renda mínima com una via útil i necessària per lluitar contra la pobresa i a favor de la 

inclusió social . 

Paraules clau: renda mínima, eines d'inserció social, aliances amb entitats, tasques col·laboratives 

 

ABSTRACT  

The current crisis has compounded the socio-economic situation of many people and families, 

becoming an ever more complex social reality. This new context has led this new group of people to 

ask for help to the basic social services. People, who up to now lived in a standardized situation, in 

these moments are in the threshold of social exclusion.  

The research comes from the need in the local level, specifically of the Àrea Bàsica de Serveis Socials 

del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, to have social insertion tools  for people receiving the 

insertion minimum income in the area that are part of the group with risk of exclusion. 

It raises the importance of creating alliances with organizations and with associations of different 

areas to adapt the answers and the social insertion measures to the situation of every person and 

family through different collaborative tasks, in the community and their environament. 

It shows the minimum income as a useful and necessary tool against poverty and in favour of social 

inclusion. 

Keywords: minimum  income, social insertion tools, alliances with organizations, collaborative tasks. 
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1.PRESENTACIÓ 

El projecte que es presenta va adreçat a les persones perceptores de la renda mínima 

d’inserció de la comarca de l’Alt Penedès. 

Davant la dificultat en l’aplicació de mesures de contraprestació contemplades en el Pla 

Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, en els territoris allunyats de la primera 

corona de l’àrea metropolitana de Barcelona, es planteja la necessitat de l’elaboració d’un 

projecte destinat a redimensionar la renda mínima pel que fa a les mesures de suport a la 

integració social.  

Aquest redimensionament pren com a base el món local, és a dir els municipis  i tota la 

xarxa d’entitats existents en cada un d’ells. Aquest punt de partida ha de permetre que la 

persona perceptora de la renda mínima d’inserció  pugui realitzar tasques col·laboratives en 

el mateix entorn on viu, endinsant-se d’aquesta manera dins la seva comunitat de 

pertinença.  

La inserció social es contempla com un primer pas cap a la inserció laboral, partint de la 

premissa que l’augment de relacions socials en la comunitat, la implicació i el coneixement 

d’aquesta  pot esdevenir un motor de canvi en si mateixa. 

Per tal de poder emmarcar el projecte que es presenta s’ha realitzat en la primera part del 

treball un marc teòric extens de contextualització, abordant des dels antecedents de les 

rendes mínimes, la seva regulació tant en el context europeu, espanyol ,català i local. 

Posteriorment , en el diagnòstic s’aterra a la realitat concreta del món local, endinsant-nos a 

l’Alt Penedès, territori on s’implementarà el projecte exposat. 

Seguidament , la formulació permet una aproximació al pla de treball, intentant fer una 

pinzellada del contingut específic del projecte .És en l’apartat de planificació on es presenten 

i es desenvolupen les línies d’acció amb les corresponents unitats de programació 

específiques per cada una d’elles, passant a un nivell de concreció més elevat.. 

A continuació s’exposa l’aplicació en sí del projecte, desenvolupant la gestió i organització 

interna , així com el calendari i el pla de treball a seguir per la seva implementació. 

En la part final del treball s’aborda l’avaluació del projecte per tal de poder mesurar tant la 

posta en marxa , el procés i els resultats finals d’impacte que pot tenir l’aplicació del 

projecte. 

Les conclusions són els que posen punt i final, exposant els punts fort i febles del projecte 

presentat. 
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2. MARC TEÒRIC  

2.1 INTRODUCCIÓ    

La crisi actual ha agreujat la situació socioeconòmica de nombroses persones i famílies 

 catalanes, esdevenint una realitat social cada vegada més complexa . Aquest nou context, 

ha portat a que aquesta nova bossa de persones hagin de recórrer a demanar suport als 

serveis socials  bàsics  arreu del nostre país . Persones que fins aquest moment  havien 

estat en una situació normalitzada i en aquests moments estan en el llindar de l’exclusió 

social. 

La taxa d’atur de l’Estat Espanyol  ratlla el 26%, segons dades del  tercer trimestre de 2013 

,que proporciona l’enquesta de població activa de l’Institut Nacional d’Estadística. S’afegeix 

a aquest fet , tal i com constata l’informe FOESSA 2013,  que la pobresa al nostre país cada 

vegada és més intensa , extensa i crònica on augmenta de manera severa la desigualtat . 

 Aquestes persones en situació de pobresa presenten cada vegada més dificultats per sortir 

de la situació d’ exclusió per la qual es veuen afectats,  en bona part per la disminució dels 

recursos de protecció social pública destinats a acomplir una funció redistributiva i també 

assistencial. 

Destaca també el fet que el número de llars on totes les persones actives estan a l’atur ha 

augmentat  passant del 2,5% d’abans de la crisi , al 10,6%  a finals de 2012, representant en 

números absoluts un total d’un milió vuit-centres mil llars. 

Malauradament,  per algunes de les persones que han esgotat tot tipus de prestacions i 

subsidis, la renda mínima d’inserció representa  l’única font d’ingressos, i  l’última xarxa de 

protecció social, abans de veure’s abocats a l’extrema pobresa i  vulnerabilitat. 

 

És en aquest context on pren importància la col·laboració entre tots els agents que 

interactuen en un territori per donar resposta al fenòmen de l’atur,  l’ocupabilitat i la cohesió 

social. Tot això  en pro de la inclusió social i la millora de les condicions de vida de les 

persones. Aquest treball ha  d’estar sostingut per uns principis basats en la professionalitat, 

la justícia social, l’acolliment i l’escolta activa vers els ciutadans i la implicació de tots els 

agents de cara a donar resposta integral  a la situació d’exclusió social que pateixen moltes 

persones del nostre país. 

Davant aquesta situació emergent, es veu la necessitat d’impulsar un projecte de suport 

comunitari vers les persones beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 

La normativa que regula la  renda mínima d’inserció (RMI), la Llei 10/1997, de 3 de juliol, ja 

 preveu com a finalitat d’aquesta, la de prestar el suport adequat a totes les persones que el 
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necessitin per atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos 

convenients per al seu manteniment i afavorir la seva inserció o reinserció social i laboral. 

El programa de la renda mínima d’inserció neix  com un instrument bàsic per afavorir la 

integració i l’autonomia de les persones, tot incorporant un pla de treball personalitzat que 

inclou mesures socials i laborals . El programa  aplica un model de protecció mixte: combina 

la percepció d’una prestació bàsica mínima, amb una especial protecció per a aquells grups 

socials que necessiten major empara, que perceben diferents complements per tal de 

garantir una millor resposta per assolir una autonomia econòmica. 

Essent conscients, però, que si bé inicialment dins del programa de la renda mínima 

d’inserció es contemplaven els aspectes que s’acaben d’esmentar, amb el pas dels anys, la 

renda mínima  va esdevenir més una prestació econòmica que un instrument d’inserció 

sociolaboral , i els recursos de suport social i seguiment  eren inexistents o  quedaven molt 

concentrats a la primera corona de l’Àrea metropolitana de Barcelona, allunyats doncs de 

 les zones rurals o semirurals. Així doncs, es fa necessari   millorar la cobertura real de les 

rendes mínimes d’inserció , per tal que esdevinguin motor veritable dirigit a la inserció tan 

en la seva dimensió social com en l’aspecte laboral. 

El que es  persegueix amb el projecte és tornar a redimensionar la banda de suport i 

inserció social dins la comunitat on la persona perceptora de RMI resideix. 

En aquest context,  el projecte també pretén  poder oferir espais de col·laboració i 

participació des d’una visió comunitària i integral. Entenent el treball comunitari i integral com 

una eina a través de la qual es pot vehiculitzar en alguns casos, o complementar en altres, 

el pla de treball establert amb les persones usuàries dels Serveis Socials bàsics perceptores 

de RMI d’una banda, els itineraris d’inserció que han de seguir i la implicació que cal, per 

part d’aquestes persones respecte a la comunitat on viuen, afavorint així el sentiment de 

pertinença a la comunitat, i evitant el risc de fragmentació social. 

Atès que en el decret  de 31 d’agost de 2011, referent a la RMI , es contemplen mesures de 

suport a la integració social, els objectius del projecte se centren en el suport i la motivació 

personal i en mesures de suport per a la col·laboració cívica a fi de fomentar l’autoestima i la 

integració sociolaboral de les persones destinatàries en l’àmbit comunitari. 

En resum, el que el  projecte pretén abordar és el redimensionament de la vessant d’inclusió 

social del programa de la renda mínima d’inserció, en un territori concret de Catalunya, des 

de la prespectiva del treball amb la comunitat on les persones perceptores de la RMI 

resideixen. El treball parteix de la premisa que “Treballant la inclusió social es pot 

millorar la inserció laboral”. 
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Amb la finalitat, però, de poder entendre el sistema de protecció social actual i, més 

concretament les  rendes mínimes d’inserció, cal fer diverses pinzellades dels antecedents 

dels serveis socials,  i les respostes que històricament s’han anat donant per tal d’atendre a 

les necessitats socials bàsiques , l’evolució dels mètodes de protecció social i l’esperit de les 

rendes mínimes d’inserció. 

 
 

2.2 ANTECEDENTS DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: formes d’atenció a les 

necessitats bàsiques i evolució dels mètodes de protecció social 

2.2.1 Els inicis de la qüestió social 

Ens remuntem a mitjans del segle XVIII i sobretot  al segle XIX  per poder fer referència als 

conceptes de política social  i la qüestió social. Cal dir que aquests períodes varien en funció 

dels països i el seu nivell de desenvolupament tant en l’ordre econòmic, social i cultural. Així, 

cal esmentar que a Europa, el país capdavanter va ser Anglaterra, bressol de la revolució 

industrial i dels moviments obrers organitzats, seguit de països com França i Alemanya. A 

l’Estat Espanyol,  no és fins a  mitjans del segle XIX, que  la qüestió social no agafa 

rellevància, degut tant al retard en el desenvolupament industrial com amb  l’aparició dels 

 moviments obrers organitzats. 

No seria just d’altra banda, però,  no esmentar la figura de Juan Luis Vives, humanista 

espanyol, que amb la seva obra De Subventione pauperum (Vives, 1525), ja en el  segle 

XVI,  ajuda a la configuració d’una nova política social  i  a la concepció de l’època moderna 

introduint la responsabilitat pública en matèria social.  El seu pensament constitueix un 

primer fonament del que actualment coneixem com l’estat del benestar. 

Com s’acaba d’esmentar, Vives és el precursor en la introducció de la responsabilitat pública 

en matèria social; una responsabilitat pública que a l’Estat Espanyol no s’estructura fins a la 

Constitució de 1812, on  es redacta explícitament “L’objecte del Govern és la felicitat de la 

nació, donat que la fi de tota societat política no és altre que el benestar dels individus que la 

componen” (article 13). Més endavant, en el seu títol VI concreta  les competències a càrrec 

dels ajuntaments i de les diputacions. Aquesta Constitució va tenir una vigència molt curta, 

però es va tornar a instaurar el 1820.  Fruit d’aquesta reinstauració va sorgir el primer pla 

d’acció social pública amb la Llei de 1822, la qual representa la primera regulació de “serveis 

socials” a Espanya. Aquesta regulació no va comportar una implementació íntegra 

immediata de la llei degut a problemes de disponibilitat pressupostària. Les principals línies 

definidores d’aquesta regulació (Villa, 1995) són que s’intervenen els fons de totes les 

fundacions, memòries i obres pies de patronat públic reial o eclesiàstic, quedant reduïts a un 

règim comú, denominat fons de beneficència. Aquests fons podran ser generals, 
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responsabilitat directe de les Corts, o municipals, responsabilitat directe dels municipis. 

També s’estableix un doble nivell competencial, existint establiments de beneficència del 

Regne (estatals) i establiments municipals. 

Aquesta llei també defineix una certa tipologia de serveis, que en molts casos no s’allunya 

massa de l’actual, si bé cal dir que, el que sí ha variat és la concepció de l’atenció i la 

terminologia empreada  per definir els diferents col.lectius. Així  es defineixen les cases de 

maternitat, de socors, hospitals de malalts i convalescents, de “bojos” i els socors 

domiciliaris. Aquestes lleis, així com la Llei General de Beneficència del 1849, responien a la 

necessitat d’eradicar la mendicitat i fer menys visible la pobresa existent. 

La Llei General de Beneficència de 1849 és bàsicament  de caire organitzatiu de 

l’Administració, i estableix una classificació tant funcional, com territorial. Així els 

establiments podrien tenir un caràcter estatal , els quals es dedicarien  a satisfer a col·lectius 

específics com “els bojos, dements, cecs, sord-muts i decrèpits i impedits”, que en la 

terminologia actual serien les persones amb discapacitat física, intel.lectual i psíquica; 

 d’altra banda defineix els establiments provincials , els quals  serien competents en cases 

de maternitat, orfes, expòsits, desemparats , hospitals de malalts i cases de misericòrdia; 

 per últim estableix els establiments municipals , els quals es dedicarien a socors puntuals, a 

conduir  als pobres a altres establiments de caràcter provincial o general i  als socors 

domiciliaris dels pobres. La Junta de beneficència de cada poble és la que gestionaria 

aquests establiments. 

La regulació del segle XIX constata l’esperit intervencionista de l’administració i fa seva la 

responsabilitat pública vers les persones pobres i desemparades. Encara però,  no es 

considera l’atenció com un dret. És a dir, el focus d’atenció és el de la bona administració 

dels establiments, i  no el subjecte d’atenció, “el pobre desemparat”. Cal mencionar també, 

que durant el segle XIX, la beneficència comprèn tant establiments de caràcter social com 

establiments de caràcter sanitari. El paper de l’església i de la societat civil es canalitza a 

través de les juntes de beneficència sempre i quan els recursos gestionats estiguin nodrits 

de fons públics. 

Així doncs, els mètodes de protecció social passen en aquest primer moment per  una 

resposta institucionalitzada, és a dir, la pobresa, en general s’aborda a través 

d’establiments primer més de caràcter generalista, i amb el pas del temps s’opta per 

l’especialització d’aquest segons la naturalesa de col.lectiu que es troba en aquesta situació. 

Aquesta institucionalització de la pobresa es combina amb mesures de caràcter benèfic. 
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L’atenció social predominant1 és la de tipus residencial des d’una visió institucional tancada, 

combinada amb alguns “socors domiciliaris”. 

 

2.2.2 De principis del segle XX fins  a la instauració de la democràcia 

A principis del segle XX, tot i que es mantenen els establiments de beneficència, sorgeixen 

altres alternatives per donar resposta a les necessitats socials existents, a la pobresa. Així, 

es creen mesures d’afavoriment de l’estalvi i previsió que ajudaven en cas de necessitar 

assistència. És l’època també del naixement de les caixes d’estalvis i de les assegurances 

socials. Així podem trobar  l’Institut Nacional de Previsió, La Caixa de pensions per a la 

vellesa de Barcelona, el Montepío General Obrer, etc. 

En època  de la Segona  República, el 1931, la Generalitat va voler atorgar un impuls 

democràtic a les accions de protecció social per tal d’assegurar una existència digna a tots 

els ciutadans. La intenció era una legislació social àmplia que donés cobertura a les 

necessitats existents. Aquesta legislació, però, no va tenir oportunitat de reeixir, ja que el 

1936 va irrompre la guerra civil. A partir del 1939, amb la guerra acabada, l’Auxili social, 

sorgit durant la Guerra civil i institucionalitzat l’any 1940 és la institució que pren més 

protagonisme i rellevància durant els anys de la dictadura franquista per abordar la situació 

de pobresa i de necessitat social. Aquesta institució depenia totalment del règim franquista i 

fou utilitzada com un element propagandístic d’aquest mateix règim. L’Auxili social no sortia 

però dels paràmetres de la beneficència de segles anteriors. 

No és fins als anys 60 del segle XX que es fa un salt més enllà del concepte de beneficència 

i es planteja l’Assistència social.  El 1960  neix l’Assistència social a nivell jurídic a través 

de la Llei de Fons Nacionals per l’aplicació social de l’impost i de l’estalvi. Aquesta llei va 

representar la possibilitat d’aparició de serveis dedicats a la millora de la qualitat de vida de 

les persones i no només a la subsistència d’aquestes. El 1963 es va aprovar la Llei de bases 

de la Seguretat social, i es crea i desenvolupa tot un sistema de protecció de la Seguretat 

Social, el qual comprenia les prestacions econòmiques contributives com pensions i 

subsidis, l’assistència sanitària,  i  els serveis socials per a persones grans i discapacitats 

que havien cotitzat. 

Aquest mateix sistema, però, excloïa els col·lectius que per circumstàncies diverses no 

podien accedir al món laboral. Amb la finalitat d’atendre aquests col·lectius no inclosos en 

el Sistema de la Seguretat Social, es va preveure l’existència d’entitats i serveis que 

tinguessin la finalitat de donar-los assistència. Les prestacions econòmiques individuals 

puntuals,  el Fons d’Assistència Social (FAS) per a la gent gran i incapacitats pel treball van 
                                                           
1 Villa (1993). Reflexions entorn a l’evolució dels mètodes de protección social pública. RTS 129,11-
23. 
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constituir una resposta a nivell de prestacions, per aquests col·lectius. A banda existien 

 establiments diürns com menjadors socials i guarderies i subvencions per a entitats 

privades de beneficència. 

 

2.2.3 En l’etapa democràtica 

La Constitució del 1978 va suposar un canvi en el model d’estat. Es fa el pas cap a un 

sistema democràtic, cap un estat social i de dret, amb un reconeixement i  vertebració de les 

 comunitats autònomes. Aquesta vertebració va comportar la creació de competències 

exclusives en matèria de serveis socials per part de les comunitats autònomes.  

Concretament a Catalunya fou entre el 1980 -1982 quan es van traspassar des de l’Estata la 

Generalitat els serveis socials corresponents. El 1983 es crea l’Institut Català d’Assistència i 

Serveis Socials (ICASS) per tal  de concentrar la gestió de l’assistència i els serveis socials, 

absorbint el contingut social dels sistemes precedents.  

La Llei 26/1985 de serveis socials de Catalunya va establir un marc general dels serveis 

socials, sobre els quals fins aleshores no havia existit una legislació anterior.  Va establir uns 

principis operatius, àrees d’actuació i l’estructuració del sistema de serveis socials. Es 

defineixen els serveis socials d’atenció primària (actualment serveis socials bàsics) com a 

porta d’entrada al sistema de serveis socials,  més generalistes i  propers al ciutadà. D’altra 

banda defineix els serveis socials especialitzats, dirigits a col·lectius  específics (Valls, 

1989). 

A nivell competencial, aquesta llei es complementa amb la Llei de Bases de Règim Local i 

les lleis d’organització territorial.  

Pel que fa a  les prestacions,  a Catalunya, el Decret 39/1988 regulador de la “Promoció, el 

finançament i les prestacions econòmiques de serveis socials” estableix el marc financer 

dels serveis socials, de les subvencions socials i de les prestacions socials. 

A l’Estat espanyol van néixer, l’any 1990, les Pensions no contributives (PNC) per aquells 

que no havien cotitzat el temps necessari o no havien cotitzat mai al Sistema de la Seguretat 

Social. 

A nivell autonòmic, comencen a crear-se les rendes mínimes d’inserció -a Catalunya 

fou el 1990-. Coexistien al mateix temps,  les pensions d’assistència social que s’han 

esmentat amb anterioritat. 

El sorgiment  tant de les PNC com de les rendes mínimes,  responia a una necessitat clara 

d’abordar el problema de la pobresa i la marginació creixent provocada per la crisi 

econòmica dels inicis dels anys 90. 
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L’esperit de la renda mínima d’inserció a Catalunya, neix per tal de  poder fer front a les 

mancances bàsiques de les persones més fràgils i vulnerables socialment abordant la 

pobresa des d’una perspectiva integral, considerant que els factors que condueixen a 

aquest estat  són heterogenis i multifactorials afectant no només l’àrea econòmica, sinó 

també la salut, l’habitatge, l’educació, l’ocupació i l’àmbit relacional. És en aquest sentit que 

s’articulen mesures no només de caràcter pal·liatiu, sinó d’inserció sociolaboral, de 

suport i formació, amb la intenció de superar i evitar  l’assistencialisme pur. 

Les rendes mínimes  van suposar un punt d’inflexió important tant pel que fa a la concepció 

de la pobresa, tenint en compte una visió més holística d’aquesta situació, com pel que fa a 

l’abordatge d’aquesta situació, amb la inclusió de mesures de caràcter divers (laboral, social, 

d’acompanyament, formació…) 

 

El següent quadre sintetitza les fases de l’evolució de l’atenció social: 

 
FASE    TIPUS D’ACCIÓ                               INSTRUMENTS 

Institucional tancada 

(beneficència) 

Aïllament del necessitat Asils i socors domiciliaris 

Institucional oberta 

(assistència social) 

Es prioritza la dotació de 
rendes i sorgeixen centres 
diürns 

Pensions assistencials. 
Establiments residencials i 
d’acolliment diürn 

Implantació de l’Atenció 
Primària  (Llei SS 1985) 

Intervenció 
individualitzada, globalitat, 
promoció comunitària 

TS individual i comunitari 
Coordinació 
RMI - PIR 

Font: Villa 1993 

 

2.3 CONTEXTUALITZACIÓ I REGULACIÓ DE LES RENDES MÍNIMES 

2.3.1 Dins el context de la Unió Europea 

A Europa, per tal d’aconseguir el benestar  econòmic i social, sis països creen la Comunitat 

Econòmica Europea l’any 1957 amb el Tractat de Roma. Aquesta constitució de la 

Comunitat Econòmica Europea (CEE)  vol  promoure, mitjançant l'establiment d'un Mercat 

Comú i la progressiva aproximació de les polítiques econòmiques dels Estats membres, un 

desenvolupament harmoniós de les activitats econòmiques, una expansió contínua i 

equilibrada, una estabilitat creixent, una elevació accelerada del nivell de vida i relacions 

més estretes entre els estats que la integren. Concretament, a nivell social es crea el Fons 

Social Europeu, a fi de millorar les possibilitats d'ocupació dels treballadors i contribuir a 

l'elevació del seu nivell de vida. 

Amb el pas dels anys la CEE  va evolucionant  en  membres, en objectius i finalitats i es va 

endinsant vers una vessant de caràcter social. Així,  es redacta la  primera Carta Social 
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Europea, el 18 de octubre de 1961, i el 1989 s’estableix la primera  Carta comunitària dels 

drets fonamentals dels treballadors on es defineixen els principis en  què es basa el model 

europeu en matèria laboral. El gran pas, però,  queda palès en el  Tractat de la Unió 

Europea, subscrit a Maastricht el 7 de febrer de 1992. En aquest tractat el procés 

d'integració europea experimenta un avanç important atès que l’objectiu econòmic  inicial 

queda superat per la vocació política que queda expressada en aquest. Concretament, a 

nivell social el Tractat de Maastricht  estableix com un dels seus objectius principals  el 

desenvolupament de la dimensió social del que a partir d’aleshores és la Unió Europea. 

Posteriorment, al 1999 amb el Tractat d’Amsterdam, la Unió Europea reforça un acord 

comunitari en matèria de  política social, fent especial èmfasi a la vessant d’igualtat 

d’oportunitats i lluita contra la marginació social. Aquell mateix any apareix la Carta dels 

Drets Fonamentals, on en el seu article 34, la Unió reconeix el dret d’accés a les prestacions 

 de Seguretat social i de serveis socials per tal de protegir en cas de maternitat, 

dependència, vellesa i accidents laborals. També es reflecteix en l’article 34.4 el dret a 

 ajuda social “Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y 

respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 

existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 

modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas 

nacionales.” 

Dins aquest marc legislatiu de la Unió Europea es van anar definint les primeres mesures de 

lluita contra la pobresa  al voltants dels anys 70 del segle passat, quan l’antiga CEE 

estableix el primer programa de lluita contra la pobresa anomenat “Pobresa 1” al 1975. El 

1985 s’aprova el programa europeu “Pobresa 2”  i  posteriorment, el 1989, el programa 

“Pobresa 3”. Aquests tres programes no foren molt exitosos a nivell de resultats però varen 

significar un pas important  per anar desenvolupant la dimensió social de la Unió, reforçant, 

així, la cohesió tant econòmica com social. 

 

Paral·lelament, a aquests programes de lluita contra la pobresa,  països com Dinamarca, 

Regne Unit, Bèlgica i Alemanya, entre altres, configuren les  seves primeres rendes 

mínimes d’inserció durant la dècada del 70 del segle XX. Posteriorment és França durant 

la dècada del 80 que crea la Revenu  Minimum d’Insertion. Euskadi ho fa el 1989 i 

 Catalunya s’hi afegeix el 1990, a través del Programa Interdepartamental de la Renda 

Mínima d’Inserció (PIRMI). Amb posterioritat, ho fan altres comunitats autònomes de l’Estat 

espanyol. 

L’any 2000, en el marc del Consell Europeu de Lisboa es defineix l’estratègia de Lisboa, on 

es posa de manifest la voluntat de la Unió d’establir com a prioritat la lluita contra l’exclusió 

social en la primera dècada del segle XXI. L’ estratègia que es planteja a Lisboa parteix dels 
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resultats obtinguts fruit de l’avaluació que la Comissió Europea va realitzar de la 

Recomanació 92/441/CEE, on es ressalta els minsos resultats obtinguts i es proposa 

reforçar la relació entre les rendes mínimes i la inserció laboral, posant l’accent a la 

necessitat de millorar els dispositius creats per a la inserció laboral dels beneficiaris de les 

rendes mínimes d’inserció. S’aposta per la inclusió activa.  

En aquesta context  s’emmarquen les reformes que les diferents comunitats autònomes de 

l’Estat espanyol realitzen entre el 1999, com és el cas d’Andalusia, Galícia el 2004 i 

finalment el País Basc el 2008, entre altres. Concretament a Catalunya aquesta reforma va 

ser l’any 1997. 

El que és clar, però, és que amb l’inici de la crisi econòmica el 2008, el desconeixement de 

la seva durada i els pocs resultats obtinguts amb l’Estratègia de Lisboa, la Comissió 

Europea es planteja la “Recomendación sobre inclusión activa de las persones excluidas del 

mercado laboral“ (2008/867/CE) 

“Conciban y apliquen una estrategia global integrada para la inclusión activa de las 

personas excluidas del mercado laboral en la que se combinen un apoyo a la renta 

adecuado,unos mercados de trabajo inclusivos y acceso a unos servicios de calidad. 

Las políticas de inclusión activa deberían facilitar la integración a un empleo duradero 

y de calidad de todas las personas capaces de trabajar, y proporcionar unos recursos 

suficientes para vivir con dignidad junto con ayuda para su participación social para 

aquellos que no puedan hacerlo” 

En aquest paràgraf  es fa evident la necessitat d’abordar la pobresa  d’una manera més 

polièdrica, tenint en compte els múltiples factors que l’envolten, donant molta 

importància  al mercat laboral, al treball estable, però tambè es remarca la necessitat de  la 

participació social. Aquest aspecte és un dels eixos claus del treball que es presenta. 

Actualment, estem dins del context de l’estratègia  Europa 2020, la qual marca com objectiu 

el foment de la integració social avançant cap a la reducció de la pobresa i s’impulsa la 

“Plataforma europea contra la pobreza i la exclusión social” com un marc europeu per la 

cohesió social i territorial. A Espanya s’ha creat la “Red de Inclusión social” formada per 

l’Administració central, les Comunitats Autònomes, el tercer sector i els sindicats. Malgrat la 

creació d’aquesta xarxa d’inclusió, la millora en l’abordament de les situacions de pobresa i 

el treball vers la inclusió social no han notat cap canvi. Les xarxes i pactes a nivell nacional 

representen canvis en l’estratègia, però és la realitat local la que pot donar una primera 

resposta, si més no en l’aspecte  d’inserció social.  
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També destaca la  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre el 

papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad 

integradora en Europa, on es posa de manifest, entre altres: 

“(...) la necesidad de adoptar medidas concretas que eliminen la pobreza y la 

exclusión social, explorando vías para reintegrar al mercado de trabajo a quienes 

hayan salido de él, promoviendo una redistribución justa de la renta y la riqueza, 

garantizando una renta adecuada (...). Considera que las diversas experiencias con 

los salarios mínimos y la retribución básica para todos y sin condiciones, 

acompañados de medidas suplementarias de inserción y de protección social, 

demuestran que constituyen instrumentos eficaces de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, y de garantía de una vida digna para todos“. 

Aquesta resolució apunta el camí cap a la creació del que a Catalunya s’ha denominat la 

Renda Garantida de Ciutadania (RGC);renda que es contempla en l’article 24.3 del vigent 

Estatut de Catalunya, però que encara no ha estat desenvolupada en format de  llei, si bé 

existeix una iniciativa legislativa popular per impulsar-la. La RGC representa un esglaó més 

en el sistema de protecció social, tenint com objectiu que ningú tingui uns ingressos per sota 

del llindar de la pobresa. El seu caràcter és incondicional i indefinit sempre que perduri la 

situació de pobresa. Es contempla que pugui tenir un caràcter complementari a altres 

ingressos, considerant-se un dret universal i subjectiu si s’acompleixen diversos requisits 

bàsics. Aquesta incondicionalitat i el seu caràcter indefinit la distingeixen de la RMI, així com 

el seu caràcter de dret subjectiu, no supeditat a la disponibilitat pressupostària. 

 

Sense voler entrar, però,  en debats ideològics, el context sobre el que es defineix aquest 

treball es basa en el programa de la renda mínima d’inserció com a instrument vigent i actual 

de protecció social vers les situacions de pobresa, considerant la Renda Garantida de 

Ciutadania com una fita a aconseguir, però  que encara es troba lluny de la seva 

d’implementació. 

 

Cal afegir també, que la perspectiva de treball comunitari per tal d’afavorir la inserció social 

 pot ésser vàlida també en el context de les RGC, ja que  el present treball no presenta les 

mesures de suport  i col.laboració cívica com una contraprestació, sinó com un element 

d’inserció adequat als interessos de les persones perceptores, dins de la comunitat on 

resideixen. Són tasques d’arrel col·laborativa, allunyant-se del caràcter “punitiu” que a voltes 

s’ha associat a aquestes mesures. 
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2.3.2 Dins els context de l’Estat espanyol 

En el cas de  l’Estat espanyol, la Constitució espanyola reconeix en el seu article 9.2 “que 

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”; en l’article 40 estableix el dret al progrés econòmic i social  i en l’article 41 

contempla la obligatorietat dels poders públics “a mantener un régimen público de Seguridad 

Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.” 

El sistema  de protecció social assistencial de l’Estat espanyol presenta un disseny basat en 

diferents nivells competencials,  on la cobertura de necessitats específiques com són la 

jubilació, la incapacitat i l’atur  és competència de l’Administració central, i es canalitza a 

través de la seguretat social, mentre que són les comunitats autònomes  les que són 

competents  pel que fa  a les mesures i estratègies a aplicar contra  l’exclusió social i en 

matèria de serveis socials. 

Dins d’aquest marc normatiu, tan espanyol com europeu, davant  l’augment de la taxa d’atur 

i els límits en la durada de la prestació,  així com davant la dificultat creixent de diferents 

col·lectius d’accedir a un lloc de treball regulat, la creixent marginació i situació de pobresa, 

l’Estat Espanyol es veu empès a implantar les rendes mínimes d’inserció a finals de la 

dècada del anys 80 i durant els anys 90 del segle XX. (Sanz, 1996) 

La primera experiència que va representar el tret de partida de les rendes mínimes a l’Estat 

espanyol  fou “el Ingreso Mínimo Familiar” el 1989, al País Basc. A partir  d’aquell moment i 

fins el 1994 es van anar implantant arreu de l’Estat, tancant el procés el ”Ingreso Aragonés 

de Inserción”  de la Comunitat d’Aragó. 

La implantació de les rendes mínimes a l’Estat espanyol, no fou fàcil i va esdevenir possible 

gràcies a la implicació del govern central i de diferents agents socials com van ser  els partits 

polítics i sindicats, ONG on destaca el paper de Cáritas i de diferents experts i tècnics. 

(Hernández, 2010) 

En general,  s’han dissenyat diferents instruments per a l’eradicació i lluita contra la pobresa 

que va des dels serveis socials, prestacions socials assistencials de la seguretat social, 

contra l’atur, passant per l’habitatge de protecció oficial, el “Plan de empleo rural (PER),  fins 

a l’establiment de les rendes mínimes d’inserció. 

Seguint el mandat europeu, l’Estat espanyol  ha anat establint, també,  durant la primera 

dècada del segle XXI diferents “Planes Nacionales de Inclusión social”  amb l’objectiu de 

reforçar l’accés al mercat de treball per a persones vulnerables,  garantir uns recursos 



17 

 

econòmics mínims, aconseguir la integració de la població immigrada, assegurar l’equitat en 

 l’educació, i assegurar el suport social  a nivell de prestacions per a persones en situació de 

dependència. 

 

2.3.3 La renda mínima d’inserció a Catalunya 

2.3.3.1 Regulació jurídica 

Concretament a Catalunya,  l’Estatut d’autonomia, en el seu article 166, ja estableix que la 

Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de serveis socials i més 

endavant, que la Generalitat queda facultada per constituir institucions que fomentin el 

desenvolupament social, la plena ocupació i el desenvolupament econòmic. 

Els serveis socials, en el preàmbul de la Llei 12/2007, també   queden definits com un dels 

sistemes de l’estat del benestar que té com objectiu garantir les necessitats bàsiques del 

ciutadans, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquesta llei posa accent 

en la responsabilitat pública de les diferents administracions, en la participació dels diferents 

agents implicats i en els drets i deures els ciutadans. Així, davant les ràpides 

transformacions de la societat la llei considera necessari el consens i la cooperació social i 

política, per tal de vetllar per la cohesió social. Els serveis socials esdevenen instruments 

per “afavorir l’autonomia de les persones, per millorar les condicions de vida, per eliminar 

situacions d’injustícia social i per a afavorir la inclusió social”. 

 

La llei 26/1985 de serveis socials de Catalunya, és la que va donar aixopluc a  la creació el 

1990 del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). La Renda 

Mínima s’ha mantingut fins a l’actualitat, passant per diferents modificacions de caràcter 

legislatiu,  com han estat: 

• La Llei 10/1997, 3 de juliol que regula la renda mínima d’inserció. 

• El Decret 339/2006, de 5 de setembre de desplegament de la llei 10/1997. 

• Decret 88/2006 on es defineixen nous ajuts  complementaris. 

• Decret llei 1/2010 del 12  de gener de modificació de la llei 10/1997 de la renda 

mínima d’inserció. 

• Decret 384/2011, 30 d’agost, de desplegament de la llei 10/1997 de 3 de juliol de La 

renda mínima d’inserció. 
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2.3.3.2 Concepte,  objectius i  destinataris  

La Renda Mínima d’Inserció (RMI) definida en la  Llei 10/1997, de 3 de juliol, “és una acció 

de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans amb greus dificultats econòmiques i 

socials que té la finalitat d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els 

recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i 

laboral a aquelles persones que s’han quedat sense cap tipus d’ingrés”. La renda mínima 

d'inserció és gestionada a través de  la Comissió Interdepartamental, liderada actualment pel 

Departament d’Empresa i Ocupació, i  formant-ne part també,  el  Departament de Benestar 

Social i Família, i el Departament d'Ensenyament. 

 

Els aspectes més destacats de la llei són: 

A) La renda mínima d'inserció és un instrument d'inserció mitjançant un tractament integral, i 

no solament pecuniari, de les situacions de pobresa i marginació. La percepció d’aquesta 

renda mínima d’inserció va lligada  a l’acompliment d'un Pla Individual d'inserció i Reinserció 

social i laboral (PIR) on la persona beneficiària es compromet a realitzar una sèrie de 

compromisos pactats. Aquest tractament global està configurat per cinc blocs de 

prestacions: 

1) Accions d'informació i orientació. Són accions d'informació i orientació per tal 

que les persones afectades sàpiguen fer ús dels serveis que normalment es poden 

obtenir de les administracions, de la iniciativa social i de la xarxa comunitària.  

2) Suport personal a la integració social. Són les actuacions que tenen per objecte 

ajudar els beneficiaris a superar situacions de desestabilització personal i familiar que 

són causa de la seva manca d'integració social.  

3) Suport a la formació d'adults. Les accions de formació d'adults consisteixen en 

proporcionar formació instrumental i bàsica encaminada a la inserció o reinserció 

social i a la realització personal.  

4) Prestacions d'urgència i rescabalament. Des del moment que la diagnosi de 

cada cas permet preveure la incorporació d'una persona o unitat familiar a un pla 

individual de reinserció i comença la seva elaboració, aquesta persona o unitat 

familiar ha de rebre les prestacions d'urgència i rescabalament a càrrec de les 

administracions locals corresponents.  

5) Suport a la inserció laboral. Les persones que s'acullen a aquesta prestació es 

comprometen a seguir un itinerari d'inserció personalitzat tenint en compte les 

circumstàncies personals de cada unitat familiar.  



19 

 

6) Accions de suport per a la col•laboració cívica. Es tracta d'accions destinades 

a fomentar l'autoestima i la integració dels destinataris en l'àmbit comunitari.  

És en aquesta última acció on se centra el projecte que es presenta. Es treballa amb la 

persona beneficiària a partir dels seus  interessos cercant una entitat/associació de la seva 

comunitat on pugui desenvolupar-se. Realitzant tasques de col.laboració, reforçant el 

 seu interès inicial, alhora que s’augmenta la seva autoestima i vinculació amb la 

comunitat a través de l’àmbit associatiu. 

 

B) La renda mínima d'inserció, comporta la responsabilitat i la col·laboració fonamental dels 

serveis socials bàsics de l’Administració local. També cal, però, que hi intervinguin molt 

activament les entitats d'iniciativa social que ja treballen en el camp de l'exclusió social i que 

estan homologades per la seva gestió.  

 

C) Un dels objectius de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció és atendre les 

necessitats bàsiques. Té un caràcter subsidiari i complementari respecte a altres sistemes 

de protecció pública o altres ingressos. Tracta d'atendre les condicions peculiars de cada 

nucli familiar. La quantia de la prestació depèn de les càrregues familiars del perceptor i té 

una caràcter periòdic. Es contempla la possibilitat d’ajustament  complementari en casos de 

fills discapacitats, monoparentalitat i d’altri. 

 

D) Considera molt convenient que les persones en situació d'exclusió social contribueixin a 

superar els seus problemes duent a terme diferents activitats dirigides a la inserció o la 

reinserció. Persegueix la inserció laboral com element que contribueix a la recuperació de 

l’autonomia personal, autoestima i el reconeixement de l’entorn tant familiar com social.  

 

E) Es configura un sistema de seguiment de resultats  coordinat per la Generalitat que 

compta amb la participació dels diversos ens que estan objectivament interessats en la lluita 

contra la pobresa: ajuntaments, consells comarcals, entitats d'iniciativa social i 

organitzacions professionals, sindicals, empresarials i cíviques.  

 

A nivell de persones destinatàries de la RMI, a efectes del Decret 384/2011, es considera 

titular la persona en favor de la qual s'ha aprovat un pla individual d'inserció i reinserció 

social i laboral (PIR). Per altre costat, s'entén per beneficiària la persona o les persones que 

estan a càrrec d'un/a titular i que formen part del PIR com a membres de la unitat familiar. 

Aquesta unitat familiar  “és el grup  de convivència per vincle de matrimoni o una altra relació 

estable anàloga, o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La 

relació de parentiu es compta a partir de la persona titular. En els casos en què se'n justifiqui 
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degudament la necessitat, la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció pot 

pronunciar-se per autoritzar motivadament la consideració de membre de la unitat familiar 

per a persones amb un grau de parentiu més allunyat.Es considera nucli de convivència 

familiar el conjunt de dues o més unitats familiars que conviuen en el mateix domicili i que 

estan emparentades segons les relacions especificades en aquest” (article 3, Decret 

384/2011). 

 

Pel que fa als requisits de les persones beneficiàries de la RMI,  aquests han anat variant 

des dels seus inicis. Actualment queden regulades en el decret esmentat, essent els 

següents: 

Persones que ho necessitin per atendre les necessitats bàsiques per viure en la societat que 

tinguin: 

• L’empadronament  en un municipi de Catalunya. El decret té en compte les persones 

sense domicili a efectes d’empadronament. 

• La residència continuada i efectiva a Catalunya com a mínim amb dos anys 

d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.També en poden ser sol·licitants 

les persones que acreditin que han residit a Catalunya de manera continuada i 

efectiva durant quatre dels darrers cinc anys. 

La llei eximeix d’aquest requisit als catalans emigrats i als seus descendents, i les 

dones que hagin hagut de marxat de Catalunya per motius de violència masclista. 

Pel que fa a les persones estrangeres, aquestes han d’acreditar la seva residència 

legal. 

• Una  llar independent un any abans de la data de presentació de la sol·licitud, com a 

mínim; quedant  exemptes d'aquest requisit les persones que tinguin menors o 

persones amb discapacitat a càrrec seu i  les dones acollides en centres de caràcter 

residencial. 

• Una  edat compresa entre els 25 i els 65 anys .En cas que no s’arribi als 25 anys, si 

es troben en situació de desemparament o risc social, o tinguin menors o persones 

amb dependència o persones amb discapacitat al seu càrrec. 

• Mitjans econòmics insuficients o inexistents per atendre les necessitats bàsiques de 

la vida. S’agafa de referència que superin el darrer any ingressos superiors als que 

suposaria la RMI durant el mateix període. El decret contempla també els casos 

d’unitats familiars que formen part d’un mateix nucli de convivència establint requisits 

concrets. 
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Fa esment també als ingressos provinents d’activitats no regulades. En aquest 

apartat es distingeix també  les persones en situació d’extrema pobresa i les víctimes 

de violència masclista, les quals no necessàriament han d’acomplir tots els requisits 

abans esmentats, si professionalment es justifica de manera acurada la situació. 

• Compromís en participar en les activitats que han de formar part del PIR. Aquestes 

activitats s’adaptaran a la situació de cada persona, a les seves capacitats i 

mancances. 

• Dificultats d’inserció sociolaboral segons valoració dels serveis socials bàsics. 

El Decret fa menció també a tot un seguit de motius de denegació així com de drets i deures 

dels beneficiaris. 

 

2.3.3.3 Perfils beneficiaris actuals 

Tradicionalment, les persones perceptores de la renda mínima d’inserció  responien  a 

persones amb problemàtiques socials associades a la manca d’ingressos, ja bé podien ser 

situacions originades per problemàtiques d’origen sociosanitari, problemàtiques socials 

associades a les ètnies, a persones altament vulnerables, famílies monoparentals i persones 

soles. Aquestes situacions descrites presenten una complexitat elevada en l’abordatge, que 

s’ajunta amb la dificultat que té el sistema per aconseguir la inserció d’aquestes persones 

dins del mercat laboral. 

Com a conseqüència, però, de la crisi actual,  apareixen uns nous perfils de  perceptors de 

la renda mínima d’inserció que són aquelles persones sense problemàtica social associada i 

on l’única dificultat és la manca d’un treball i la corresponent manca d’ingressos. Aquestes 

persones correspondrien al perfil de PIRMI laboral, el qual a l’actualitat no es contempla, ja 

que l’article 4.1 del Decret de 2011 fa referència  a la necessitat de dificultats d’inserció 

 socials i laborals afegides; en cap cas, no es poden presentar només circumstàncies de 

caràcter laboral. 

 

2.4 EL MÓN LOCAL: els serveis socials bàsics i la col·laboració entre entitats del 

territori 

2.4.1 Els serveis socials bàsics 

El Sistema català de serveis socials desenvolupa  tota la Xarxa de serveis socials d’atenció 

pública com a sistema de garantia de drets, de qualitat, integrat, proper a les persones i a la 

comunitat, tot respectant la diversitat i avançant cap a la universalització, promovent actituds 

i capacitats en les persones com actors principals de la seva vida, incidint en la prevenció de 

les possibles situacions de risc derivades de situacions de vulnerabilitat d’arrel diversa. 
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A nivell local, els equips bàsics d’atenció social són la primera porta d’entrada del Sistema 

Català de Serveis Socials, el primer nivell del sistema públic. Són de base territorial, 

municipal i comarcal , i s’organitzen mitjançant les Àrees Bàsiques de Serveis Socials. Els 

equips bàsics d’atenció social són l’estructura que gestiona les diferents prestacions de 

servei, desenvolupant  funcions de detecció, diagnòstic, tractament i prevenció de les 

situacions de necessitat en què es trobin, o puguin trobar, persones i famílies, especialment 

si pateixen situació de risc o d’exclusió social. 

 

Les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) són l’estructura d’accés universal amb 

capacitat per atendre totes les persones. S’organitzen sobre una població mínima de vint mil 

habitants, prenent com a base el municipi i ha d’agrupar els municipis  que tenen menys de 

vint mil habitants -cal però tenir en compte que els municipis, tot i ser menors de 20.000 

habitants mantenen la potestat d’oferir els serveis socials bàsics-. En el cas dels municipis 

menors de 20.000 habitants, que no optin per la gestió pròpia,  aquesta correspon a la 

comarca o a l’ens associatiu creat per aquesta finalitat (article 34 de la llei 12/2007).  

 

Tal com recullen els articles 16 i 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, les Àrees Bàsiques de 

Serveis Socials (ABSS) tenen concretament les característiques següents: 

1. Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat. 

2. S’organitzen territorialment. 

3. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu. 

4. Estan dotades d’un equip multidisciplinari, incloent-hi directius, suport tècnic i 

administratius. 

5. Inclouen  els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència, i els serveis 

d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 

6. Acullen les persones usuàries i detecten les seves necessitats, informar-los, orientar-los i 

assessorar-los. 

7. Valoren  i diagnostiquen les situacions de necessitat elaborant un programa individual 

d’atenció. 

8. Desenvolupen la intervenció social i/o socioeducativa. 

9. Tramiten  les prestacions per donar resposta a les necessitats socials. 

10. Es coordinen amb els serveis especialitzats del Sistema Català de Serveis Socials, amb 

altres sistemes públics de benestar i amb les entitats del món associatiu. 

Les ABSS es configuren com un «dispositiu potent d’informació, diagnòstic, orientació, 

suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més d’ésser la porta 

d’entrada habitual al sistema de serveis socials, és l’eix vertebrador de la xarxa de serveis i 
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aprofita el model consagrat per l’experiència dels ajuntaments i els consells comarcals» 

(Preàmbul, V, Llei 12/2007). 

 

En referència a la RMI, i segons estableix el  Decret 384/2011, els equips bàsics d'atenció 

social de les ABSS han de preparar i elaborar els projectes del PIR. Les persones 

professionals dels equips bàsics d'atenció social tenen les funcions següents: 

a) La recepció o la detecció de casos de persones i de famílies creditores de les 

actuacions referides a l'article 2 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 

d'inserció. 

b) La preparació i l'elaboració de cada projecte de pla individual d'inserció i reinserció 

social i laboral (PIR) amb el contingut que s'especifica als punts 2 i 3 de l'article 9 de 

la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, d'acord amb els criteris 

que establirà la Comissió Interdepartamental de l'RMI, segons la finalitat prevista a 

l'article 2 de la Llei 10/1997, de la renda mínima d'inserció. 

c) El seguiment i l'avaluació dels PIR, assegurant la integració i coherència de les 

diferents mesures. 

 

2.4.2 La col·laboració amb entitats del territori 

La realitat territorial compta, a banda dels serveis socials bàsics, amb tota una xarxa  de 

recursos i serveis d’iniciativa privada tant de caràcter social com mercantil, prestades per 

 fundacions, associacions, cooperatives, organitzacions de voluntariat i entitats privades amb 

o sense ànim de lucre. (Títol VI, article 69 de la Llei 12/2007). A part d’aquestes entitats, la 

llei també reconeix les entitats col·laboradores del sistema públic de serveis socials, les 

quals són “organitzacions sense ànim de lucre que coadjuven en l’aplicació de la política de 

serveis socials mitjançant l’acompliment de programes o activitats socials en col·laboració 

amb l’administració o amb entitats de serveis socials acreditades” (Títol VI, article 77 de la 

Llei 12/2007) 

Aquesta xarxa, conjuntament amb la xarxa pública omple de riquesa al territori i permet 

realitzar intervencions complementàries i de caràcter integral. 

Més enllà però de les entitats de caràcter social, el ric teixit associatiu català que comprèn 

associacions tant de caràcter cultural, esportiu, mediambiental, etc. Aquestes associacions 

poden també esdevenir instruments per a la intervenció sociocomunitària en els municipis 

d’arreu de Catalunya. 
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Es fa èmfasi doncs en el potencial que totes aquestes entitats, associacions i fundacions 

existents en el territori que, coordinadament i conjuntament amb serveis socials, esdevenen 

elements clau en l’acció social, així com en l’abordatge de l’exclusió social. 

És en aquest sentit, que el món local, tant des de l’Administració com des del teixit 

associatiu, pot arribar a ser  una estructura i un instrument per a l’aplicació de les mesures i 

accions que contemplen les rendes mínimes d’inserció a través dels plans Individuals 

d'inserció i Reinserció social i laboral.  

La relació col·laborativa entre l’Administració i les entitats és possible mercès  a les fórmules 

administratives que contempla la llei a través de convenis amb entitats, contractes menors o 

negociats segons les quanties que regula dita relació 

 

3. DIAGNÒSTIC 
 
3.1 SITUACIÓ DE LACOMARCA DE L’ALT PENEDÈS 

La comarca de l’Alt Penedès està formada per 27 municipis i està situada al sud de la 

província de Barcelona i limita amb l' Anoia pel nord; amb el Baix Llobregat per l'est; amb el 

Garraf pel sud, i amb el Baix Penedès i l'Alt Camp per l'oest. 

La comarca  té una població total de 106.252 habitants (IDESCAT 2012) i la seva capital de 

comarca és Vilafranca del Penedès, amb  39.035 habitants (IDESCAT 2012). Els municipis 

que conformen la comarca i la seva població són els següents:  

Dades de l’Alt Penedès respecte Catalunya: 

 

Taula 1.Població a Catalunya i a la comarca de l’Alt Penedès 

Població Any Homes Dones Total 

Catalunya 2013 3.725.318 3.828.332 7.553.650 

Alt Penedès 2013 53.181 53.061 106.242 

Font: Idescat 2012 

La comarca de l’Alt Penedès representa un 1,40 per cent de la població de Catalunya. 

 

Dades sobre  nombre d’habitants  dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès: 

 
Taula 2 .Padró municipal Alt Penedès. 
    

Padró municipal d'habitants per sexe. 
Xifres oficials   

    

Alt Penedès. Distribució per municipis. Any 2012.       

Municipi Homes Dones Total 

Avinyonet del Penedès 923 793 1716 

Cabanyes, les 483 464 947 
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Castellet i la Gornal 1132 1120 2252 

Castellví de la Marca 831 819 1650 

Font-rubí 741 696 1437 

Gelida 3553 3549 7102 

Granada, la 1027 1020 2047 

Mediona 1180 1168 2348 

Olèrdola 1877 1744 3621 

Olesa de Bonesvalls 911 844 1755 

Pacs del Penedès 444 435 879 

Pla del Penedès, el 608 590 1198 

Pontons 289 242 531 

Puigdàlber 266 269 535 

Sant Cugat Sesgarrigues 499 487 986 

Sant Llorenç d'Hortons 1276 1252 2528 

Sant Martí Sarroca 1590 1610 3200 

Sant Pere de Riudebitlles 1191 1181 2372 

Sant Quintí de Mediona 1098 1048 2146 

Sant Sadurní d'Anoia 6126 6356 12482 

Santa Fe del Penedès 197 187 384 

Santa Margarida i els Monjos 3613 3508 7121 

Subirats 1553 1523 3076 

Torrelavit 750 642 1392 

Torrelles de Foix 1252 1154 2406 

Vilafranca del Penedès 19399 19636 39035 

Vilobí del Penedès 563 543 1106 

Alt Penedès 53372 52880 106252 

       

Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants 2012.  

        

Tenint en compte la llei de serveis socials, pel que fa  a les ABSS, n’hi ha definides a la 

comarca de l’Alt Penedès dues. La formada per la seva capital, Vilafranca del Penedès, 

gestionada pel propi municipi; i la constituïda pels 26 municipis restants gestionada pel 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès (67217 habitants). 

La realitat poblacional  de la comarca és de caràcter rural o semirural, a excepció dels 

municipis de  Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i Els Monjos i 

Gelida, els qual són poblacions que oscil·len entre els 7102 habitants de Gelida, als  12482 

habitants de Sant Sadurní d’Anoia.  

 
Aquesta realitat  comporta una certa complexitat en la gestió dels serveis socials. Una 

complexitat que es veu agreujada per la dispersió geogràfica dels municipis, una xarxa 

deficitària  i insuficient de mitjans de transport públics i una concentració de serveis i 

 recursos socials a la capital de comarca. 

 

A nivell de densitat de la població,  s’observa i es constata que la comarca de l’Alt Penedès 

té una densitat  per sota de la densitat que representa tot Catalunya, aquest fet és indicador 
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de dispersió en el territori de la comarca de l’Alt Penedès, tal i com es pot observar en la 

següent taula: 

 

Taula 3.Densitat de població. 
2013   

 Alt Penedès  Catalunya  
Superfície 
(km2) 592,7 32108  

Densitat 
(Hab/km2) 179,3 235  
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 2013 
 

A nivell d’estructura de població: 

Taula 4 .Població. Per sexe. 2013   
Sexe Alt Penedès  % Catalunya % 
Homes 53.181 50,06 3.725.318 49,32 

Dones 53.061 49,94 3.828.332 50,68 

Total 106.242 100,00 7.553.650 100,00 

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 2013.  
 

A nivell de distribució per sexes, aquesta no divergeix de la distribució que es dóna en la 

totalitat de Catalunya. 

Pel que fa a la distribució per edats, es pot observar comes plasma a continuació,  que hi ha 

un 2% més de població a l’Alt Penedès, compresa entre els 0 i els 14 anys i un punt i mig 

menys de població entre 65 i 84 anys. Aquestes diferències, però, no  les considerem 

significatives  per al treball. 

Taula 5. Població. Per grups d'edat. 2013   
Edat Alt Penedès  % Catalunya % 
De 0 a 14 anys 19.032 17,91 1.186.867 15,71 
De 15 a 64 
anys 70.272 66,15 5.057.760 66,96 
De 65 a 84 
anys 14.231 13,39 1.113.530 14,74 
De 85 anys i 
més 2.707 2,55 195.493 2,59 
Total 106.242 100,00 7.553.650 100,00 
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 2013. 

 

A nivell de població estrangera, s’observa que l’Alt Penedès està per sota del nivell que 

presenta Catalunya en la seva totalitat, representant un 11,71 % a l’Alt Penedès i un15,34 % 

a Catalunya. 
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Taula 6. Població. Per nacionalitat. 2013   
Nacionalitat Alt Penedès  % Catalunya % 
Espanyola 93.805 88,29 6.395.178 84,66 
Estrangera 12.437 11,71 1.158.472 15,34 
Total 106.242 100,00 7.553.650 100,00 

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 2013.  
 

Pel que fa a la instrucció de la població, es pot comprovar a la següent taula que a l’Alt 

Penedès hi ha més població amb estudis primaris i sense formació  que a Catalunya, en 

canvi hi ha menys universitaris i persones amb un nivell d’instrucció de segon grau. Aquest 

fet es pot explicar  pel tipus d’indústria i empreses que hi ha a la comarca, que afavoreixen 

la instrucció però no l’especialització, com per exemple empreses relacionades amb el món 

del cava i el vi. 

Taula 7. Població de 10 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2007   

Nivell instrucció Alt Penedès  % Catalunya % 
Sense titulació 8.500 9,50 568.900 8,80 
Primer grau 31.200 35,00 1.578.200 24,41 
Segon grau 40.500 45,50 3.303.000 51,09 
Ensenyament 
universitari 8.900 10,00 1.015.000 15,70 
Total 89.000 100,00 6.465.200 100,00 

Font: Idescat. Enquesta demogràfica. Any 2007.  
 

A nivell de distribució de les persones segons tipus de llar, s’observen petites diferències 

respecte la població de tot Catalunya pel que fa a un percentatge més baix de llars formades 

per una persona, un percentatge lleugerament més alt de llars formades per parelles sense 

fills i amb fills, un percentatge lleugerament més baix de famílies monoparentals (8,33%) i un 

percentatge més elvat respecte aquelles llars on hi viu més d’una familia. Aquesta última es 

característica de les llars d’àmbit rural, on més d’una família viu junta, sobretot pares amb 

fills/es casades. 

Taula 8. Llars. Per tipus de nucli. 2001   
Tipus llar  Alt Penedès  % Catalunya % 
Una persona 5.151 18,25 484.624 20,93 

Dues persones 
o més sense 
nucli 952 3,37 92.378 3,99 

Parella sense 
fills 6.695 23,73 519.040 22,41 
Parella amb fills 12.152 43,06 948.348 40,95 

Pare o mare 
amb fills 2.350 8,33 219.411 9,47 

Dos nuclis o 
més 919 3,26 52.055 2,25 
Total 28.219 100,00 2.315.856 100,00 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 2001  



28 

 

 

En referència a la renda disponible bruta familiar, aquesta és d’un 0,4% per sota de la renda 

a Catalunya. 

Taula 9. Renda familiar disponible bruta (base 2008). 2010  

Renda familiar 
disponible bruta  Alt Penedès  Catalunya  
RFDB (Milers 
d'euros) 1.733.832 125.141.484  

RFDB per habitant 
(Milers d'euros) 16,5 16,9  

RFDB per habitant 
(Índex 
Catalunya=100) 97,8 100  

Font: Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques . 2010. 
 

A nivell d’atur, la mitjana anual de 2013 ha estat a l’Alt Penedès 0,8% més alta que la 

mitjana catalana. 

Taula 10. Atur registrat. Per sexe. 2013 (mitjanes anuals)   
Sexe Alt Penedès  % Catalunya % 
Homes 4.535,50 8,53 323.654,70 8,69 
Dones 4.512,00 8,50 313.640,10 8,19 
Total 9.047,50 8,52 637.294,80 8,44 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació. Any 2013.  
 

Pel que fa a l’atur per sectors,  aquest es concentra en el sector serveis, seguit a distància 

de la indústria i de la construcció. S’observa que el pes de l’atur en l’agricultura també es 

destacable. 

 Taula 11. Atur registrat. Per sectors. 2013 (mitjanes anuals)   
Sectors Alt Penedès  % Catalunya % 
Agricultura 611,3 0,58 12.865,40 0,17 
Indústria 1.718,20 1,62 93.945,30 1,24 
Construcció 1.020,80 0,96 92.349,50 1,22 
Serveis 5.180,50 4,88 406.914,60 5,39 

Sense ocupació 
anterior 516,7 0,49 31.220,00 0,41 
Total 9.047,50 8,52 637.294,80 8,44 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació  . Any 2013. 
  

Endinsant-nos més a la realitat organitzativa de l’ABSS Penedès comarca, els equips bàsics 

de serveis socials efectuen permanències als municipis de la comarca amb una periodicitat 

setmanal. Aquesta periodicitat s’estableix segons població i en funció de la ràtio de 

professionals que estableix la disposició addicional segona de la Llei 12/2007, 3 treballadors 
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socials i 2 educadors cada 15.000 habitants. La comarca així disposa d’un total de 9 

educadors/es i 13,5 treballadors/es socials. La gestió centralitzada de tots els professionals 

dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS) educadors i treballadors socials, facilita la 

implementació de línies d’intervenció comunes, procediments consensuats i projectes 

compartits arreu de l’Àrea Bàsica, tot respectant l’autonomia municipal i la seva pròpia 

realitat.  A continuació es pot observar l’organigrama del Servei: 
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ORGANIGRAMA 
2013 

   PRESIDÈNCIA 

        PRESIDENT ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES: 
CONSELLER DE SALUT PÚBLICA 

CONSELLER DEL PLA D’IGUALTAT 
CONSELLER DE GENT GRAN 

CONSELLER DE BENESTRA SOCIAL 

    GERÈNCIA     

      CAP SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 

  

  COORDINADORA TÈCNICA   
           

          

  TÈCNICA LLEI DEPENDÈNCIA      SERVEIS ADMININISTRATIUS 
       

       

SERVEI ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA)  SERVEIS SOCIALS BÀSICS  ADMINIS.  AUX. ADMINS. 
       
       

  EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ 
SOCIAL  (EBAS) 

 SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD) 

  

           

              

Psicòloga 
 

 Pedagoga 
 

 T. Social I 
 

 T. Social II 
 

 E. Social 
 

   T.Familiar 
I 

 T. Familiar 
II 

 T. Familiar 
III 

 T. Familiar 
IV 

 T. Familiar 
V (24h) 

  

                      
                   

  SBAS I     SBAS III     SBAS V     SBAS VII     SBAS IX     SBAS XI     SBAS XII   
         T. Social     T. Social     T. Social     T. Social     T. Social     T. Social     T. Social   
  T. Social                                 
  E. Social IV     E. Social III     E.S.I      E.S. V     E. Social I      E. Social VI      E. Social VI    
            E.S. IV / E.S. 

VI  
    E. S. VII     E.S. VI           E. Social VII   

                                   

                                 
                                 

   SBAS II     SBAS IV    SBAS VI    SBAS VIII    SBAS X     REFORÇ    
   T. Social     T. Social    T. Social    T. Social    T. Social     T. Social    
            T. Social                 

 
 

  E. Social IV – 
E. Social V – 
E. Social VI 

    E.S. ST. SADURNÍ 
E.S. ST. SADURNÍ 

   E. Social II 
 

   E. Social I /  
E.S II 

E. Social VI 
E. Social VII  

   E. Social II  
E. S IV  
E. S. VI  

    E. Social VI 
E. Social I 
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A nivell de problemàtiques detectades i  tractades pels equips bàsics de serveis socials de 

l’ABSS Penedès comarca, durant  el 2013, aquestes han estat: 

 

 Taula 12. Taula de problemàtiques de l’Alt Penedès 2013 
 

Tipus Problemàtica Nombre 

ALTRES Altres (Altres) 29 
ALTRES Problemes legals d'estrangeria 36 
ALTRES Total 65 
APRENENTATGE Absentisme escolar 41 
APRENENTATGE Altres (Aprenentatge) 18 
APRENENTATGE Analfabetisme 21 
APRENENTATGE Dificultats d'aprenentatge escolar 67 
APRENENTATGE Escolaritat obligatòria inacabada 15 
APRENENTATGE Inadaptació escolar 19 
APRENENTATGE Total 181 
DISCAPACITATS Altres (Discapacitats) 26 
DISCAPACITATS Discapacitat amb mobilitat reduïda 164 
DISCAPACITATS Discapacitat amb necessitat de 3a persona 81 
DISCAPACITATS Discapacitat física 356 
DISCAPACITATS Discapacitat psíquica 198 
DISCAPACITATS Discapacitat sensorial 90 
DISCAPACITATS Total 915 
ECONÒMIQUES Administració deficient 112 
ECONÒMIQUES Altres (Econòmiques) 42 
ECONÒMIQUES Deutes 230 
ECONÒMIQUES Ingressos insuficients 930 
ECONÒMIQUES Sense ingressos 429 
ECONÒMIQUES Total 1743 
HABITATGE Altres (Habitatge) 94 
HABITATGE Amuntegaments 24 
HABITATGE Barraquisme 6 
HABITATGE Desnonament 65 
HABITATGE Habitatge deficient 83 
HABITATGE Manca habitatge 43 
HABITATGE Manca serveis / subministraments 32 
HABITATGE Total 347 
LABORALS Activitats marginals 7 
LABORALS Altres (Laborals) 42 
LABORALS Atur amb subsidi 252 
LABORALS Atur sense subsidi 440 
LABORALS Cerca primera feina 65 
LABORALS Inadaptació laboral 28 
LABORALS Manca formació / orientació laboral 90 
LABORALS Prestació d'atur 49 
LABORALS Temporades 4 
LABORALS Treball esporàdic 48 
LABORALS Treball submergit 57 
LABORALS Total 1082 
MANCANCES SOCIALS Aïllament físic 75 
MANCANCES SOCIALS Altres (Mancances socials) 25 
MANCANCES SOCIALS Conductes socials / delictives 22 
MANCANCES SOCIALS Dificultats d'integració social 46 
MANCANCES SOCIALS Dificultats relacions familiars/socials 451 
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MANCANCES SOCIALS Indicis de trastorns mentals 38 
MANCANCES SOCIALS Indigència 7 
MANCANCES SOCIALS Manca autonomia personal 285 
MANCANCES SOCIALS Mendicitat 1 
MANCANCES SOCIALS Rebuig social 2 
MANCANCES SOCIALS Victimització 8 
MANCANCES SOCIALS Total 960 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Alcoholisme 78 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Altres (Salut i drododependències) 63 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Consum drogues 41 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Ludopatia 2 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia d'alt risc 28 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia d'Alzheimer i altres demències 259 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia física crònica 1166 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia física transitòria 111 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia greu 59 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia mental crònica 180 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Malaltia mental transitòria 36 
SALUT I DROGODEPENDÈNCIES Total 2023 
SENSE ASSIGNAR SENSE ASSIGNAR 1 
SENSE ASSIGNAR Total 1 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Altres (Sospita de maltractament) 22 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Ingrès d'urgencia per maltractaments 1 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Ingrès en casa d'acollida 1 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament / abús sexual als fills 2 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament econòmic 16 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament físic a la dona 39 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament físic a la gent gran 2 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament físic o psíquic a l'home 4 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament psíquic a la dona 68 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament psíquic a la gent gran 3 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractament psíquic als fills 15 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractaments /abús sexual 2 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Maltractaments físic als fills 5 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Negligència / abandonament a la gent gran 6 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Negligència / abandonament fills 22 
SOSPITA DE MALTRACTAMENT Total 208 
TOTAL Total 7525 

(Dades extretes del programa de gestió d’expedients de serveis socials Hèstia, de 
l’ABSS Penedès comarca 2103) 

 

Destaquen les problemàtiques de salut i drogodependència, seguides de problemàtiques 

econòmiques i laborals. La incidència d’aquestes dues últimes problemàtiques és essencial 

per al plantejament d’aquest projecte, juntament  amb algunes de les mancances de 

caràcter social que es presenten a la comarca. 

 

A aquesta realitat, se suma el fet que la RMI, es considerada pels serveis  socials bàsics 

comarcals, com a gestionadors i  professionals de la intervenció social, una eina sumament 

útil per fer front a situacions de vulnerabilitat socioeconòmica de famílies i persones de la 
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comarca. Aquesta renda mínima permet a moltes persones poder subsistir i atendre les 

seves necessitats bàsiques. 

 
3.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA RENDA MÍNIMA  A LA COMARCA  

A desembre 2013, tal i com es pot observar a la taula següent, a l’ABSS Penedès comarca 

hi havia 220 expedients de RMI aprovats, que corresponen a 704 beneficiaris. Per tant, 

estem parlant de 704 persones que viuen dels ingressos que els proporciona la RMI. 

Aquestes persones representen  un 1,04% de la població de l’ABSS Penedès comarca. 

 

      Taula 13. Tipologia Expedients PIRMI Alt Penedès 2013 
 

Total expedients PIRMI vigents 220 

 1. Expedients amb problemàtiques socials associades 171 
 2. Expedients que no presenten problemàtiques socials  

 (simplement mancances econòmiques):   49 

Total de persones beneficiàries del PIRMI:   704 

Total d'expedients PIRMI vigents   220 

 1. Total d'expedients individuals:   47 

 2. Total d'expedients familiars:   173 

Total d'expedients en tràmit:   56 

Edat dels sol·licitants:     220 

 1. De 16 a 25 anys:   9 
 2. De 26 a 35 anys:  54 

 3. De 36 a 45 anys:   78 
 4. De 45 a 58 anys:  69 

 5. Més de 58 anys:   10 

Quantificació dels motius per els quals s'ha procedit al tancament d'expedients: 34 

 1. Inserció laboral protegida (Pla d'ocupació, etc.) 4 
 2. Inserció laboral normalitzada  7 
 3. Per cobrament de pensions   1 
 4. Canvi o millora de la situació personal o familiar 5 
 5. Per incompliment de les mesures o obligacions.  
 Haver comès irregularitats   7 
 6. Marxar fora de Catalunya   7 
 7. Mort del sol·licitant  1 

 8. Canvi de municipi   4 

Número de casos reempresos 18 

 1. Per fi de contracte de treball o atur   12 
 2. Canvis de la situació personal o familiar   4 

 3. Fi d'incompliment de pactes   2 
 

     Font: Dades extretes de la memoria 2013 realitzada pels equips de serveis socials bàsics de la comarca 

 

Passats però vint-i-tres anys de la primera regulació del PIRMI, des de fa temps ja s’han 

detectat per part dels agents implicats en el programa (des de la Generalitat, serveis socials 
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bàsics, tercer sector, agents sindicals...)  diferents punts febles que distorsionen l’esperit 

inicial amb el que es va crear la renda mínima. 

S’ha constatat que la RMI s’ha convertit en una finalitat en si mateixa,  i les mesures que es 

contemplen en el pla de treball no són activadores a nivell d’inserció social i laboral. S’han 

observat també casos de picaresca pel que fa a la documentació per tal que la renda 

mínima sigui aprovada. La inserció laboral supera tota la capacitat de mesures d’absorció 

per part del mercat laboral.  Lligat  a la inserció sociolaboral  i a la formació, les mesures i els 

instruments creats per tal de vetllar per aquesta inserció no s’adeqüen a les necessitats dels 

perceptors ; s’ha d’afegir el fet que ajuts complementaris com són escoles bressols, 

menjadors escolars tampoc són suficients per facilitar aquesta inserció. (Reflexions sorgides 

de l’òrgan tècnic del programa de la RMI, 2010) 

Es fa evident,  doncs, la inadequació del programa de la RMI a les demandes emergents  i al 

context actual de crisi. 

 

A nivell de RMI, a  l’ABSS Penedès comarca segons dades acumulatives dels inicis, s’han 

tramitat  un total de 1261 expedients amb l’aplicació de les mesures següents: 

 

Taula 14. Naturalesa de les mesures de la renda mínima d’inserció a l’Alt Penedès 

NATURALESA DE LES MESURES NÚMERO EXPEDIENTS % sobre el total 

M3 mesures de suport personal a la integració 153 

 

12,14% 

M4 Expedients vigents amb mesures d'inserció laboral.  291 23,07% 

M5 Formació adults 0 0% 

Sense mesura 817 64,79% 

TOTAL EXPEDIENTS 1261 100,00% 

Font: Dades extretes del programa de gestió de la renda mínima d’inserció. Dades a 31 de desembre 
de 2013. 

 

S’observa que durant aquests 23 anys de RMI  més de la meitat dels expedients no se’ls ha 

aplicat cap mesura. Aquesta situació es pot haver vingut causada per diferents factors com: 

la dificultat d'accés a recursos on aplicar la mesura, característica de les famílies 

perceptores de RMI, o bé  recursos articulats lluny de la comunitat dels beneficiaris. 

Aquesta deficient aplicació de mesures no afavoreix l’abordament integral de les situacions 

de pobresa i exclusió social i limiten la RMI  a l’aspecte pecuniari i més assistencial.  
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D’una banda, per tal de donar resposta a aquestes dificultats exposades, concretament en el 

món rural i semi-rural, tenint en compte les línies estratègiques anteriorment exposades, 

 marcades per la comissió europea, la legislació espanyola i la regulació catalana respecte 

les rendes mínimes d’inserció; d’altra banda, amb l’esperit de redimensionar des del món 

local la vessant integral i sociolaboral dels perceptors de renda mínima d’inserció dels 

municipis amb aquestes característiques , i tenint en compte que atès que les comarques, a 

 través del seu ens local territorial, són competents en matèria de serveis socials:  es 

presenta el projecte, ubicat concretament a la comarca de l’Alt Penedès, on ja s’està portant 

a terme i es pot considerar com a projecte innovador  des de la perspectiva que s’agafa 

rellevància des del món local pel que fa a dotar d’instruments i mesures vers els perceptors 

de la renda mínima d’inserció ,amb la finalitat d’aconseguir d’entrada un tractament global 

 de la seva situació, una inserció social d’aquestes persones dins de la mateixa comunitat on 

viuen , partint de la premissa que la inserció social facilita la inserció laboral, essent 

conscients que degut al context macroeconòmic de l’Estat Espanyol i Catalunya no facilita 

aquest darrer aspecte. Concretament a Catalunya, les dades del primer trimestre de 2014, 

són  de 840.200 persones en situación de desocupació, les quals representen un 22,1% de 

la població , segons dades extretes de l’EPA (enquesta de población activa) del primer 

trimestres d’aquest any. 

 

3.3. NECESSITATS DETECTADES 

A partir de les característiques mostrades en aquest diagnòstic, i del total de casos atesos 

des dels serveis bàsics d’atenció social, es pot concloure que les necessitats detectades en 

la comarca es relacionen  amb: 

• Les situacions laborals precàries  representen un 14,3%  

• Persones en atur sense subsidi són el 5,84% 

• Llars amb ingressos insuficients o sense ingressos són d’un 18,6 %  

• Les mancances socials representen un 12,75% 

• Les problemàtiques relacionades amb salut són del   26,88% 

• Negligències i/o maltractaments 2,76% 

• Habitatge representa un total del 4,6% 

Tenint en compte totes les dades exposades, des de l’atur registrat, les llars sense ingressos 

o ingressos insuficients, passant per les persones amb mancances socials i tenint present 

els 220 expedients vigents a la comarca a desembre de 2013, es fa necessari plantejar, tal i 

com acabem d’esmentar una actuació dirigida a les persones perceptores de la RMI. 
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4.FORMULACIÓ DEL PROJECTE  

 

4.1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 

4.1.1 Títol 

El projecte s’anomena La Renda Mínima d’Inserció: una eina útil en el d’inserció social en el 

món local. 

 

4.1.2 Descripció del projecte  

Aquest projecte  versa sobre la necessitat que des del món local es creïn aliances amb 

entitats del tercer sector, associacions diverses i de diferents àmbits (veure ANNEX 1 i ANNEX 2), 

per tal d’adequar  les respostes i les mesures d’inserció segons la realitat de cada persona i 

família a través de diferents tasques col·laboratives dins la seva comunitat. 

Es pretén des del món local ser part activa en el redimensionament de la renda mínima 

d’inserció reconeixent-la com una via útil i necessària per lluitar contra la pobresa i a favor 

de la inclusió social. És una pretensió des del més micro, des de l’esperit d’un gra de sorra 

en el desert. 

 

4.1.3 Destinataris 

Aquest projecte va adreçat a les persones que són perceptores de la RMI  dels municipis de 

la comarca de l’Alt Penedès, a excepció de Vilafranca del Penedès, municipi que constitueix 

Àrea bàsica pròpia de serveis socials. 

 

4.1.4 Objectius 

Atès que en el decret de 31 d’agost de 2011 es contemplen Mesures de suport a la 

integració social, els objectius del projecte se centren en el suport i la motivació personal i 

en mesures de suport per a la col·laboració cívica a fi de fomentar l’autoestima i la integració 

sociolaboral de les persones destinatàries en l’àmbit comunitari. 

Objectius generals: 

1. Adequar la RMI perquè impliqui realment una contraprestació per part dels 

beneficiaris vers la comunitat on viuen. 

2. Millorar  la responsabilització i implicació dels beneficiaris de la RMI. 
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Objectius específics: 

a. Incidir en la inserció sociolaboral i comunitària dels beneficiaris.  

b. Aconseguir que els beneficis del treball sociolaboral comunitari realitzat 

mitjançant les tasques col·laboratives dels beneficiaris de la RMI reverteixin 

en la comunitat on viuen i en els mateixos participants del projecte. 

c. Articular tots els recursos sociolaborals vinculats en el projecte.  

d. Promoure la relació i participació dels/les beneficiaris de la RMI en les Entitats 

de la comarca. 

 

4.1.5 Estratègies per a l’acció 

 

El projecte que es formula constarà de 3 línies d’acció estratègiques . les dues primeres 

giren entorn  de la  integració sociolaboral i la participació dels beneficiaris en la 

comunitat on les persones beneficiàries  resideixen.  

D’altra banda , la  tercera línia d’acció destinada a l’articulació de recursos i la creació 

d’una xarxa d’entitats col·laboradores i serveis relacionats amb la inserció laboral. 

Les estratègies d’acció aniran focalitzades a dos destinataris: el beneficiari pròpiament dit 

del projecte, i els professionals implicats en el projecte. Sense aquestes estratègies el 

projecte, que té una basant comunitària no englobaria de forma integral la finalitat del 

projecte.   

 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 
UNITATS DE 
PROGRAMACIÓ 

ACTIVITATS 

 

Línia 1: Inserció 

sociolaboral 

(en relació als beneficiaris 

del projecte) 

 
*UP 1 competències 
laborals 

A1 Entrenament a nivell 
comunicacional i relacional 
 
A2 Entrenament en  habilitats de 
treball en equip. 
 
A3 Entrenament dirigit a habilitats 
d’organització 
 
A4 Formació a nivell de presentació 
per a la recerca de feina 
 
A5 Formació informàtica bàsica 
 
A6 Identificació de les pròpies 
capacitats 
 
 



38 

 

 
UP 2  Competències 
personals 

 
A1 Entrenament en habilitats 
cognitives 
 
A2 Entrenament a nivell de motivació 
, compromís, disciplina  i honestedat 
 
A3 Entrenament  a nivell de 
competències d’actitud personal 
 
A4 Activitats dirigides a l’estimulació 
de la creativitat 
 
A5 Exercicis d’expressió oral 
 
A6 Exercicis de dramatització per tal 
de treballar la iniciativa, proactivitat i 
actitud positiva. 
 
A7 Exercicis i tractament dirigit a 
augmentar l’autoestima i el concepte, 
la imatge sobre un mateix. 
 

Línia 2: Participació en la 

comunitat 

(en relació als beneficiaris 

del projecte) 

 
UP 1  Tasques 
col·laboratives 
 

 
A1 Coneixement de l’organització on 
es desenvolupa la tasca col·laborativa 
 
A2 Coneixement , relació i interacció  
amb les persones de l’entitat 
 
A2 Coneixement dels objectius, del 
desenvolupament i  de les condicions 
de la tasca a  realitzar. 
 
A3 Coneixement dels  resultats 
esperats 
 
A4 Realització de la tasca 
col·laborativa pròpiament. 
 

 
UP2  Hàbits relacionals 

 
A1 Entrenament en habilitats de 
relació personal : participació, 
conversació, demanda d’ajuda, 
col·laboració. 
 
A2 Entrenament en habilitats de 
gestió del conflicte: disculpa, 
expressió de sentiments, d’acceptació 
de negativa, resolució pacífica del 
conflicte 
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Línia 3: Articulació de 

recursos 

(en relació als 

professionals implicats en 

el l projecte) 

 
UP1  Xarxa  d’entitats 
col·laboradores 
 

A1 Recerca i detecció d’entitats i 
tasques col·laboratives que poden 
oferir 

A2 Sensibilització de les entitats 

A3 Establiment i signatura d’acords 
de col·laboració 

A4 La creació d’una xarxa estable 
d’entitats col·laboradores 

 
UP2 xarxa de serveis 
d’ocupació 
 
 
 
 
 

A1 Contacte  amb ETT del territori, 
amb serveis d’ocupació del CCAP , 
insertors/es laborals de la comarca i 
OTG 
 
A2 Establiment d’aliances i  d’acords 
de col.laboració. 
 
A3 Creació  i coordinació de la xarxa i 
actualització de la mateixa 
periòdicament. 

     *UP: unitats de programació                                    

4.1.6 Pressupost i fonts de finançament 

En aquest apartat es reflecteixen els costos i les fonts de finançament del projecte. No 

s’inclou el cost global del que podria suposar el projecte, és a dir, no s’inclouen els costos 

dels recursos adscrits i propis que té el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i que assignen  

momentàniament al projecte. 

 a.Ingressos 

Administració  Ingressos 
Finançament extern  
Diputació de Barcelona 10.000 € 
Generalitat de Catalunya. Departament de BSiF 23.000 € 
Finançament intern  
Consell Comarcal Alt Penedès   5.000€ 
TOTAL 38.000€ 

b.Depeses 

Concepte Costos 
Recursos materials  
Material Fungible   1.000  € 
Costos de manteniment        
Assegurances  de responsabilitat civil  participants   1.000 € 
Costos de personal  
Tècnic mig (TS/ES) 35.000 € 
Costos vinculats al personal  
Desplaçaments   1.000 € 
TOTAL 38.000 € 
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5.PLANIFICACIÓ 

 

5.1. DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES D’ACCIÓ 

 
• El projecte està dividit en 3 línies d’acció: 

a. Línia d’acció 1: Inserció sociolaboral 

b. Línia d’acció 2:  Participació en la comunitat 

c. Línia d’acció 3:  Articulació de recursos 

 

• A nivell metodològic es fa un plantejament general a nivell de les tres línies d’acció 

 

a. Línia d’acció 1:  

Descripció i justificació: La línia d’acció estratègica d’inserció sociolaboral fa referència  a 

totes aquells aspectes que s’han de treballar amb els beneficiaris del projecte per tal de 

millorar les seves capacitats competencials tant a nivell laboral com a nivell personal , 

augmentant així,  les seves possibilitats vers la inserció social i laboral. Aquesta línia d’acció 

és un eix troncal en el projecte.  Durant els anys d’exercici professional en el camp del 

treball social , i amb l’observació de les trajectòries laborals i vitals de les persones 

beneficiàries de la RMI, queden paleses les dificultats existents en aquest col·lectiu  en 

relació a les competències laborals a nivell de recerca de feina, d’habilitats d’organització 

personal, de treball en equip i d’assertivitat en la comunicació. Es fan evidents també les 

mancances a nivell de competències personals com poden ser les habilitats cognitives, 

l’actitud personal i la motivació. 

Amb la finalitat de superar aquestes mancances que són un entrebanc important vers la 

inserció, es planteja aquesta línia d’acció. 

 

Objectius: 

• Incidir en la inserció sociolaboral i comunitària dels beneficiaris.  

• Aconseguir que els beneficis del treball sociolaboral comunitari realitzat mitjançant 

les tasques col·laboratives dels beneficiaris de la RMI reverteixin en la comunitat on 

viuen i en els mateixos participants del projecte. 

 

Metodologia: 

S’utilitzarà en aquesta línia d’acció una metodologia basada en la participació de les 

persones beneficiàries del projecte, encara que els continguts i les sessints per l’assoliment 

de les competències estaran guites i dirigits per els professionals. Per un costat, el treball 

grupal serà el preeminent en l’assoliment de les competències laborals. En canvi, per altre 
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costat, el treball individual a través de sessions d’entrevistes individuals serà el que guiarà 

l’assoliment de les competències personals. 

 

Unitats de programació: 

• UP1 competències laborals 

• UP2 Competències personals 

 

b. Línia d’acció 2: 

Descripció i justificació: La participació en la comunitat com a línia estratègica es planteja en 

el projecte lligat al redimensionament de les mesures de suport a la integració que es 

contemplen el decret de l’any 2011 de la RMI, que ja s’ ha esmentat anteriorment. La 

col·laboració cívica  amb la finalitat de fomentar l’autoestima i la integració sociolaboral de 

les persones destinatàries en l’àmbit comunitari és l’altre eix troncal del projecte. Es parteix 

de la premissa que una implicació de les persones participants en el projecte, en alguna 

entitat de la comunitat on viuen, és positiu en diferents àmbits: 

• Afavoreix l’autoconcepte i l’autoestima dels participants 

• Augmenta la xarxa relacional, obrint nous àmbits de relació , generat oportunitats en 

altres entorns. 

• Permet que la comunitat , a través de les entitats, coneguin altres realitats 

personals, superant  barreres i estereotips vers els participants en el projecte. 

• Es genera una sensació homeostàtica, de win-win2: la població , a través de 

l’administració ajuda als col·lectius més vulnerables, i aquests ajuden a la comunitat 

a través de les tasques col·laboratives amb l’entitat. 

Aquestes vessants justifiquen la importància del plantejament d’aquesta lína estratègica 

d’acció. 

 

Objectius: 

• Promoure la relació i participació dels/les beneficiaris de la RMI en les Entitats de la 

comarca. 

• Aconseguir que els beneficis del treball sociolaboral comunitari realitzat mitjançant 

les tasques col·laboratives dels beneficiaris de la RMI reverteixin en la comunitat on 

viuen i en els mateixos participants del projecte. 

 

                                                           
2
 Win-win significa: guanyar-guanyar , tots guanyem. 
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Metodologia: 

Aquesta línia d’acció s’abordarà també a través de la participació del beneficiari en una 

entitat de la seva comunitat. Aquesta participació es portarà a terme a través d’una tasca 

col·laborativa, podent ser aquesta, una tasca que requereixi un treball més individual o que 

impliqui un treball més grupal, de xarxa, amb coordinació i seguiment.  

 
D’altra banda , però, la basant d’hàbits personals s’abordarà mitjançant l’observació, el 

seguiment i la coordinació  del professional de referència i el responsable referent de 

l’entitat. El treball individual amb el participant és clau per tal d’aconseguir que la participació 

en la comunitat es desenvolupi de manera satisfactòria. 

 

Unitats de programació: 

• UP1 Tasques col·laboratives 

• UP2  Hàbits relacionals  

 

c. Línia d’acció 3: 

Descripció i justificació : L’articulació de recursos sociolaborals es planteja com una línia 

d’acció a treballar per els professionals, en l’àmbit de vessant comunitària. Si bé és cert, que 

en el territori existeixen entitats i serveis , aquests no estan consolidats , ni considerats , 

algunes vegades, com a xarxa de recursos possibles dins el pla treball amb les persones 

subjectes d’atenció social . Aquest aspecte, del fet professional d’obrir mires , no només a 

recursos específics definits en l’atenció social en sí, sinó anar més enllà . Es tracta de 

considerar totes les possibilitats, en tots els àmbits: contactar amb AMPES, Associacions de 

defensa forestal, clubs esportius, residències de gent gran, associacions per a l’organització 

d’actes populars, etc. 

Aquesta articulació i consolidació de xarxa, dotada de coherència, és la que farà possible la 

creació d’aliances i acords, que possiblement podran sobrepassar l’àmbit estricte del 

projecte. 

És important treballar definint entitats i serveis col·laboradors que s’impliquin en el projecte i 

que esdevinguin una eina útil pers els serveis socials bàsics del municipi. La implicació 

d’aquestes entitats i serveis ajuden a generar dinàmiques que afavoreixen la cohesió social 

d’una comunitat i evita la fragmentació social de la mateixa. 

 

Objectius: 

• Articular tots els recursos sociolaborals vinculats en el projecte.  
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• Promoure la relació i participació dels/les beneficiaris de la RMI en les Entitats de la 

comarca. 

 

Metodologia: 

La metodologia en aquesta línies d’acció es basa en e treball en xarxa i la col·laboració 

entre l’administració, entitats i serveis. És una metodologia totalment vinculada al territori i 

persegueix la implicació de tots els agents. 

 

Unitats de programació: 

• UP1 xarxa d’entitats col·laboradores 

• UP2 xarxa de serveis d’ocupació 

 

Participació dels beneficiaris en el projecte 

Atès que el que es persegueix és la millora de la inserció sociolaboral i la implicació en la 

comunitat dels beneficiaris de la RMI, és important que metodològicament es compti amb 

l’opinió i la informació que poden trametre com a participants . Aquesta participació va 

dirigida en dos sentits: 

• L’escolta per part dels professionals de SBAS (serveis bàsics d’atenció social)  de la 

persona participant en el projecte pel que fa a les seves necessitats, interessos i 

inquietuds, per tal que la tasca col·laborativa s’adeqüi al màxim a aquests. 

• Participació en la valoració i avaluació del projecte. El feed-back dels participants és 

un indicador important per el projecte i l’avaluació d’aquest. 

Aquesta participació es formalitzarà a través d’entrevistes individuals o grupals, a través de 

fulls de grau de satisfacció. 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ/ PLANS DE TREBALL 

 

A continuació es descriuran totes les unitats de programació/plans de treball derivades de 

les línies d’acció establertes en el projecte i descrites en l’anterior apartat: 

• Línia d’acció 1: Inserció sociolaboral 

UP1 Competències laborals 

UP2 Competències personals 

 
• Línia d’acció 2:  Participació en la comunitat 

UP1: Tasques col·laboratives 

UP2 Hàbits relacionals 
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• Línia d’acció 3:  Articulació de recursos 

UP1 xarxa entitats col·laboradores 

UP2 xarxa serveis d’ocupació 

 

Línia d’acció 1: Inserció sociolaboral 

 

Unitat de programació 1: competències laborals 

 
Descripció i durada: El pla de treball a seguir s’orienta a aconseguir millorar les 

competències laborals  de les persones participants beneficiàries del projecte. La millora 

d’aquestes competències laborals proporcionarà elements necessaris i bàsics vers la 

inserció sociolaboral  de les persones participants. 

Aquestes competències laborals abracen diferents aspectes com són: les competències 

comunicatives, competències de treball en equip, competències d’organització laboral. 

La durada del pla de treball és de 20  hores. Es realitza  paral·lelament al desenvolupament 

de les tasques col·laboratives. Són sessions de caràcter grupal i individual, en funció de les 

competències inicials dels participants en el projecte.  

 

Objectius: 

1. Millorar les competències a nivell de comunicació tant oral com escrites 

2. Conèixer i aprofundir en  les capacitats de treball en equip 

3. Aprendre a organitzar-se a nivell laboral 

4. Millorar en les capacitats de presentació escrita i presencial per a la recerca de feina 

5. Conèixer les tècniques de recerca de feina 

 

Continguts 

Els continguts que es treballaran en aquesta unitat són de coneixement i domini de les 

tècniques de recerca de feina , coneixement del sector, ocupacions i llocs de feina als que 

es vol dirigir el beneficiari i coneixement dels drets i deures dels/de les treballadors/es.  

D’altra banda s’abordaran competències instrumentals laborals bàsiques com la mobilitat, és 

a dir la capacitat de desplaçar-se de manera autònoma i d’accedir als serveis . També es 

treballarà la lectoescriptura per tal de poder-se comunicar en llengua catalana i castellana. 

Parlar , llegir o escriure. En aquest apartat també s’abordarà el càlcul funcional, és a dir el 

fet de saber realitzar operacions bàsiques per activitats habituals. 

La informàtica bàsica a nivell d’usuari per tal de conèixer i utilitzar programes i recursos 

informàtics bàsics. 
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Metodologia/tècniques 

El pla de treball s’implementarà a través del treball en grup, utilitzant tècniques pròpies de la 

dinàmica de grup: tècniques de presentació, de relaxació, d’animació i concentració, 

tècniques per treballar el contingut temàtic. També s’utilitzaran tècniques de comunicació i 

dramatització.  

 

Activitats: 

A1 Entrenament a nivell comunicacional i relacional 

A2 Entrenament en  habilitats de treball en equip. 

A3 Entrenament dirigit a habilitats d’organització 

A4 Formació a nivell de presentació per a la recerca de feina 

A5 Formació informàtica bàsica 

A6 Identificació de les pròpies capacitats 

 

Materials/recursos necessaris 

Per el desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

•  projector , pantalla i ordinadors 

• Sala per desenvolupar l’activitat i sala d’entrevistes 

A nivell de recursos humans: 

• Tècnic especialista en inserció laboral 

 

Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Nombre de participants  

• Percentatge de participants que han realitzat el pla de treball a nivell de 

competències laborals. Mínim un 100%. 

• Mitjana d’assistència en les hores de formació. Mínim un 90% d’assistència. 

• Percentatge de satisfacció dels participants respecte el contingut impartit. Un 

percentatge mínim del 80%. 

• Percentatge de participació en les activitats d’un mínim del 70%. 

• Percentatge de persones que han realitzat les activitats proposades de manera 

satisfactòria. Mínim un 60% 
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Instruments d’avaluació 

• Diari de camp: aquest consisteix en reflectir  com es desenvolupen les sessions i els 

fets més remarcables tant a nivell de dinàmica grupal, com personal. Es fa servir per 

obtenir un registre qualitatiu del desenvolupament de les activitats. 

• Registre de participació: graella on queda registrada per part del professional la 

participació en cada una de les activitats desenvolupades en cada sessió.(VEURE 

ANNEX 3) 

• Registre d’assistència: graella on queda registrada la persona que assisteix a 

l’activitat i on consta la seva firma. S’utilitza per mesurar l’assistència. .(VEURE ANNEX 

4) 

• Enquesta de grau de satisfacció: conjunt de preguntes , amb valor mínim i màxim 

que serveixen per avaluar la satisfacció de la persona respecte l’activitat. .(VEURE 

ANNEX 5) 

 

Unitat de programació 2: competències personals 

Descripció: aquesta unitat de programació  va dirigida  a treballar les competències 

personals dels participants en el projecte. La millora de les competències personals incideix 

directament  com a fet positiu en la inserció sociolaboral de la persona. El treball de 

l’autoestima, la confiança , l’actitud positiva davant un mateix i vers els altres, la 

independència són claus com a competències personals a l’hora de la inserció social i també 

de la participació en la comunitat. 

Aquest pla de treball es va desenvolupant al llarg de la duració del projecte a través 

d’entrevistes de seguiment  i orientació personal. Es desenvolupa paral·lelament a la 

realització de les tasques col·laboratives. 

 

Objectius: 

 

1. Millorar l’autoestima i l’autoconcepte dels participants 

2. Estimular la  pròpia creativitat i imaginació. 

3. Millorar la capacitat d’anàlisi de fets 

4. Augmentar la capacitat d’expressió verbal 

5. Afavorir una actitud positiva vers les coses 

6. Augmentar la iniciativa i proactivitat 

7. Millorar el sentiment de compromís   i disciplina 
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Continguts: 

En aquesta unitat de programació es treballen aspectesd’identificació de les pròpies 

capacitats , de disposició a l’aprenentatge  i de situació en un context laboral i 

desenvolupament de  les habilitats verbals. 

S’aborda també la responsabilitat , la capacitat d’adaptabilitat i flexibilització, la iniciativa, la 

imaginació i creativitat, així com la disciplina  i el compromís. 

La capacitat d’anàlisi i discerniment també es pròpia d’aquest pla de treball. 

 

Metodologia/tècniques 

La metodologia d’aquesta unitat de programació  serà a través de treball individual, per tal 

de poder incidir en les capacitats i la millora de les mancances de la persona. Es treballarà 

mitjançant tècniques de presentació, relaxació, concentració i abstracció. Les 

dramatitzacions també s’utilitzaran en aquesta unitat. 

 

Activitats: 

A1 Entrenament en habilitats cognitives 

A2 Entrenament a nivell de motivació , compromís, disciplina  i honestedat 

A3 Entrenament  a nivell de competències d’actitud personal 

A4 Activitats dirigides a l’estimulació de la creativitat 

A5 Exercicis d’expressió oral 

A6 Exercicis de dramatització per tal de treballar la iniciativa proactivitat i actitud positiva. 

A7 Exercicis i tractament dirigit a augmentar l’autoestima i el concepte, la imatge sobre un 

mateix. 

 

Materials/recurs necessaris 

Per el desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

•  Sala d’entrevistes 

Recursos humans: 

• Tècnic especialista en inserció laboral / tècnic social 

 

Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Nombre de persones que han assistit al 90% de les reunions. 

• Grau de satisfacció elevat  del 80% respecte els continguts abordats en les sessions 

• Grau de participació  activa del 70% en les activitats proposades 
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• Nombre d’exercicis que s’ han realitzat de manera satisfactòria. Mínim un 60%. 

• Resposta davant possibles canvis. Resposta positiva en el 60% de les situacions 

Instruments 

• Diari de camp: aquest consisteix en reflectir  com es desenvolupen les sessions i els 

fets més remarcables a nivell de dinàmica personal. com personal. Es fa servir per 

obtenir un registre qualitatiu del desenvolupament dels exercicis. 

• Registre de  participació: graella on queda registrada per part del professional la 

participació en cada una de les activitats desenvolupades en cada sessió. (VEURE 

ANNEX 3) 

• Registre d’assistència: graella on queda registrada la persona que assisteix a 

l’activitat i on consta la seva firma. S’utilitza per mesurar l’assistència. .(VEURE ANNEX 

4) 

• Enquesta de grau de satisfacció: conjunt de preguntes , amb valor mínim i màxim 

que serveixen per avaluar la satisfacció de la persona respecte l’activitat. .(VEURE 

ANNEX 5) 

 

 
Línia d’acció 2:  Participació en la comunitat 

 

Unitat de programació 1: tasques col·laboratives 

 

Descripció: La participació en la comunitat on els beneficiaris del projecte viuen és un eix  

d’importància cabdal en el projecte. Per tal de fomentar i facilitar aquesta participació , les 

tasques col·laboratives esdevenen una eina imprescindible. Ara bé, aquestes tasques 

col·laboratives impliquen d’una banda, un coneixement previ de l’entitat/organització, dels 

objectius que persegueix  aquesta. D’altra banda implica un coneixement dels objectius  i els 

resultats que es volen aconseguir amb aquest tasca col·laborativa,  i que estan amb 

concordança amb la finalitat de l’entitat.  Cal tenir present que aquestes tasques 

s’adequaran als interessos , capacitats i necessitats de les persones participants. 

La durada de les tasques col·laboratives va en funció de les necessitats de les entitats, 

establint un mínim 40 hores. 

 

Objectius: 

1. Aconseguir un bon coneixement de l’entitat on es participarà portant a terme les 

tasques col·laboratives 

2. Conèixer els objectius, condicions  i els resultats esperats en la tasca col·laborativa 

3. Desenvolupar  correctament les tasques col·laboratives 
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Continguts: 

El contingut del pla de treball girarà al voltant del coneixement de l’entitat on es desenvolupa 

la tasca col·laborativa:. S’haurà d’assolir coneixement sobre l’organització, la finalitat 

d’aquesta, els objectius i les activitats que es desenvolupen . És important conèixer la 

filosofia de l’organització i  les seves condicions de funcionament, tenint molt clar quin són 

els drets i els deures de les persones de l’entitat , les persones que hi treballen o hi 

participen. 

L’adaptació a l’entitat és primordial per tal que el projecte funcioni.  

 

Metodologia/tècniques 

La metodologia d’aquesta unitat es basa  en les sessions que  la persona beneficiària té 

amb el tècnics de serveis socials bàsics i amb responsable del projecte per tal de trobar la 

tasca col·laborativa més adequada per el seu perfil. D’altra banda , les  entrevistes amb el 

referent de l’entitat són les que ajudaran a situar i facilitar el coneixement d’aquesta 

organització. La metodologia pot variar en funció de la tasca col·laborativa, podent ser 

aquesta, una tasca que requereixi un treball més individual o que impliqui un treball més 

grupal, de xarxa, amb coordinació i seguiment. 

 

Activitats: 

A1 Coneixement de l’organització on es desenvolupa la tasca col·laborativa 

A2 Coneixement , relació i interacció  amb les persones de l’entitat 

A2 Coneixement els objectius, el desenvolupament i les condicions de la tasca a  

      realitzar. 

A3 Coneixement dels  resultats esperats 

A4 Realització de la tasca col·laborativa pròpiament. 

 

Materials/recurs necessaris 

Per al desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

• Sala d’entrevistes 

• Material necessari per la tasca col·laborativa 

• Propi espai de l’entitat 

Recursos humans: 

• Tècnic especialista en inserció laboral / tècnic social 

• Referent de l’entitat 
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Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Percentatge de grau d’assistència al desenvolupament de les tasques 

col·laboratives. El % ha de ser d’un mínim del 95%. 

• Percentatge de vegades que s’ha justificat una falta d’assistència. S’haurà de 

justificar en el 100% de les ocasions. 

• Percentatge de vegades que han realitzat la tasca col·laborativa correctament i amb 

actitud positiva. S’estableix un mínim del 90% 

• Percentatge de vegades que la persona ha assistit  amb puntualitat. S’estableix que 

ha d’arribar puntual en el 95% de les ocasions. 

• Percentatge de satisfacció de l’entitat vers el participant. Aquest percentatge ha de 

ser superior al 60%. 

• Percentatge de  satisfacció del participants respecte la tasca col·laborativa. 

Percentatge superior al 70%. 

Instruments 

• Diari de camp: aquest consisteix en reflectir  com es desenvolupen les tasques 

col·laboratives, la relació que s’estableix amb els companys de l’entitat, la relació 

amb el responsable que hi ha per part de l’entitat. Es fa servir per obtenir un registre 

qualitatiu del desenvolupament de la tasca col·laborativa. 

• Registre d’assistència: graella on queda registrada la persona que assisteix a la 

tasca col·laborativa ,on consta la seva firma. S’utilitza per mesurar l’assistència. 

• Enquesta de grau de satisfacció: conjunt de preguntes , amb valor mínim i màxim 

que serveixen per avaluar la satisfacció de la persona respecte la tasca col·laborativa 

• Fitxa d’avaluació beneficiari: conjunt de preguntes escrites que contesa el 

participant en el projecte per valorar qualitativament la tasca col.laborativa (VEURE 

ANNEX 6) 

• Fitxa d’avaluació entitat: conjunt de preguntes escrites que contesa el responsable 

de l’entitat per valorar qualitativament al participant en el projecte. (VEURE ANNEX 7) 

 

 
Unitat de programació 2: hàbits relacionals 

 
Descripció: El pla de treball  d’aquesta unitat versa  bàsicament en la millora de les 

capacitats de relació de la persona amb l’entorn que l’envolta. Aquesta millora és un element 

clau per a la participació en la comunitat. El domini en la capacitat de relacionar-se incideix 

directament en la percepció que els altres tenen de la persona.  
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Les relacions positives dins un nucli relacional diferent , que és el de l’entitat on es realitzen 

les tasques col·laboratives , facilita contactes, per tant augment de possibilitats a l’hora de la 

inserció tan social com laboral. 

 

Objectius: 

• Millorar les habilitats de relació personal 

• Augmentar el coneixement d’un mateix 

• Aconseguir una bona gestió del conflicte 

 

Continguts 

Aquesta unitat tracte els aspectes següents: 

-La conversació, el fet de ser capaç de portar una conversa el que inclou interrompre de 

manera pertinent, saludar, escoltar, preguntar i respondre qüestions i acomiadar-se. 

-L’expressió de sentiments, és a dir, mitjançant la seva comunicació verbal i no verbal ser 

capaç d’expressar emocions tant positives com negatives i tant en relació amb persones 

com amb activitats i objectes.  

-La realització de  peticions, ser capaç de demanar ajuda i reconèixer la necessitat d'un altre 

per a la realització d'una tasca i petició d'ajuda a la persona adequada.  

-La resposta a les peticions d'altres. Proporcionar ajuda: Ajudant els quan ho necessitin 

sense encarregar-se de la tasca. 

-La resistència a la pressió dels altres. Dir no: Negar-se davant dels suggeriments errònies 

d'altres. 

-Acceptació d’ una negativa: Acceptar un "no" per resposta, especialment de persones amb 

autoritat, sense enfrontar. 

-L’escolta activa: Escoltar atentament i preguntar sobre això. 

-La disculpa: Demanar perdó pels errors comesos d'una manera adequada. 

-El seguiment  instruccions: Atendre les instruccions i executar-les adequadament.  

-La participació en activitats: Aproximar-se a un grup de manera adequada i  sol · licitar unir-

se a les seves activitats. 

 

Metodologia/tècniques 

Aquesta  unitat s’abordarà mitjançant l’observació, el seguiment i la coordinació  del 

professional de referència i el responsable referent de l’entitat. El treball individual amb el 
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participant del projecte, per part del tècnic referent , serà essencial també per a la 

consecució dels objectius plantejats. 

 

Activitats: 

A1 Entrenament en habilitats de relació personal : participació, conversació, demanda 

d’ajuda, col·laboració. 

 

A2 Entrenament en habilitats de gestió del conflicte: disculpa, expressió de sentiments, 

d’acceptació de negativa, resolució pacífica del conflicte 

 

Materials/recurs necessaris 

Per el desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

• Sala d’entrevistes 

• Material necessari per la tasca col·laborativa 

• Propi espai de l’entitat 

 

Recursos humans 

• Tècnic especialista en inserció laboral / tècnic social 

• Referent de l’entitat 

 

Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Percentatge de satisfacció  de les entitats vers els participants.  

• Percentatge de satisfacció  dels participants vers l’entitat 

• Percentatge de dies en que  la persona ha mostrat una interrelació positiva. Mínim 

del 90%. 

• Percentatge de persones que han assolit hàbits relacionals que mancaven. Mínim un 

60% de les persones. 

• Percentatge d’assistència de les persones a les sessions de treball. S’estableix un 

mínim del 95%. 

Instruments d’avaluació 

• Diari de camp: aquest consisteix en reflectir  com es desenvolupen les sessions i els 

fets més remarcables a nivell de dinàmica personal. com personal. Es fa servir per 

obtenir un registre qualitatiu del desenvolupament dels exercicis. 
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• Registre d’assistència: graella on queda registrada la persona que assisteix a les 

sessions de treball ,on consta la seva firma. S’utilitza per mesurar l’assistència. 

(VEURE ANNEX 4) 

• Enquesta de grau de satisfacció: conjunt de preguntes , amb valor mínim i màxim 

que serveixen per avaluar la satisfacció de la persona respecte les sessions. (VEURE 

ANNEX 5) 

 

Línia d’acció 3: Articulació de recursos 

 

Aquesta línia d’acció va adreçada als professionals de referència del projecte. És 

imprescindible plantejar aquesta línia d’acció i unitats de programació corresponents, com 

un treball necessari per el correcte desenvolupament del projecte. 

 

Unitat de programació 1: xarxa entitats col·laboradores 

 
Descripció: El pla de treball  consisteix en detectar totes les entitats de la comarca que estan 

disposades a participar en el projecte i a signar acords de col·laboració. La creació 

d’aquesta xarxa és important de cara  a poder respondre i adaptar-se als interessos i 

necessitats dels participants. Aquesta xarxa és cau com element d’integració social, ja que 

facilita que els participants es relacionin amb la comunitat a través d’aquesta, superant el 

seu nucli tradicional de relació, fet que comporta obrir portes a la inserció social. 

En alguns municipis, per les seves característiques s’entén com entitat el propi ajuntament 

degut a la manca d’entitats d’altre tipus. 

 

Objectius: 

• Detectar  totes les entitats socials, esportives, culturals i mediambientals de la 

comarca i les tasques col·laboratives que poden oferir. 

• Sensibilitzar sobre la necessitat de col·laboració amb el projecte, trencant estereotips 

sobre els participants 

• Aconseguir acords de col·laboració amb el projecte 

• Aconseguir una xarxa estable d’entitats col·laboradores 

 

Continguts 

Aquesta unitat aborda la necessitat de la creació d’una xarxa d’entitats comarcal que 

col·labori amb el projecte. Per tant cal  adquirir coneixement sobre totes les entitats del 

territori, sensibilitzar-les i aconseguir que aquestes s’adhereixin. El treball de trencar 

l’estereotip que moltes persones poden tenir sobre el col·lectiu participant el projecte és 
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important per el desenvolupament d’aquest ja que es desitja que l’entitat sigui una eina útil 

d’inserció social i laboral. 

 

Metodologia/tècniques 

La metodologia d’aquesta unitat es basarà en les reunions individuals/grupals amb les 

entitats, segons la realitat del municipi i , el contacte telefònic amb aquestes. 

 

Activitats: 

A1 Recerca i detecció d’entitats i tasques col·laboratives que poden oferir 

A2 Sensibilització de les entitats 

A3 Establiment i signatura d’acords de col·laboració 

A4 La creació d’una xarxa estable d’entitats col·laboradores 

 

Materials/recurs necessaris 

Per el desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

•  projector , pantalla i ordinadors 

• Sala per desenvolupar l’activitat i sala d’entrevistes 

 

Recursos humans: 

• Tècnic referent del projecte 

 

Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Nombre d’entitats 

• Percentatge d’entitats amb les que s’ha contactat sobre el total. Mínim 50%. 

• Nombre de reunions presencials o telefòniques que s’han realitzat respecte el total 

d’entitats contactades. 

• Percentatge d’entitats que se’ls ha explicat el projecte i sensibilitzat sobre la 

necessitat de la seva col·laboració . Mínim el 100% de les entitats contactades. 

• Percentatge d’entitats que han signat acords de col·laboració. Mínim un 20% de les 

entitats contactades.  

• Existència d’una relació d’entitats física o virtual 
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Instruments 

• Registre d’entitats col·laboradores: document on es registre el nom de l’entitat, el 

telèfon, mail i persona de contacte. S’utilitza per tenir una relació d’entitats i facilitar-

ne el contacte. (VEURE ANNEX 9) 

• Document d’acord de col·laboració: escrit on es plasma la participació de l’entitat 

en el projecte.. (VEURE ANNEX 8) 

• Registre de tasques col·laboratives: annexat al registre d’entitats, és un document 

on es descriuen les tasques col·laboratives que ofereix cada entitat. . (VEURE ANNEX 9) 

 

Unitat de programació 2: xarxa de serveis d’ocupació 

 
Descripció: La unitat de programació  consisteix en posar-se en contacte amb tots els 

serveis relacionats amb l’ocupació de la comarca per tal d’informar sobre el projecte i 

aconseguir la seva col·laboració en aquest. 

 

Objectius: 

• Aconseguir contactar amb tots els serveis relacionats amb l’ocupació de la comarca. 

• Sensibilitzar sobre la necessitat de col·laboració amb el projecte, trencant estereotips 

sobre els participants 

• Aconseguir  aliances i acords de col·laboració amb el projecte 

• Crear una xarxa estable de serveis relacionats amb l’ocupació. 

 

Continguts 

Aquesta unitat aborda la necessitat de la creació d’una xarxa de servei relacionats amb 

l’ocupació que col·labori amb el projecte. Per tant cal  adquirir coneixement sobre totes els 

serveis existents en el territori, sensibilitzar-les i aconseguir que aquests s’adhereixin. El 

treball de trencar l’estereotip que moltes persones poden tenir sobre el col·lectiu participant 

el projecte és important per el desenvolupament d’aquest. 

 

Metodologia/tècniques 

La metodologia d’aquesta unitat es basarà en les reunions individuals amb els serveis i el 

contacte telefònic amb aquests. 

 

Activitats: 

A1 Recerca i detecció de serveis relacionats amb l’ocupació 

A2 Sensibilització dels serveis 

A3 Signatura d’acords de col·laboració i establiment d’aliances 
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A4 Creació d’una xarxa estable de serveis d’ocupació. 

 

Materials/recurs necessaris 

Per el desenvolupament d’aquesta unitat de programació serà necessari: 

• Material fungible (material d’oficina), 

•  projector , pantalla i ordinadors 

• Sala per desenvolupar l’activitat i sala d’entrevistes 

• Tècnic referent del projecte 

 

Indicadors i instruments d’avaluació 

Indicadors 

• Nombre de serveis existents 

• Percentatge  de serveis amb qui s’ha contactat. Mínim del 90%. 

• Percentatge de  reunions presencials o telefòniques  realitzades amb els serveis 

sobre el total. Mínim d’una per servei. 

• Percentatge de serveis als qui s’ha explicat el projecte i sensibilitzat sobre la 

necessitat de la seva col·laboració. Cal que s’hagi explicat a tots el serveis 

contactats. 

• Existència d’ una relació de tots els serveis d’ocupació existents, virtual o física 

Instruments 

• Registre de serveis col·laboradors: document on es registre el nom de del servei, 

el telèfon, correu electrònic i  persona de contacte. S’utilitza per tenir una relació de 

serveis i facilitar-ne el contacte. . (VEURE ANNEX 10) 

 

6.APLICACIÓ 

 

6.1 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA 

L’atenció dels equips de serveis socials bàsics als municipis estan organitzats a través d’un 

horari de permanències en els municipis. Aquest horari els permet atendre les necessitats 

socials de les persones que resideixen en el municipi, a través tant del treball social 

individual, grupal o comunitari, segons la realitat del municipi. 

 

L’ABSS compta amb un seguit de professionals del treball i l’educació social que intervenen 

en les problemàtiques detectades en el municipis de la comarca. El nombre d’aquests 

professionals és el que ve marcat per la disposició addicional  segona de la Llei 12/2007 de 

serveis socials. L’Alt Penedès acompleix aquesta disposició addicional.. 
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Aquests professionals dels EBAS (equips bàsics d’atenció social), al detectar persones o 

nuclis sense recursos valoren la conveniència a través d’entrevistes individual de tramitar 

una RMI. 

 

La RMI es tramita via telemàtica al Departament d’empresa i ocupació, i l’Òrgan tècnic de la 

RMI en fa l’aprovació o denegació en funció dels criteris que estableix la normativa vigent. 

 

Els EBAS, un cop aprovada la RMI, estableixen un pla de treball inicial vinculat a la RMI. En 

aquest pla inicial es valora o no la conveniència de participació en el projecte. 

 

Per a l’execució del projecte, cal incorporar i contractar un professional treballador/a social o 

educador/a social , amb capacitats tant pel treball individual com pel treball comunitari, amb 

facilitat de relació ja que la coordinació és essencial en aquest projecte.  

Aquest professional de referència del projecte s’ubicarà a la seu del  Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès (CCAP), al servei de Benestar Social i es traslladarà als municipis de la 

comarca en funció de la demanda existent. Els trasllats es realitzaran tenint en compte el 

quilometratge existent entre municipis. És a dir, s’intentaran agrupar visites a una zona 

concreta, tenint en compte el grau de dispersió geogràfica dels nuclis de la comarca. 

L’ajuntament de cada municipi facilitarà un espai per tal que el professionals de referència 

pugui desenvolupar la seva feina. El material fungible anirà a càrrec tant del  CCAP com 

dels ajuntaments. 

L’horari del professional de referència serà de matins i una tarda, però ha de ser flexible per 

tal d’adaptar-se a la realitat de les entitats i per tal de facilitar el contacte i treball conjunt. 

 

A nivell de desenvolupament  de les sessions de competències laborals, aquestes es 

portaran a terme a la seu de CCAP on es disposa d’ordinadors, projectors i sales per 

desenvolupar les sessions d’aprenentatge de competències laborals. El material didàctic ja 

està a disposició del servei d’Ocupació del CCAP. Els/les insertors/es laborals del municipis 

que en disposen realitzaran un rol de reforç en els seus municipis. Cal tenir en compte que 

no és un perfil d’implantació generalitzada a la comarca, per tant l’eix gira entorn del servei 

d’ocupació del CCAP. 

 

A nivell d’empreses de treball temporal (ETT) , representen l’últim esglaó del projecte. Un 

cop finalitzada la tasca col·laborativa, i si aquesta ha estat satisfactòria, es deriva el 

participant a les ETT col·laboradores per tal que aquestes el prioritzin en les ofertes 

existents de feina 
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Atès que en el projecte intervenen molts professionals s’estableix un circuit  de tramesa 

d’informació i documentació dels itineraris  dels/les beneficiaris/àries del projecte .En aquest 

sentit, el professional de referència del projecte té un paper central i aglutinador 

d’informació. 

Taula 15. Circuit de tramesa d’informació  del projecte  

 

 

 

Veure ANNEXOS: 

ANNEX 11 Full derivació ANNEX 6  Fitxa avaluació activitat (beneficiari/a) 

ANNEX 12  Document compromís ANNEX 7  Fitxa avaluació activitat (entitat) 

ANNEX 13  Informe valoratiu  

 

 

 

EBAS dels Municipis 

Arriba a professional de referència i es 

posa en contacte amb beneficiari/a        

Full de derivació 

Entrevista i, previ a fer l’activitat, es 

signa Document de Compromís 

El beneficiari ha d’omplir:  

Fitxa Avaluació Activitat 

L’entitat ha d’omplir:  

Fitxa Avaluació Activitat 

El professional de referència redacta: 

Informe Valoratiu 

Retorn  a EBAS Servei Ocupació/insertora laboral Entitats 

Empresa de treball 

temporal 
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A nivell de professionals   que participaran en el projecte: 

• Referent del projecte 

• EBAS 

• Tècnics d’ocupació 

• Referents de les entitats 

• Tècnics de les administracions 

• Tècnics de les ETT 

• Responsables del servei on es desenvolupin les tasques col·laboratives 

• Personal del departament de benestar social del CCAP 

 

A nivell de coordinació es distingeixen dos nivells de coordinació: 

1.Coordinació Interna: 

a) Serveis Socials  bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 26 municipis. 

• A través dels EBAS   

b) Servei d’ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i insertors laborals del territori . 

• Acordar espais de treball dels/les beneficiaris/àries del projecte. 

 

2.Coordinació Externa: 

a) Entitats Socials, culturals, esportives mediambientals de la comarca: 

• A través de les reunions grupals amb les Entitats 

• A través de les reunions individualitzades amb les Entitats. 

c)Ens locals 

• A través de reunions individualitzades 

d)Empreses de treball temporal 

• A través de reunions individualitzades. 

 

En referència a la coordinació Interna: 

Emmarcat el projecte dins les línies de treball dels serveis socials i d’ocupació comarcals, un 

primer pas és treballar el contingut del projecte amb les diferents unitats dels EBAS de la 

comarca i amb el servei d’ocupació, així com la documentació que caldrà utilitzar. En 

aquesta primera fase, aquestes coordinacions han de servir per poder acordar les línies de 
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treball conjuntes i definir protocols de treball (full de Derivació, full valoratiu de retorn, 

qüestionaris avaluació …)  

La derivació dels/les beneficiaris/àries del projecte vindran als equips bàsics d’atenció social 

dels municipis de la comarca. 

S’avaluarà, a nivell municipal,  els diferents recursos i serveis del municipi on el perceptor de 

la RMI pot desenvolupar tasques col·laboratives, tenint en compte que aquestes no podran 

suplir un lloc de treball. 

Una vegada el projecte estigui en funcionament, periòdicament caldrà fer reunions de 

seguiment, que serviran alhora per revisar circuïts i metodologies de treball. La periodicitat 

d’aquestes trobades vindrà marcada en el temps i pel propi funcionament del projecte. 

 

Els tècnics del servei d’ocupació del CCAP i els insertors laborals dels municipis, 

participaran en el projecte en tant que persones expertes en la detecció de perfils 

susceptibles de portar a terme un treball amb responsabilitat i compromís, i poder treballar 

les mancances individuals necessàries per la inserció laboral i com a tècnics experts en 

acompanyament a processos d’inserció. 

 

En referència a la coordinació externa: 

La comarca de l’Alt Penedès té un conjunt d’entitats socioculturals, mediambientals  i 

esportives molt arrelades al territori . 

Cal  establir trobades amb les entitats que poden ser susceptibles d’esdevenir 

col·laboradores de  manera individualitzada o grupal, segons les característiques del 

municipi i signar acords de col.laboració. 

S’ha de preparar un document explicatiu del projecte amb l’objectiu de donar-lo a conèixer 

de manera més àmplia, intercanviar impressions i lligar noves possibles coordinacions i 

col·laboracions amb les entitats. 

Un cop finalitzades les reunions amb les entitats per acordar espais de col·laboració, es 

crearà un quadre on hi constaran els diferents espais i períodes de col·laboració. Aquest 

document ha de facilitar la connexió entre l’oferta i la demanda, intentant encaixar les 

col·laboracions de la manera més adaptada a les necessitats d’ambdues parts. Es 

formalitzarà una xarxa d’entitats col·laboradores 

Una vegada el projecte estigui en funcionament, les coordinacions amb les entitats 

participants serà periòdica, atès que requerirà un seguiment i acompanyament de les 

accions. 
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Col·laboració amb empreses de treball temporal de la comarca  

El consell comarcal, té previst signar acords amb empreses de treball temporal de la 

comarca, per tal que, un cop finalitzat el període de treball comunitari i de tasques 

col·laboratives, les persones detectades durant el procés, amb més capacitat , 

responsabilitat i actitud positiva i proactiva, es puguin prioritzar  en el moment de la 

contractació o recomanació per part de l’ETT. Aquest fet ajudaria  a reforçar l’autoestima 

dels participants del projecte. 

 

 

6.2 CALENDARI I PLA DE TREBALL 

6.2.1 Fase inicial 

1. Triar els municipis inicials que formaran part del projecte. (progressivament , al llarg 

de l’any s’aniran incorporant tots els municipis de la comarca, però per tal de facilitar 

la implementació inicial s’escolliran quatre municipis.) 

2. Escollir els beneficiaris de la RMI i coordinació d’EBAS amb professionals de 

referència. 

3. Derivar als participants al tècnic referent del projecte. 

4. Realitzar entrevista de valoració del participants 

Paral·lelament: 

5. Establir contacte amb les entitats del quatre municipis inicials. 

6. Signatura d’acords de col·laboració amb les entitats participants 

7. Crear una relació inicial d’entitats participants amb enumeració de les tasques 

col·laboratives que poden  oferir. 

8. Triar l’entitat on desenvoluparà el participant la tasca col·laborativa 

9. Signar el full de compromís 
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1.Triar els municipis inicials que formaran part del projecte. 

El projecte s’implementa inicialment als municipis de Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, Sant 

Quintí de Mediona i Mediona. Aquests municipis han estat escollits ja que representen els 

diferents perfils de municipis que podem trobar a la comarca: 

-Sant Sadurní D’Anoia: municipi més gran de la comarca amb moltes entitats i EBAS format 

per 4 professionals tècnics i una coordinadora. 

-Torrelavit: municipi petit , amb poca problemàtica social . EBAS format per un educador i un 

treballador social. 

-Sant Quintí de Mediona: municipi petit amb una notable problemàtica social. Ric en entitats. 

EBAS format per un educador i un treballador social. 

-Mediona: municipi petit, molt gran en extensió i molt dispers. Xarxa d’entitats limitada. 

 

2.Escollir els beneficiaris de la RMI i coordinació d’EBAS amb professionals de 

referència. 

 La tria de tots els perceptors de la RMI del municipi per part dels EBAS es realitza a través 

d’entrevistes personals , avaluant es habilitats psicosocials dels perceptors . En cas de no 

poder participar en el projecte es continuarà amb el suport psicosocial al perceptor de la RMI 

i es buscaran alternatives vàlides per el seu perfil.  

 

3.Derivar als participants al tècnic referent del projecte 

Una vegada valorats des dels EBAS, es realitzarà la derivació a través d’una fitxa de 

derivació al professional de referència. Aquest es posarà en contacte amb l’EBAS per 

mantenir una coordinació. Aquesta coordinació es basarà amb la fitxa de derivació i 

l’aprofundiment amb algun aspecte clau. 

 

4.Realitzar entrevista de valoració del participants: interessos , motivacions, 

mancances i necessitats. 

Una vegada coordinats, el tècnic referent citarà a la persona en el seu municipi i farà una 

entrevista personal  de valoració inicial . S’exploraran els interessos,  motivacions, 

mancances i habilitats . En aquests moment s’explicarà el projecte i l’objectiu d’aquest i els 

resultats que s’esperen. 
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Paral·lelament a aquest procés: 

5.Establir contacte amb les entitats del quatre municipis inicials 

S’estableix contacte amb les entitats del municipis inicials participants. Inicialment es fa via 

telefònica o per correu electrònic. Es concreta una reunió presencial per tal d’explicar el 

projecte i conèixer la predisposició de l’entitat a participar-hi. S’exploren les possibles 

tasques col·laboratives a realitzar. 

 

6.Signatura d’acords de col·laboració amb les entitats participants 

En cas que l’entitat estigui disposada a col·laborar en el projecte, es formalitza aquesta 

col·laboració a través d’un acord, que regula la seva participació en el projecte. 

 

7.Crear una relació inicial d’entitats participants amb enumeració de les tasques 

col·laboratives que poden  oferir 

Es crea una base de dades infosrmàtica de les entitats col·laboradores amb una relació de 

les tasques col·laboratives que ofereix cada entitat. Aquesta base de dades és important 

que pugui estar actualitzada i hi consti el telèfon, l’adreça , el correu electrònic i la persona 

de contacte. 

 

8.Triar l’entitat on desenvoluparà el participant la tasca col•laborativa 

En funció de l’entrevista de valoració del tècnic referent amb els participants, es farà la tria 

d’una entitat del municipi on resideix el participant. Aquesta tria se li comunicarà al 

participant i a l’entitat i s’establirà dia i hora d’inici. 

 

9.Signar el full de compromís 

Abans de començar la tasca col·laborativa, el participant signa un full de  compromís on 

s’especifica la tasca a realitzar i les obligacions que té davant de l’entitat. Simbolitza un pla 

de treball a portar a terme dins l’entitat. 

 

6.2.2 Fase intermèdia 

1. Començar la tasca col.laborativa 
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Paral·lelament: 

2. Iniciar  l’entrenament en : 

� competències laborals 

� competències personals  

� hàbits relacionals 

3. Coordinar  i realitzar seguiment els diferents agents implicats en el projecte 

 

1.Començar la tasca col·laborativa 

El participant en el projecte inicia la seva tasca col·laborativa. En un moment inicial el tècnic/ 

responsable de la entitat situarà al participants en l’entitat. El coneixement d’aquesta: la seva 

organització, organigrama, objectius, finalitats , àmbit d’actuació. L’acompanyarà en la 

realització de la tasca col.laborativa per tal de mostrar-li i ensenyar-li comes desenvolupa. 

2.Iniciar l’entrenament 

Paral·lelament a l’inici de la tasca col·laborativa , la persona iniciarà una formació grupal pel 

que fa a competències laborals, impartida per tècnics del servei d’ocupació del CCAP. 

Aquesta formació versarà sobre els continguts relacionats en la unitat de programació 

corresponent, abans exposada. 

La formació es realitzarà a la seu del CCAP i es pagarà e preu del transport fins a la seu del 

CCAP. 

Al llarg de tota la duració de la tasca col·laborativa , el professional referent  anirà portant a 

terme sessions de treball individual amb l’objectiu de millorar les competències personals i 

hàbits relacionals.  

 

3.Coordinar  i realitzar seguiment els diferents agents implicats en el projecte 

El  professional referent coordinarà amb els diferents agents implicats: 

1. per tal de vetllar pel bon desenvolupament del projecte,   

2. per una coherència del pla de treball, 

3. per un missatge únic de treball vers la persona participant en el projecte 

4. per vetllar per una fluïdesa en la comunicació entre els agents i l’estat 

d’evolució del participant 
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5. per tal de poder realitzar un seguiment adequat de les persones participants, 

beneficiàries del projecte 

 

El referent farà un seguiment del pla de treball, si s’escau, in situ, del perceptor de la RMI, 

valorant l’acompliment de les tasques col·laboratives li siguin assignades. 

Per un altre costat, el responsable del servei on es desenvolupin les tasques col·laboratives 

valorarà conjuntament amb el referent i amb EBAS i Serveis d’ocupació l’evolució, 

d’implicació, i la responsabilitat de la tasca realitzada, així com el grau de compliment 

d’aquestes. 

Des del Servei d’ocupació del Consell Comarcal/  insertors laborals del municipis, s’ establirà 

un pla de treball personalitzat/grupal vers la inserció laboral. Cada tres mesos hi haurà un 

seguiment de la persona participant. Es treballaran aspectes que no hagin estat abordats 

per cap altre servei, evitant la duplicació de tasques. Si s’escau, el seguiment es pot donar 

abans dels tres mesos inicialment previstos. 

 

6.2.3 Fase Final 

1. Fer un retorn devolutiu tant a nivell del participant, de l’entitat i de EBAS 

2. Derivar al participant al les empreses de treball temporal 

3. Avaluar el projecte i la seva idoneïtat. 

 

1.Fer un retorn devolutiu tant a nivell del participant, de l’entitat i de EBAS 

Quan el participant finalitza la tasca col·laborativa, el professional referent realitza una 

devolutiva per tal de trametre-li la valoració que se li fa des de l’entitat , des del servei 

d’ocupació i el propi professional referent i l’EBAS. 

Així mateix es fa un retorn valoratiu a l’entitat sobre la valoració que el participant n’ha fet. 

L’EBAS, com equip del territori també rep aquesta devolutiva final, la qual ha de servir per tal 

de avaluar i  reformular , si cal,  el pla de treball de l’equip conjuntament amb el participant. 

 

2.Derivar al participant al les empreses de treball temporal 

Finalitzada la seva tasca col·laborativa, si s’ha realitzat correctament, es derivarà a la 

persona a les  empreses de treball temporal de la comarca per tal que puguin prioritzar-la en 

l’oferta d’ocupació, gràcies a l’acord de col·laboració amb aquestes. 
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3.Avaluar el projecte i la seva idoneïtat 

 

La duració del projecte serà d’un any. A la finalització d’aquests es valorarà  la conveniència 

del seguiment d’aquest. 

Des del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal i com a potenciadors del 

projecte, portaran a terme una permanent avaluació d’aquest, modificant i replantejant els 

processos que no tinguin la resposta  esperada, conjuntament i de forma cooperativa amb el 

servei d’ocupació del CCAP. 

Passat un any s’avaluarà el projecte i es valorarà el resultat i la idoneïtat de la seva 

continuació. 
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Cronograma d’activitats 

   ACTIVITAT RESPONSABLE G F M A M J J A S O N D 

Triar els municipis inicials que formaran part del projecte. (progressivament , al 

llarg de l’any s’aniran incorporant tots els municipis de la comarca, però per tal 

de facilitar la implementació inicial s’escolliran quatre municipis.) 

Responsable del Servei de benestar 

Social del CCAP 

            

Escollir els beneficiaris de la RMI i coordinació d’EBAS amb professionals de 

referència. 
TS/ES EBAS             

Derivar als participants al tècnic referent del projecte. TS/ES EBAS             

Realitzar entrevista de valoració del participants Professional de referència RMI             

Establir contacte amb les entitats del quatre municipis inicials. Professional de referència RMI             

Signatura d’acords de col•laboració amb les entitats participants Responsable del Servei de benestar 

Social del CCAP 

            

Crear una relació inicial d’entitats participants amb enumeració de les tasques 

col•laboratives que poden  oferir. 
Professional de referència RMI             

Triar l’entitat on desenvoluparà el participant la tasca col•laborativa Professional de referència RMI             

Signar el full de compromís Professional de referència RMI             

Començar la tasca col.laborativa Professional de referència RMI             

Iniciar entrenament en competències laborals Tècnic d’inserció laboral  CCAP              

Iniciar entrenament en competències personals i hàbits relacionals Professional de referència RMI             

Coordinar  i realitzar seguiment els diferents agents implicats en el projecte Professional de referència RMI             

Fer un retorn devolutiu tant a nivell del participant, de l’entitat i de EBAS Professional de referència RMI             

Derivar al participant al les empreses de treball temporal Professional de referència RMI             

Avaluar el projecte i la seva idoneïtat. Professional de referència RMI/  

responsable del servei 
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7. AVALUACIÓ 

7.1 AVALUACIÓ : INICIAL, DE PROCÉS I FINAL 

Amb la finalitat de vetllar  i garantir la qualitat en tot el procés d’implementació del projecte, 

des de la seva posta amb marxa fins a la seva finalització , és important tenir present 

l’avaluació tant inicial, com processual, com la final. 

 

Avaluació inicial 

Concretament, l’avaluació inicial es portarà a terme a l’inici del projecte  a fi i efecte de 

conèixer la situació real amb la que ens trobem a l’inici, i poder recollir les demandes dels 

participants i de les primeres entitats amb què s’ha contactat. Aquesta avaluació ens ha de 

permetre donar resposta a les primeres necessitats sorgides. 

S’inicia aquesta avaluació inicial després de les primeres entrevistes realitzades amb els 

participants en el projecte per part del professional de referència del mateix i després 

d’haver contactat amb algunes entitats col·laboradores. 

Aquesta avaluació inicial es basarà en el feedback3 amb els participants escollits per al 

projecte en l’entrevista inicial, d’una banda. De l’altra, també se’n realitzarà un amb les 

entitats disposades a participar en el projecte. 

 

Avaluació continuada/ de procés: 

S’anirà desenvolupant al llarg del projecte i es veuran implicats tots els agents actius i 

participants del projecte. En tot el procés d’avaluació es tindran presents tant els elements 

qualitatius com quantitatius. 

 

L’avaluació qualitativa es farà mitjançant: 

• Reunions periòdiques de seguiment amb  Servei de Benestar social del Consell 

Comarcal i els Serveis Socials Bàsics. 

• Reunions periòdiques de seguiment amb les Entitats Socials. 

• Resultat del grau de satisfacció dels participants i de  les entitats. 

• Resultat de les Fitxes d’Avaluació de l’activitat de les entitats  i participants. 

• Valoració de les impressions i el retorn obtingut per part dels/les beneficiaris/àries un 

cop finalitzat l’itinerari.  

                                                           
3
 Feedback significa: retroalimentació 
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L’avaluació quantitativa es farà en base a: 

• Nombre de persones que es deriven al projecte. 

• Nombre de persones que finalitzin l’itinerari elaborat. 

• Nombre d’entitats que col·laborin en el l projecte. 

• Nombre de persones on el procés d’integració laboral hagi reeixit. 

 

L’avaluació continuada no només ha de servir per fer un seguiment de l’evolució del 

projecte, sinó també per aplicar aquelles mesures correctores i de millora que, al llarg 

d’aquest, es considerin idònies per millorar el seu funcionament. 

En l’avaluació de procés, es tindran en compte els primers resultats que s’obtingun dels 

indicadors dissenyats també en les unitats de programació. 

 

Avaluació Final: 

L’avaluació final ha d’evidenciar l’impacte del projecte. Per considerar que l’avaluació final 

esdevé positiva s’hauria d’aconseguir que la valoració dels diferents agents implicats 

esdevingui favorable tant pel que fa al contingut i desenvolupament del projecte com en el 

seu resultat final. 

En la mateixa línia que l’avaluació continuada, es tindran presents tant els elements 

qualitatius com quantitatius del projecte: 

Per l’avaluació final s’utilitzaran tan els indicadors marcats en les unitats de programació que 

s’han descrit anteriorment, els indicadors de procés, com els indicadors que  s’establiran en 

l’apartat que ve a continuació. 

 

7.2 INDICADORS D’AVALUACIÓ SEGONS ELS OBJECTIUS 

En la formulació del projecte s’han establert una sèrie d’objectius que es pretenen 

aconseguir . Per tal de mesurar els objectius s’han fixat un seguit d’indicadors que permetin 

avaluar el grau de consecució dels objectius. 

 

La taula que es presenta continuació  detalla  aquests objectius amb els corresponents 

indicadors d’avaluació: 
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OBJECTIUS INDICADORS 

Incidir en la inserció sociolaboral i comunitària dels 

beneficiaris.  

 

° Percentatge d’inserció laboral 

° Percentatge de participació dels beneficiaris en 

activitats que organitza la comunitat 

° Reducció de l’aïllament 

Aconseguir que els beneficis del treball sociolaboral 

comunitari realitzat mitjançant les tasques 

col·laboratives dels beneficiaris de la RMI 

reverteixin en la comunitat on viuen i en els 

mateixos participants del projecte. 

 

° Grau de satisfacció  dels membres de l’entitat 

respecte la tasca col·laborativa realitzada pel 

participant 

° Grau de satisfacció del participant respecte la 

tasca col·laborativa 

° Valoració positiva per part del participant envers 

les relacions socials mantingudes durant el 

desenvolupament de la tasca 

 

Articular tots els recursos sociolaborals vinculats en 

el projecte.  

 

° Número d’entitats que participen en el projecte 

° Nombre de serveis relacionats amb d’ocupació 

implicats en el projecte 

Promoure la relació i participació dels/les 

beneficiaris de la RMI en les Entitats de la comarca. 

 

° Percentatge de beneficiaris que es queden a 

l’entitat realitzant tasques de voluntariat 

° Percentatge de beneficiaris que han passat a 

participar en una entitat de la comunitat 

 

 

7.3 INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

 

Amb la finalitat de poder realitzar una avaluació correcte del projecte s’utilitzen una sèrie 

d’instruments que faciliten la recollida d’informació molt valuosa per a la finalitat esmentada. 

 

• Diari de camp: aquest consisteix en reflectir  com es desenvolupen les sessions i els 

fets més remarcables tant a nivell de dinàmica grupal, com personal. Es fa servir per 

obtenir un registre qualitatiu del desenvolupament de les activitats. 
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• Registre de participació: graella on queda registrada per part del professional la 

participació en cada una de les activitats desenvolupades en cada sessió. (VEURE 

ANNEX 3) 

 

• Registre d’assistència: graella on queda registrada la persona que assisteix a 

l’activitat i on consta la seva firma. S’utilitza per mesurar l’assistència. (VEURE ANNEX 

4) 

 

• Enquesta de grau de satisfacció: conjunt de preguntes , amb valor mínim i màxim 

que serveixen per avaluar la satisfacció de la persona respecte l’activitat/tasca 

col.laborativa .(VEURE ANNEX 5) 

 
 

• Fitxa d’avaluació beneficiari: conjunt de preguntes escrites que contesta el 

participant en el projecte per valorar qualitativament la tasca col.laborativa (VEURE 

ANNEX 6) 

 

• Fitxa d’avaluació entitat: conjunt de preguntes escrites que contesta el responsable 

de l’entitat per valorar qualitativament el participant en el projecte. (VEURE ANNEX 7) 

 
 

• Registre d’entitats col·laboradores: document on es registra el nom de l’entitat, el 

telèfon, mail i persona de contacte. S’utilitza per tenir una relació d’entitats i facilitar-

ne el contacte. (VEURE ANNEX 9) 

 

• Document d’acord de col·laboració: escrit on es plasma la participació de l’entitat 

en el projecte. (VEURE ANNEX 8) 

 

• Registre de tasques col·laboratives: annexat al registre d’entitats, és un document 

on es descriuen les tasques col·laboratives que ofereix cada entitat (VEURE ANNEX 9) 

 

• Registre de serveis col·laboradors: document on es registre el nom del servei, el 

telèfon, correu electrònic i  persona de contacte. S’utilitza per tenir una relació de 

serveis i facilitar-ne el contacte. (VEURE ANNEX 10) 

 

A banda d’aquests instruments d’avaluació, és imprescindible un feedback constant amb tots 

els agents implicats per tal d’implementar el projecte de forma exitosa, adaptant-se a les 
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necessitats del moment concret. Aquests instruments ens permeten obtenir resultats en 

funció dels indicadors establerts. 

 

 

8.CONCLUSIONS 

 

Al llarg de la història s’han donat respostes diferents a les situacions de pobresa , des de la 

caritat , passant per l’assistencialisme fins a arribar a la intervenció socioeducativa  tal i com 

s’entén a l’actualitat, però encara podem avançar més fent que la intervenció estigui 

recolzada en els recursos existents de les entitats d’iniciativa social, i a través d’elles hi hagi 

una devolució a la comunitat dels mitjans invertits en el suport integrador als beneficiaris de 

la RMI. 

 

La importància del projecte que s’acaba d’exposar radica  en el protagonisme proctiu que 

s’atorga als ens locals pel que fa a les contraprestacions  que contempla la renda mínima 

d’inserció, concretament en el camp de les mesures de suport a la integració social.  Fins 

aquest moment, des dels EBAS s’havia mantingut un actitud poc activa pel que fa a la 

concreció de mesures en la renda mínima d’inserció, essent la Generalitat de Catalunya qui 

les organitzava a molta distància de les realitats personals i municipals. 

 

En temps de crisi quan no es pot comptar amb recursos econòmics creixents per afrontar la 

pobresa que augmenta, cal una transformació dels mètodes d’intervenció, cal canviar els 

paràmetres de la intervenció per tal de trobar sol.lucions adequades a les necessitats socials 

comptant amb la realitat local. 

 

El projecte planteja com les entitats de la comunitat poden esdevenir  recursos socials per 

les persones perceptores de la RMI, essent facilitadores de la integració social. Aquesta 

visualització permet que el projecte esdevingui un win-win. Guanya l’entitat atès que pot 

comptar amb persones per desenvolupar  activitats que reverteixen en la comunitat; i d’altra 

banda guanya la persona, la qual trenca el seu cercle relacional tradicional, ampliant-lo en 

nous àmbits i creant noves relacions positives que repercutiran poc o molt en tota la 

comunitat local. 

 

Tanmateix però, en aquests moments de crisi, la RMI també es veu qüestionada, per la 

despesa pública que comporta i es retalla en quantitat i qualitat de manera que els plans 

individuals d’inserció no es potencien.  
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Als inicis dels anys 90, a Catalunya, aquesta prestació va representar un pas de gegant a 

l’hora d’abordar la pobresa i la exclusió social. Amb els anys , però, aquesta resposta no 

s’ha mostrat suficient per aconseguir-la. Què ha faltat?: suport al desenvolupament dels 

plans individuals d’inserció, organització dels EBAS orientada a la reinserció i col·laboració 

amb les  entitats d’iniciativa social a l’objectiu comú. 

 

El redimensionament des del món local de la RMI pretén ser una aportació en favor de la 

inclusió dels habitants que el formen per afavorir la igualtat d’oportunitats. Les persones 

participen en la proximitat de la seva comunitat, aporten a les entitats i tothom guanya: 

beneficiaris, entitats i la comunitat. 

 

Malgrat que ara tot apunta cap a la renda garantida de ciutadania, universal, com element 

d’inclusió social que permeti uns ingressos mínims a tota la ciutadania, encara estem lluny 

d’aquesta fita, però ni que fos econòmicament viable ja, encara faltaria el component 

d’integració socioeducativa que la Proposició d’Iniciativa Legislativa Popular reconeix en 

cridar als serveis socials a garantir itineraris i accions d’inclusió. És aquí on té cabuda i 

continuïtat aquesta eina d’inserció social en el món local. En aquest àmbit és on el projecte 

vol trencar una llança en favor de la proactivitat i en contra de la queixa constant en què 

l’àmbit social està moltes vegades instal.lat. 

 

D’altra banda és des de la presa de protagonisme, que les professions socials poden ser un 

element de canvi i transformació. 

 

Tal com deia en Miquel Martí i Pol , en el Primer llibre  de Bloomsbury: 

 

“No tot és desar somnis pels calaixos 

rodejats d’enemics o bé d’objectes 

que subtilment i astuta ens empresonen. 

Perquè viure és combatre la peresa 

de cada instant i restablir la fonda 

dimensió de tota cosa dita, 

podem amb cada gest guanyar nous àmbits i amb cada mot acréixer l’esperança. 

Serem allò que vulguem ser. 

Pels vidres 

del ponent encrespat, la llum esclata.” 
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ANNEXOS 

ANNEX 1 
RELACIÓ ENTITATS ALT PENEDÈS 
Agrupació de Defensa Forestal d'Olesa de Bonesvalls 
Agrupació de Defensa Forestal d'Olèrdola 
Agrupació de Defensa Forestal de Mediona 
Agrupació de Defensa de la Natura de Santa Margarida i els Monjos 
Agrupació de Defensa Forestal d'Avinyonet del Penedès 
Agrupació de Defensa Forestal de Subirats 
"Amics Units en Defensa de la Montsarra","Barri Montsarra","Torrelles de Foix","08737" 
"AMPA Escola Bressol la Fil·loxereta de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Gelida , 44","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"AMPA l'Espurna, Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Bressol  Municipal l'Espurna de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Salvador Espriu , 
s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"AMPERT, Associació contra el Càncer","Carrer Pere el Gran , 32, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Antic Car Club Gelida","Carrer Narcís Monturiol , 6, bxs.","Gelida","08790" 
"Appassionats pels Land","Carrer Sant Pere , 31","Olèrdola                                     ","08799" 
"Asbovila -Associació Bombers Vilafranca del Penedès","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociacion Cultural Ven a Perú","Rambla La Girada , 74, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociació Cultural Font Tallada","Carrer Wilson , s/n","Olèrdola                                     ","08799" 
"Asociación Cultural de Ecuatorianos Alt Penedès","Carretera Martorell , 20, bxs. 4a","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación Cultural Islámica Convivir de Torrelles de Foix","Carrer Sant Quintí , 6, bxos.","Torrelles de Foix","08737" 
"Asociación Cultural Islámica la Noia de Sant Sadurni d'Anoia","Carrer Diputació , 34, bxs.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación Cultural Torrelles de Foix","Carrer Ronda , s/n","Torrelles de Foix","08739" 
"Asociación de Amigos de Gelida","Plaça Martirs , 5","Gelida","08790" 
"Asociación de Amigos y Protectores de la Institucion Cultural Montagut","Prolongació Amalia Soler , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Amistad Penedés-japón (APEJA)","Carrer Sant Julia , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Antiguos Guardias Civiles Auxiliares de Barcelona","Carrer Cal Bolet , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Familiares de Toxicomanos del Penedès (A.F.T.P.)","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Padres de Alumnos de l'Escola Graduada Mixta (Vilobí del Penedès)","Carrer Afores , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"Asociación de Padres de Alumnos de l'Institut de Batxillerat Eugeni d'Ors","Avinguda Tarragona , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Acadèmia Almi","Plaça La Vila , 6","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi de Sant Josep, de Vilafranca del Penedès","Rambla Sant Francesc , 14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Nostra Senyora del Carme (Sant Sadurní d'Anoia)","Carrer Santa Joaquima , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Públic d'Ensenyament Mixte i Rural las Masucas","Carrer Les Masuques , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Públic de Gornal","Carrer Porxada , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Públic Graduat Comarcal de Torrelles de Foix","Plaça del Casal , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Públic Mixte Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)","Carrer Gelida , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación de Promoción de la Cultura Árabe Tánger","Carrer Pines , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Propietarios Barri dels Arbres de la Urbanización la Font del Bosc de Sant Pere Sacarrera","Carrer Pi , 1018","Mediona","08773" 
"Asociación de Propietarios de Cal Xaco","Plaça de la Creu , 1","Olesa de Bonesvalls","08739" 
"Asociación de Propietarios de Can Rosell","Baixada Masia Paratge Can Rosell","Subirats","08739" 
"Asociación de Propietarios de la Font del Bosc","Carrer Urbanització Font del Bosc , 788","Mediona","08777" 
"Asociación de Propietarios de la Muntanya Rodona","Urbanització Muntanya Rodona","Subirats","08739" 
"Asociación de Propietarios de la Ponderosa","Carrer Masia Can Fontana","Pontons","08738" 
"Asociación de Propietarios de la Urbanización Can Verdaguer","Carrer Parcel·la (Urb.) , 185","Mediona","08777" 
"Asociación de Propietarios de la Urbanización Sant Miquel del Nucleo Urbano Can Trabal de Olèrdola","Carrer Complex Esportiu","Olèrdola","08734" 
"Asociación de Propietarios de la Urbanización "Pontonet" para la Administración Urbanística, de Pontons","Carrer Puig Torrat , s/n","Pontons","08738" 
"Asociación de Propietarios de la Zona Residencial Can Coral-san Diego","Carrer Chalet , 107","Torrelles de Foix","08737" 
"Asociación de Propietarios de la Zona Residencial Can Costa Sant Joan","Carrer Riera , 2","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Asociación de Propietarios de la Zona Residencial Can Morgades","Carrer Parcel·la , 51-52","Olesa de Bonesvalls","08739" 
"Asociación de Propietarios de la Zona Residencial Daltmar de Olèrdola","Carrer Restaurant La Pergola","Olèrdola","08734" 
"Asociación de Propietarios de la Zona Residencial Sant Salvador","Carrer Parc , 2","Gelida","08790" 
"Asociación de Propietarios Riera de Can Bargallo de Sant Llorenç d'Hortons","Carrer Can Bargalló d'Hortons , s/n","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Asociación de Propietarios Urbanización Martivell - Cuarto Poligono","Carrer Apartat de Correus , 38170","Gelida","08790" 
"Asociación de Quisqueyanos en el Penedès","Carrer Santa Magdalena , 6-8, bxs. 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Vecinos  Plana de las Torres","Carrer Menta (Urb. Plana de las Torres) , 12","Torrelles de Foix","08737" 
"Asociación de Vecinos Amigos del Pueblo","Carrer Dr. Escayola , 17, 2n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación de Vecinos Barrio de las Comunidades","Avinguda Maristany , 114","Mediona","08773" 
"Asociación de Vecinos de Barrio de Ratera y Cal Farines","Carrer Cal Farines , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Asociación de Vecinos de la Urbanización Font del Bosc Barri dels Ocells","Carrer Oreneta , 1901","Mediona","08773" 
"Asociación de Vecinos de la Zona de la Vila de Sant Llorenç d' Hortons","Carrer Santiago Rusiñol , 7","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Asociación de Vecinos de las Cunilleres","Carrer Conilleres , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Asociación de Vecinos de los Seis Polígonos de Can Coral","Avinguda Can Coral , 18, bxs.","Torrelles de Foix","08737" 
"Asociación de Vecinos de Moja","Plaça de l'Església , 8","Olèrdola","08734" 
"Asociación de Vecinos de Rovira Roja","Carrer Carretera , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Asociación de Vecinos de Sant  Josep de Can Cartro","Carrer Sant Josep , 2","Subirats","08739" 
"Asociación de Vecinos de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Nostra Dona Montserrat , 1","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Asociación de Vecinos del Foix","Carrer Sant Antoni , 42","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Asociación de Vecinos dels Àngels, la Creu y El  Llac  de Foix","Carrer Masia dels Àngels , s/n","Castellet i la Gornal","43729" 
"Asociación de Vecinos la Muntanya Socarrada","Carrer Sant Bernat , 14, BTG","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación de Vecinos les Cabories","Carrer Pere Ràfols , 7","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Asociación de Vecinos Penyafel de Santa Margarida i els Monjos","Carrer Pisos Costa Dorada  , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Asociación de Vecinos Pont Nou de Sant Pere de Riudebitlles","Carrer Costa Sant Martí , s/n","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Asociación de Vecinos Urbanización Tres Pins","Urbanització Tres Pins E , 2","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Asociación de Vecinos y Propietarios de la Urbanización de la Soleia de Sant Quintí de Mediona","Carrer Torre De La Parcel·la , 7","Sant Quintí de 
Mediona","08777" 
"Asociación de Vecinos y Propietarios de la Urbanización Valldemar de Castellet i la Gornal","Carrer Tomas Edison , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Asociación de Vecinos -Les Ciutats","Carrer Camprodon","Mediona","08773" 
"Asociación de Viudas de Vilafranca del Penedès","Carrer Amàlia Soler , 68","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Deportiva Cultural y Recreativa los Tayronas","Carrer Martorell , 14, 4t 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Familiar Sant Jordi de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Gelida  , III, 1r","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Asociación Femenina Sociocultural Equinoccio","Carrer Sant Sadurni , 41, bxs.","Subirats","08739" 
"Asociación l'Espirall de la Vida","Rambla Sant Francesc , 5, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Marina de Castellet","Carrer Frederic Chopin , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Asociación Padrinos Solidarios","Rambla Sant Francesc , 8","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Pro-minusvalidos Castell de Subirats","Carrer Castell , s/n","Subirats","08739" 
"Asociación Recreativa de Caravanistas","Carrer Can Ferraguet , s/n","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Asociación Recreativa y Deportiva de Castellví de la Marca","Carrer Maset Cosins , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Asociación Social, Cultural, Deportiva Latinoamericana","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Solidaridad y Paz de l'Alt Penedès","Carrer Vilet , 41, bxs.","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Assemblea d'Unitat Popular Riudebitlles","Carrer Sant Sadurní , 12","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Assemblea de Joves de Gelida","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17, pral.","Gelida","08790" 
"Associació ABS","Plaça de la Vila - Centre Cívic Jaume Via , s","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Abstracció Biomòrfica","Carrer Torrelles de Foix , 6","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Acadèmia Tastavins del Penedès Sant Humbert","Plaça Jaume I (Museu del Vi) , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació AEI Innovi (Agrupació Empresarial Innovadora)","Plaça Àgora (Pol. Ind. Domenys II) (Centre Àg","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Agrupació Coral Intimitat","Avinguda Colomer , 21","Gelida","08790" 
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"Associació Agrupació de Balls Populars de les Cabanyes","Avinguda U , 42","Cabanyes","08794" 
"Associació Agrupació Polifònica de Vilafranca","Plaça Jaume I , 1, Museu","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Airsoft Gotim Storm","Carrer Vint-i-quatre , 12","Cabanyes","08794" 
"Associació Ajudant-nos els Ajudes","Carrer Sant Jordi , 18, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Alkántara per la Convivència i la Diversitat de l'Alt Penedès","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Amal-Esperança","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Amants dels Cavalls, Sant Antoni-penedès","Plaça Penedes , 4, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Amics de la Font del Cuscó","Carrer Nostra Senyora de Montserrat , 3","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Amics de la Natura de Mediona","Passeig Bonavista , s/n","Mediona","08773" 
"Associació Amics del Bosc de Sant Quintí Mediona","Carrer Joan Sardà , 59","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Amics del Drac de Vilafranca del Penedès","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Amics del Rif","Carrer Triola , 24","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Amics del Tren de l'Alta Penedès","Plaça de l'Esglèsia , 3, bxs","Granada","08792" 
"Associació Amics Futbol Capital del Cava Gat Cendrer","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Amics per la Defensa dels Animals del Penedès (ADAP)","Carrer La Parellada , 55, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Animals en Perill d'Exclusió Social","Avinguda Catalunya , 16, 4t 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Aprenmes","Carrer Tinent Coronel Sagués , 38, 1r 4t","Sant Sadurní d'Anoia","08870" 
"Associació Arquers i Companyia de la Flor de Lis (ARCOFLIS)","Passeig Rafael Soler , 39, 1r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Art a la Carta","Carrer Carme , 2, 2n C","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Artística Triskel","Passeig Rafael Soler , 17","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran, de Vilafranca del Penedès","Carrer Sant Bernat , 5, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació 1 i Tots","Plaça Germans Segura Viudas , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Ball d'en Serrallonga de Sant Quintí de Mediona","Plaça Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Ball de Cotonines de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ball de Diables de la Ràpita","Avinguda Penedès , 70","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació Ball de Diables de Vilafranca del Penedès","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ball de Diables dels Monjos-Spantus","Carrer Berenguer , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Ball de Diables Sexes Foc de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Nostra Dona de Montserrat, local "La G","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Ball de l'Àliga de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ball de Panderetes de Sant Pere Molanta","Carrer Font del Cuscó , 30-32","Olèrdola","08799" 
"Associació Ball de Panderetes de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Ball de Pastorets de Vilafranca del Penedès","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ball Pla de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ballets Torrelles de Foix","Carrer Noguera , 34","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Banda de Barris","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació BAR&GUES","Carrer Terra Blanca , 2, 2n 3a","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Barri Camí de Baix","Carrer Bruc , 11","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Barri de l'Altra Banda","Carrer Piera , 22","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Barri Gran, de Sant Pere de Riudebitlles","Carrer Nou , 80","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Bastoners de Gelida","Carrer Major , 75","Gelida","08790" 
"Associació Batu-Pla","Carrer Puigdàlber , 15","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Blue Gospel","Carrer Igualada , 37, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Bttgelida-Pro Team","Carrer Mossen Jaume Via , 51","Gelida","08790" 
"Associació Calats","Carrer Carles Riba , 3, 1r B","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Canina Esportiva Penedès","Carrer Espirall , 58, 2, 3r 1a","Vilafranca del Penedès","08730" 
"Associació CannaCat","Carrer la Plana , 9","Granada","08792" 
"Associació Cannàbica La Biblioteca","Carrer Beneficiència , 17","Vilafranca del Penedès","08305" 
"Associació Carnaval de Clariana","Carrer del Mar , 15","Avinyonet del Penedès                        ","08729" 
"Associació Carnaval Sant Cugat 05, de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Sant Antoni , 31","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Casal d'Avis de Moja - Olèrdola","Plaça de l'Església , s/n","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Casal d'Avis de Sant Pere Molanta","Carrer Font del Cuscó (C.Cívic Gatzara, Casal","Olèrdola                                     ","08799" 
"Associació Casal de Gent Gran de St. Miquel d'Olèrdola","Carrer Moreneta (Local Social - Casal d'avis)","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Casal de la Dona la Salzereda","Avinguda Diputació , 7, 1r 4a","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació Casal de la Gent Gran de La Ràpita","Avinguda Penedes , 70","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació Casal de la Gent Gran Joan Amades","Carrer Lleida , s/n","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Casal Popular de Vilafranca","Carrer Santa Maria , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Casal Societat la Principal","Rambla de Nostra Senyora , 35-37","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cascavells de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Mestre Antoni Torelló , 55","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Cascavells de Vilafranca del Penedès","Carrer Sant Julià , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Casino Unió Comercial","Rambla Sant Francesc , 25, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Castellera Nous Vailets de Gelida","Carrer Mossén Jaume Via , 17","Gelida","08790" 
"Associació Catalana d'Airsoft Juvenil (ACAJ)","Carrer Sant Julià , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana d'Enòlegs","Plaça Àgora  (Pol. Ind. Domenys II) , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana d'Operadors de Televisió per Cable -Acotec","Carrer Santa Digna , 7, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana d?Amics del Poble Sahrauí Wilaia Alt Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Iaido i Jodo","Carrer Sant Julia , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Ioga","Passatge Sant Ramon , 10, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Meteorologia","Carrer Pere Giró , 9","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Nihon Tai-jitsu, Nihon Ju-jitsu i Nihon Kobudo","Carrer Sant Julia , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Recreacions en Airsoft i Simulacions (ACRAS)","Carrer Sant Julià , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Catalana de Tècnics en Viticultura","Carrer Polígon Industrial Can Bas , 5","Subirats","08739" 
"Associació Catalana Organitzadora de Tasques d'Atenció a Toxicòmans (A.C.O.T.A.T)","Carrer Molí del Vent , 2, bxs.","Puigdàlber","08797" 
"Associació Catalana per la Conciència Taoista","Carrer Ratera , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació CATendins","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cavalcada de Reis d'Olèrdola","Carrer Wilson , s/n","Olèrdola","08799" 
"Associació Centre Agrícola i Social","Carrer Sant Jordi , 12-14","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Centre Cultural i Recreatiu Cantallops (ACCRC)","Carrer Santa Margarida , 34","Subirats                                     ","08793" 
"Associació Centre Cultural i Recreatiu de Ca l'Avi","Carrer Doctor Bofill , s/n","Subirats","08739" 
"Associació Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró (Subirats)","Carrer Sant Josep , 15","Subirats","08739" 
"Associació Centre Cultural i Recreatiu la Parra","Carrer Carme , 24","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Centre Cultural Recreatiu Cal Rubió","Carrer de la Sala , 21-23","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Centre d'Estudis Cossetans","Camí Can Batlle (Masia Can Batlle) , s/n","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Centre d'Estudis de Subirats (CESUB)","Carrer Ponent , 32","Subirats","08739" 
"Associació Centro Cultural Rociero d'Olerdola","Avinguda Sant Miquel d'Olèrdola , 7","Olèrdola","08734" 
"Associació Club Bitlles Catalanes de Castellet i la Gornal","Carrer Santa Magdalena , 18","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Club d'Intercanvi d'Idiomes","Carrer L'Escorxador , 21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Club de Fumadors de Puigdàlber","Carrer Sant Ramón de Penyafort , 8","Puigdàlber","08797" 
"Associació Club de Petanca Gelida","Carrer Jaume Via , 17","Gelida","08790" 
"Associació Club de Petanca Rocallisa","Carrer Noguer (Centre Cívic) , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Club de Vehicles Clàssics VW "PANSCRAPERS"","Carrer Empordà , 5","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Colla de Ball de Gegants de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Colla de Capgrossos de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Colla de Drac i Diables de Pacs del Penedès","Avinguda Diputació , 7","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació Colla Falcons de Vilafranca","Carrer Doctor Pasteur , 7-9","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Colla FERAFOC de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Esglèsia (Ajuntament) , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Colla Gegantera d'Olesa de Bonesvalls Els Margallons","Plaça de la Vila (Centre Cívic) , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Colla Gegantera de Olesa de Bonesvalls","Carrer Doctor Molins , 5, local 2","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Colla Jove Xiquets de Vilafranca","Carrer General Zurbano , 34, 3r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Col·lectiu Bosc Verd","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Col·lectiu de Dones Som-hi","Carrer Corral Nou (La Geneta) , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Col·Mu - Col·lectiu Juvenil Musical de Vilafranca del Penedès","Carrer Galcerán , 5, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
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"Associació Comissió de Festes de Sant Martí Sarroca","Carrer de la Font , 11, bxs.","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Comissió de Festes de Torrelavit","Carrer del Molí , 29","Torrelavit","08875" 
"Associació Companyia Parella de 2","Carrer Lluís Maria Güell , 6-10, B, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Confraria de Sant Raimon de la Gent Gran","Carrer Peguera , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Coordinadora d'Entitats de Font-rubí","Avinguda Catalunya , 45, 2n 1a","Font-rubí","08736" 
"Associació Coordinadora de Balls Folklòrics dels Monjos","Carrer Sant Josep , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Cor de Caramelles de Vilobí del Penedès","Carrer Can Picolis , 5","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Coral de la Ràpita del Penedès","Avinguda Penedes , 70","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació Coral Foix","Carrer El Raval , 76","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Coral La Gornal","Rambla Penedès , 6","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Coral Riudebitlles","Carrer Major , 37","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Correm per la Terra","Carrer Pau Casals , 16","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Country els Monjos","Carrer Berenguer , 30","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Creixent pel Desenvolupament dels Joves amb Disminució Psíquica","Carrer Tossa de Mar , 13, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Creàtic","Carrer de la Font , 38-40","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Criatures, Companyia de Teatre","Carrer del Sol , 16","Subirats                                     ","08739" 
"Associació Cultural Agromica","Carrer El Rebato , s/n","Subirats","08739" 
"Associació Cultural Amics del Carnaval","Carretera Montanyans , 7, LOC 1","Castellet i la Gornal                        ","08732" 
"Associació Cultural Antic Sindicat Agrícola Cooperatiu d'Avinyonet","Passatge Montserrat , 4, 3r","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Cultural Araca per a la difusió de Les Arts Visuals i Les Músiques del Món","Carretera de Gavá Avinyonet , 4","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Cultural Art i Video Videt","Rambla Nostra Senyora , 15, Ent","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Assolh","Carrer Antonio Acedo de Sopetran , A2, 2n 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Balls Populars de Sant Marçal","Carretera Montanyans , 7, LOC 2","Castellet i la Gornal                        ","08732" 
"Associació Cultural Ca l'Isidret","Barri de la Torre - Ca l'Isidret , 20","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Cultural 2007","Carrer Vilafranca , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Cultural Cambra Pròpia","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Can Rossell","Carrer Pins , 11","Subirats","08739" 
"Associació Cultural Cantaires de Pontons","Carrer Illa C - Barri St Bernat , 1, A","Pontons","08738" 
"Associació Cultural Caramelles de Puigdàlber","Avinguda Catalunya , s/n","Puigdàlber","08797" 
"Associació Cultural Cornucopia","Carrer Pou , 13","Castellet i la Gornal                        ","08729" 
"Associació Cultural CrudiSana","Carretera de Lavern a Santa Pau , s/n.","Subirats","08739" 
"Associació Cultural d'Amics D'en Foxi","Camí Feixa Estreta Mas Les Dous , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Cultural d'Esports i Actes Lúdics","Avinguda Clariana  , 10","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Cultural d'Immigrants de l'Alt Penedès","Carrer Ponent , 13","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural de les Arts Plàstiques i Artesania","Carrer Rosella (La Plana de les Torres) , 9","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Cultural de Sant Martí Sarroca","Avinguda Josep Anselm Clavé , 112","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Cultural del Comitè d'Empresa de Castellblanch, sa","Avinguda Cal Mir , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Cultural del Drac de Sant Quintí de Mediona","Carrer Salt , 19","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Cultural El Manjar de los Dioses","Carrer Caserio  el Pujolet , 8","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Cultural El Torrent","Avinguda Diputació , 7","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació Cultural Firestes","Avinguda Barcelona , 79, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Gestacions","Plaça dels Segadors , 4, 2n 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural i Artística 3/4","Carrer Terrablanca , 2, 2n 3a","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Cultural i Esportiva Ken-zen Dojo","Carrer Menta , 37","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Cultural i Formativa Mas Castells, de Torrelavit","Carrer Mas Castells","Torrelavit","08775" 
"Associació Cultural i Recreativa "El Jardí"","Plaça Pi i Margall , 14-20","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Cultural La Familia","Camí Masia Cal Pollanc , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Cultural la Fornal","Carrer Sant Julia , 20","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural La Pinya","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Montagut","Carrer Amàlia Soler , 169","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Montònec de Font-rubí","Avinguda Catalunya , 45","Font-rubí","08736" 
"Associació Cultural Musical Grupdamicus","Carrer Espirall , 58, 3, bxs. 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Ni Més Ni Menys","Carrer Les Creus , 24","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Cultural pel Consum Responsable Panxa Contenta","Plaça de Jaume I , 12","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural pel Diàleg i la Participació","Carrer Puigmoltó , 8, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Puntaires de Castellet i la Gornal","Carrer Rbla. del Penedès, 6","Castellet i la Gornal                        ","43729" 
"Associació Cultural Tres Per Res","Carrer Felix Mestre Nutó , 9, 1r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural Voluntaris per Trencarroques","Avinguda Clariana , 10","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Cultural "3 Mosqueters"","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Cultural, Musical i Lúdica Teràpia de Rock","Carrer Rosa Sensat , 24","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Cursa de les Caves","Carrer Disseminat (Masia Cal Justino) , 5","Subirats","08739" 
"Associació Cívica del Santuari de Santa Maria de Foix","Barri Can Cruset , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació d'Acollida d'Infants de Bielorrússia de l'Alt Penedès i l'Anoia","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Associació d'Afectats de la Zona Urbana de la Bleda","Camí Escoles Velles de la Bleda , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació d'Agermanament d'Avinyonet del Penedès","Carrer Carme , 1, bis","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació d'Airsoft del Penedès","Carrer Amàlia Soler , 161, 3r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Alumnes de l'EOI de l'Alt Penedès","Carrer Torrelles de Foix (Escola Oficial d'Id","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Alumnes de l'Escola Sant Ramon de Penyafort","Carrer Ferran , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari Milà i Fontanals","Carrer Torrelles de Foix , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Alumnes de l'Institut de Batxillerat Eugeni d'Ors","Avinguda Tarragona , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Alumnes, Pares i Mares de l'Escola Municipal de Música de Gelida","Plaça de la Vila , 12","Gelida","08790" 
"Associació d'Amics de l'Escola de Música de l'Alt Penedès","Carrer Nou , 80","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació d'Amics de Puerto Cabezas","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Amics de Sant Antoni de les Malalties","Carrer Pi i Margall , 14-20","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació d'Amics de Santa Maria de Penyafel","Plaça Església , 2","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació d'Amics de Slot de Penedès","Carrer Pere Alegret , 102, Bxos D","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Amics del Ball Esportiu i de Competició de Vilafranca","Carrer Bisbe Morgades , 22","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Amics del Castell de Gelida (AACG)","Camí del Castell - Castell de Gelida , s/n","Gelida","08790" 
"Associació d'Amics del Castell de Sant Raimon de Penyafort","Carrer Afores , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació d'Amics del Golf Comamisa","Carrer Montserrat , 31","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació d'Antics Alumnes de l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech","Carrer Espiells , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Pau Boada -A Tres","Carrer Espirall , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Antics Alumnes de l'Institut Català de la Vinya i del Vi","Carrer Amàlia Soler , 29","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Antics Alumnes del Col·legi el Carme-sant Elies","Carrer Carme , 12-14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Antics Alumnes i Professors, Aula de Formació Empresària","Plaça Estació , 5, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Arts Plàstiques del Penedès","Carrer Amàlia Soler , 150","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Assistència Social Sant Adjutori","Carrer Creus , 8, bis","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació d'Avis de Vilobí del Penedès","Plaça de la Vila , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació d'Eco-Artesans de Catalunya","Carrer Hermenegild Clascar , 6","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Esports d'Aventura Hortosoft","Carrer Francesc Macià , 4","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació d'Estudiants de l'IES Alt Penedès","Avinguda Tarragona , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Estudiants IES Eugeni d'Ors","Avinguda Tarragona , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Estudis Científics i Culturals de Mediona (AECCM)","Carrer Florenci Gustems , 12","Mediona","08773" 
"Associació d'Expressió Corporal del Penedès","Carrer Torrellas de Foix , 20","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Inserció Sòcio-laboral d'Ex-presoners Èxode","Carrer Pompeu Fabra , 6, bxs.","Subirats","08739" 
"Associació d'Skate de Vilafranca del Penedès","Carrer Mossèn Coy , 3, 1er","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació d'Usuaris de Noves Tecnologies de Vilafranca del Penedès Nt Vilafranca","Carrer Jaume Balmes , 1, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Daltabaix","Carrer Sant Joan , 10","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Dansaires l'Espardenya","Carrer Nou , 80","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació de Balls Populars de Moja","Carrer Carrerada , 33-35","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació de Barbuts del Penedès","Carrer C/ de la Palma, 18 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
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"Associació de Bastoners de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Bicicleta Can Pillo","Carrer Pines , 7, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya del Parc de Gelida","Passeig Circumval·lació , s/n","Gelida","08790" 
"Associació de Botiguers Eugeni d'Ors","Carrer Eugeni d'Ors , 27","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Quintí de Mediona","Carrer Anselm Clavé , 10","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Comerciants de l'Avinguda Tarragona","Avinguda Tarragona , 31","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Comerciants de la Girada","Carrer Melzo , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Comerciants del Poblenou","Carrer Tossa de Mar , 9, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Comerciants El Foix, Comerç del Foix","Carrer Sant Josep , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Comerciants el Foix, de Santa Margarida i els Monjos","Carrer Berenguer (Equipament Municipal Tangra","Santa Margarida i els 
Monjos","08730" 
"Associació de Comunicació i Divulgació Cultural Martinenca","Carrer Font , 11, 1r","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de la Carn de Vilafranca del Penedès","Carrer Vall del Castell (Mercat Municipal de","Vilafranca del 
Penedès","08720" 
"Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de Sant Salvador","Carrer Francesc Macià (Mercat Municipal) , s/","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Consum Ecològic i Responsable El Circell","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Coordinació de les Festes Populars Riudebitlles (RIU.COR)","Carrer Nou , 38","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació de Creixement Personal Agni","Avinguda Sant Salvador , 38","Gelida","08790" 
"Associació de Criadors de Bestiar Autòcton del Penedès","Carretera Vilafranca","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca","Carretera Sant Martí , 18","Pacs del Penedès","08739" 
"Associació de Cunicultors Anoia, Baix Llobregat, Garraf i Penedés","Carrer C/ Martorell, 7, baixos","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Dansa Activitat Esportiva (ADAE-CAS)","Carrer Dos de Maig , 21, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Dansa i Expressió Al'Noor","Avinguda Lluís Companys , 2-4, 5è 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Defensa Sanitària Oví i Cabrum del Penedès","Carrer C/ Cases Noves, s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de Defensa Sanitària Penedès-foix","Barri Can Catasús , s/n.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Defensa Vegetal Sant Llorenç-Penedès Superior","Carrer Major , 36","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Defensa Vegetal Sant Martí-Penedès Superior","Carrer Ferran Muñoz , 12","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Dissenyadors Gràfics del Penedès","Carrer Nou , 7","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de Donants de Sang de l'Alt Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Dones Aafak "Progrés"","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Associació de Dones Agricultores, Ada","Carrer Pere Alagret , 86","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Dones de Sant Sadurní","Carrer Marc Mir - Casal d'Entitats , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Dones de Torrelles de Foix","Carrer Mare de Déu de Foix , 2","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació de Dones Elna del Pla del Penedès","Carrer Plaja , 9","Pla del Penedès","08733" 
"Associació de Dones Estrangeres-Catalanes de Sant Quintí de Mediona (ADECA)","Plaça Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Familiars d'Usuaris Ricard Fortuny (ASUR)","Carrer Pau Benach , 7","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Famílies Acollidores de Barcelona (AFABAR)","Carrer València , 244, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Ferradors de Catalunya.","Camí de Cal Ferreguet , s/n.","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Festes i Oci del Barri de Rocallisa","Avinguda Rocallisa, bústia 66 , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació de Gats de Santa Margarida i els Monjos","Carrer Sant Josep , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Geganters de Torrelles de Foix","Carrer Ronda , 1","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació de Gent Gran de Font-rubí","Avinguda Catalunya , 45","Font-rubí","08736" 
"Associació de Gent Gran el Roure d'Olesa de Bonesvalls","Plaça de la Vila (Centre Cívic) , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació de Gent Gran i Pensionistes del Pla del Penedès","Plaça de Pau Fontanals , 1","Pla del Penedès","08733" 
"Associació de Gent Gran Josep Solé i Planes","Carrer Sant Antoni , 40","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Gent Gran la Granada de la Granada del Penedès","Carrer Doctor Cusco , 8, bxs.","Granada","08792" 
"Associació de Gent Gran Sant Genís de Pacs del Penedès","Avinguda Diputació , 7","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació de Ghaneses de Vilafranca del Penedès","Carrer Nord , 16B, 3r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Grup de Ioga i Creixement Personal","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Jubilats de Sant Sadurní","Carrer Sant Antoni , 26","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Jubilats de Vilafranca del Penedès i Comarca, el Pilar de Vuit","Carrer Amàlia Soler , 51, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Jubilats i Pensionistes de Puigdàlber","Plaça La Vila , 1","Puigdàlber","08797" 
"Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç d'Hortons","Carrer Diputació , 25","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Jubilats i Pensionistes de Subirats, Subigran","Avinguda Barcelona , 47","Subirats","08739" 
"Associació de Kinessiologia Holística Internacional","Carrer Major (Sant Marçal) , 13","Castellet i la Gornal                        ","08732" 
"Associació de l'Art Efímera","Carrer Pati del Gall , 10, 1r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de l'Esplai de Gent Gran de Santa Fe del Penedès","Carrer Escoles (Centre Cívic Salvador Benach)","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Associació de la Carrossa de la Ràpita","Carrer Ballestar , 1","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació de la Colla de Diables Infantil Els Calderots de Santa Fe del Penedès","Carrer Ponent , 11","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Associació de la Comissió de Festes dels Monjos","Avinguda Catalunya , 74","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de la Festa Major dels Petits de Sant Quintí de Mediona","Plaça de l'Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de la Gent Gran de Castellví de la Marca","Carrer Anselm Clavé , 11","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de la Gent Gran de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Ponent , s/n","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació de la Gent Gran de Torrelavit","Carrer Molí , 29-31","Torrelavit","08775" 
"Associació de Malformacions Arterio-venoses Cerebrals Amav","Rambla Nostra Senyora , 12","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes CEIP les Arrels de Sta. Margarida i els Monjos","Carrer Camí del Fondo , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Antoni Grau Minguell","Passeig de les Deus de Sant Quintí de Mediona","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Bressol els Gotims","Carrer Pau Casals , 28","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Cristòfor Mestre","Carrer Josep Vicenç Foix , 8","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Delta-espiga","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola El Castellot","Carrer Esports de la Múnia  , 1","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Intermunicipal del Penedès S.xxi","Plaça Santiago Rusiñol , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Josep Baltà i Elias","Carrer Francesc de Paula i Bové , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola la Pau de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Salvador Espriu , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Mas i Perera","Plaça Espirall , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Pau Boada","Carrer Espirall , 45","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Pública Doctor Estalella Graells","Carrer Carme , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Renaixença, de Sant Pere Sacarrera (Mediona)","Carrer Escoles , s/n","Mediona                                      
","08773" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Sant Domènec de La Ràpita","Carrer Montanyans , 4","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Ies Alt Penedès de Vilafranca","Avinguda Tarragona , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'IES Gelida","Carrer Joan Pasqual i Batlle , 1-5","Gelida","08790" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut El Foix de Santa Margarida i Els Monjos","Carrer Maria Aurèlia Capmany , 6 - 8","Santa Margarida i els 
Monjos","08730" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la Llar d'Infants Montcauet, de Gelida","Carrer Montcau , 26","Gelida","08790" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la Secció d'Institut de l'Alt Foix","Carrer Verge de Montserrat , 14","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de les Escoles Públiques de Subirats","Carrer Escoles , 5-7","Subirats                                     ","08739" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes de les Llars Municipals d'Infants de Vilafranca del Penedès","Avinguda Europa , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP el Drac de Pacs del Penedès","Avinguda Diputació , 11","Pacs del Penedès","08739" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Jacint Verdaguer","Carrer Sant Cristòfor , 2","Granada","08792" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Les Fonts, de Gelida","Carrer Enric Prat de la Riba , 9","Gelida","08790" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Montanyans","Carrer Montserrat , 17-19","Castellet i la Gornal                        ","08732" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Pont de l'Arcada","Avinguda de l'Hospital , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Centre d'Ensenyança Infantil i Primària Sants Abdó i Senen","Carrer Sants Abdó i Senén , 7","Pla del 
Penedès","08733" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col.legi Públic i Llar d'Infants Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer La Masia , s/n","Sant Cugat 
Sesgarrigues","08798" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col.legi Públic Pau Casals","Carrer Pau Casals , 12","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Sant Ramon de Penyafort - Fills de la Sagrada Família","Carrer Ferran , 1","Vilafranca del 
Penedès","08720" 
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"Associació de Mares i Pares d'Alumnes Escola el Roure","Carrer Camp de Futbol de Pontons , s/n","Pontons","08738" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes la Fassina de Mediona","Carrer Escoles (Sant Joan de Mediona) , 41","Mediona","08773" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes Llar d'Infants Municipal el Cigronet","Passeig Deus , 18, bis","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Circell","Carrer Rafael de Casanova , s/n","Olèrdola                                     
","08734" 
"Associació de Mares i Pares d?Alumnes de l?Escola Dolors Piera","Avinguda Europa , 28","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Marroquins Alittihad","Avinguda Catalunya , 95","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Minusvàlids de l'Alt Penedès (AMAP)","Plaça Penedes , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Música Antiga Capella Joan Cererols","Carrer Menéndez Pelayo , 36","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Músics del Penedès -Ampli","Carrer La Font , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Músics i Amics del Blues","Carrer Gelida , 17, 6è 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pagesos de Sant Sadurní d'Anoia","Barri Can Benet Prua , 5","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Pagesos del Municipi de Sant Pere de Riudebitlles","Carrer Vilafranca , 14","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació de Pares d'Alumnes AMPA Escola les Cabanyes","Carrer Vint-i-sis , s/n","Cabanyes","08794" 
"Associació de Pares d'Alumnes Col·legi del Carme, Vilafranca del Penedès","Carrer del Carme , 2-4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pares d'Alumnes Col·legi Públic Doctor Samaranch i Fina","Avinguda Más Catarro , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola de Música la Llar","Plaça Doctor Salvans , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès","Plaça Penedès , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Intermunicipal de Formació Professional del Penedès","Plaça Santiago Rusiñol , s/n","Sant Sadurní 
d'Anoia","08770" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Montagut","Carrer Amàlia Soler , 169","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Pública d'Avinyonet del Penedès","Plaça De la Vila , s/n","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Pública Mixta d'Ensenyament General Bàsic, de les Cabanyes del Penedès","Carrer Bisbe Torras i Bages , 
27","Cabanyes","08794" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Pública Virolai de Puigdàlber","Avinguda Catalunya , s/n","Puigdàlber","08797" 
"Associació de Pares d'Alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari Milà i Fontanals","Carrer Ferran","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pares d'Alumnes de la Llar d'Infants el Patinet","Carrer Escoles , s/n","Torrelavit","08775" 
"Associació de Pares d'Alumnes de Puigdàlber","Avinguda Catalunya , s/n","Puigdàlber","08797" 
"Associació de Pares d'Alumnes del CEIP Montcau","Carrer Circumvalació , s/n","Gelida","08790" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Nostra Senyora del Carme Sant Elies","Carrer Carme , 12-14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic d'Ordal","Carrer Mossèn Isidre Solsona , 6","Subirats","08739" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic Font-rúbia de Guardiola de Font-rubí","Carretera Santa Maria , s/n","Font-rubí","08739" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic Jaume Balmes","Baixada Grup Escolar Zona Esport","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic J.j. Rafols","Carrer de les Escoles , 2","Torrelavit","08775" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic les Moreres","Carrer Feliciana Planas Ferret , s/n","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic Sant Jeroni","Avinguda Ctra. , 70","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació de Pares d'Alumnes Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal","Carrer Ponent , 28","Subirats                                     ","08739" 
"Associació de Pares i Mares d'Alumnes CEIP Llebeig","Avinguda Generalitat , 7","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola Pública Jacint Verdaguer, l'Atlàntida de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Gelida , s/n","Sant Sadurní 
d'Anoia","08770" 
"Associació de Pares i Mares d'Alumnes del CEIP Rossend Montané","Plaça de les Escoles , s/n","Olèrdola                                     ","08799" 
"Associació de Pares i Mares de l'Escola Bressol el Cérvol Blau de Gelida","Passeig Circumval·lació , s/n","Gelida","08790" 
"Associació de Pessebristes de Vilafranca del Penedès","Carrer Font , 45, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Poetes Ploma Daurada","Plaça La Verema , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l'Alt Penedès","Carrer de l'Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Productors de Préssec d'Ordal","Carrer Lavern Estacio Renfe , s/n","Subirats","08739" 
"Associació de Propietaris Can Pantxa de Subirats","Carrer Can Pantxa , s/n","Subirats","08739" 
"Associació de Propietaris de la Vinya del Pollastre (Sant Joan) de Sant Llorenç d'Hortons","Urbanització Vinya del Pollastre , 1","Sant Llorenç 
d'Hortons","08791" 
"Associació de Propietaris de la Zona Els Rosers, de Castellet i la Gornal","Avinguda de los Rosales , 2, B","Castellet i la Gornal","08721" 
"Associació de Propietaris del Barri de Sant Bernat de Pontons","Carrer Sant Bernat , 12","Pontons","08738" 
"Associació de Propietaris del Polígon Industrial Estació de Mercaderies les Fonts a Vilafranca del Penedès","Avinguda Tarragona , 7","Vilafranca del 
Penedès","08720" 
"Associació de Propietaris Forestals de Gelida","Carrer Can Volta , 207","Gelida","08790" 
"Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès","Avinguda Catalunya, 6 (Ajuntament)","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de Propietaris la Farigola de l'Arboçar","Carrer Font d'en Cusco , s/n","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació de Propietaris Plana de les Torres","Carrer Masia les Planes","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació de Protecció Civil de Sant Martí Sarroca","Carrer Font , 11","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Puntaires de l'Espirall","Carrer Abad Blanch , s/n, bxos.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Puntaires de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Radioafeccionats Radioclub Escolar Milà i Fontanals","Carrer Torrelles de Foix , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Reis de Sant Quintí","Plaça de l'Esglèsia , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació de Restauradors de Sant Martí Sarroca","Carrer Ferran Muñoz Gascó , 10","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Veïns Barceloneta Sant Magí Vilafranca del Penedès","Carrer Manel Barba i Roca , 8","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns Barri la Girada","Rambla La Girada , 15","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns Barri la Serra de Baix","Barri Serra de Baix","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació de Veïns Barri Muntanyes","Carrer Montserrat (Sant Pere Sacarrera) , 926","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns d'El Coll de la Barraca","Barri El Coll de la Barraca  , 18","Font-rubí","08736" 
"Associació de Veïns de Ca n'Olivella","Carrer  ls Pins (Urbanització Ca n'Olivella)","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació de Veïns de Can Verdaguer de Mediona","Camí St Joan , 6","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns de Clariana i la Gornal","Carrer Major (Sant Marçal) , 2","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació de Veïns de la Guàrdia","Carrer Farigola , 8","Subirats","08739" 
"Associació de Veïns de la Plana Rodona de Sant Miquel, d'Olèrdola","Carrer Rossend Montané i Ferrer , s/n","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació de Veïns de la Plaça i la Font","Plaça Ajuntament , 4","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació de Veïns de la Urbanització Font del Bosc, Barri dels Esports","Carrer Tennis , 64","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns de les Guixeres","Plaça Ajuntament, 4","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació de Veïns de Sant Elies","Carrer 1  (Zona esportiva Urb. Sant Elies) ,","Mediona","08777" 
"Associació de Veïns de Sant Miquel i Viladellops","Carrer Plana Rodona , 1","Olèrdola","08734" 
"Associació de Veïns de Torre Ramona i el Rebato, de Subirats","Carrer El Rebato , 5","Subirats","08739" 
"Associació de Veïns del Barri de Cal Farines","Carrer Barri de Cal Farines  , 3","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació de Veïns del Barri de Can Paixano","Carrer Masia Cal Manel","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns del Barri de l'Hospital d'Olesa de Bonesvalls","Carrer Puig Morer , 1","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació de Veïns del Barri de la Plaça del Pi","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Associació de Veïns del Barri de les Cases Noves","Avinguda Doctor Sanmartí , s/n","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns del Barri de Rocallisa","Carrer Noguers - Bústia 25 , s/n","Castellet i la Gornal","43729" 
"Associació de Veïns del Barri de Sant Joan de Subirats","Carrer Moreres , 2","Subirats","08739" 
"Associació de Veïns del Barri de Sant Llorenç-la Triola","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns del Barri de Sant Salvador de la Calçada","Avinguda Sant Salvador , 16","Gelida","08790" 
"Associació de Veïns del Barri el Gat Cendrer de Sant Sadurni d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns del Bosc de Moja","Carrer Sindicat , 34","Olèrdola","08734" 
"Associació de Veïns del Carrer Macabeu Núm. 2 a 44","Carrer Macabeu , 12","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns del Centre - Vila de Vilafranca del Penedès","Plaça L'Oli , 18","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns del Poble Nou","Carrer Tossa de Mar , 13","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns dels Barris Rectoria i Can Torres de Sant Pere Molanta","Carrer Masia Can Torres , 1","Olèrdola","08734" 
"Associació de Veïns Habitatges Vilarnau-barri del Vilarnau","Carrer Centre Civic","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta","Carrer Sant Roc , s/n","Olèrdola","08734" 
"Associació de Veïns i Propietaris Trencarroques de Castellet i la Gornal","Avinguda Clariana (bústia 56) , 10","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació de Veïns i Veïnes de les Clotes","Plaça de la Verema , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Molí d'En Rovira","Carrer Magarola , 7","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Julià, de Vilafranca del Penedès","Plaça La Sardana , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns Independent i Democràtica de Subirats","Carrer Sant Josep , 19","Subirats","08739" 
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"Associació de Veïns l'Espirall","Plaça Doctor Bonet , s/n.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns la Bruixa del Barri Torrentfondo","Barri Torrentfondo , 21","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Veïns la Prua Can Benet","Carrer Can Benet de la Prua , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns Martivell 1r. Polígon","Avinguda Montserrat , 606","Gelida","08790" 
"Associació de Veïns Martivell 2n Polígon, de Gelida","Carrer Estudiants , 810","Gelida","08790" 
"Associació de Veïns Muntanya Rodona de Subirats","Carrer de la Rosa 41, Urb. Muntanya Rodona","Subirats","08739" 
"Associació de Veïns Penedès 65","Rambla Girada , 29, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació de Veïns per a la Promoció i la Defensa de Can Verdaguer","Camí St Joan , 6-C, C","Mediona","08773" 
"Associació de Veïns Pla de Cavalls","Avinguda Diputació , 1-3","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació de Veïns Plaça la Parellada, 12, de Sant Sadurní d'Anoia","Plaça Parellada , 12","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Veïns Residents i Propietaris Barri el Grandet","Carrer Sant Llorenç , 127","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Veïns Sant Domènec","Avinguda Penedes , 70","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Veïns Sant Josep de la Font del Bosc","Avinguda Maristany , s/n","Mediona","08773" 
"Associació de Viudes de Sant Sadurní d'Anoia","Plaça Doctor Salvans , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olèrdola","Avinguda Catalunya , 12","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Margarida i els Monjos","Carrer Sant Josep , 1, bxs.","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació de Voluntaris Forestals Hortonenca","Carrer Major , 29","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació de Voluntaris per la Neteja dels Boscos del Penedès","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació del Barri Vell","Carrer Quadres , 11","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació del Casal d'Avis de Torrelles de Foix","Carrer Ronda , 2","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació del Drac de la Ràpita","Urbanització Tres Pins  , casa B2","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació del Senegal del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació dels Amics del Museu d'Esperanto de Subirats (AAMES)","Carrer Zamenhof , 12","Subirats                                     ","08739" 
"Associació dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat de la Granada","Carrer Verge de Montserrat , 1","Granada","08792" 
"Associació Denominació de Qualitat Préssec del Penedès","Rambla Nostra Senyora , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Diables de l'Arboçar","Carrer Font del Cuscó , s/n","Avinyonet del Penedès","08734" 
"Associació Diables de les Gunyoles","Plaça de l'Esglèsia (Les Gunyoles) , 3","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Diables de Sant Pau","Plaça Subirats , s/n","Subirats","08739" 
"Associació Diables de Sant Sebastià dels Gorgs","Carrer Campanar , 3","Avinyonet del Penedès","08798" 
"Associació Diables Els Cremats","Carrer Masia Cal Grimau , 1","Castellví de la Marca                        ","08732" 
"Associació Diables i Timbalers Infantils de Torrelavit "Els Cremats"","Carrer Molí , 29, bis","Torrelavit","08775" 
"Associació Drac de la Gornal","Carrer Poble Nou , 7","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Drac dels Monjos","Carrer Sant Josep , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Eco-Nutrició","Carrer Moja , 4, 5è 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació EDN-Estudi Divulgació Natura","Carrer Cid , 18","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Educativa Epiqueia","Carrer Sant Joan , 29","Mediona","08773" 
"Associació El Casal Medionenc","Carrer Florenci Gustems , 12","Mediona","08773" 
"Associació El Milagro","Camí dels paperers , 12, 1r 3a","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació el Petit Vailet - Coral Infantil","Carrer Ponent , 6","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació els Pins d'Olèrdola","Avinguda Catalunya  , 10 B","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Els Trobadors","Carrer Cid , 21, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Els Vernets, Grallers de Vilafranca","Carrer Cid , 3, 2n 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Els Vinardells, Grallers del Penedès","Carrer Parlament , 20, 4t 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Emocions Divertides","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Empathyum","Carrer Raval , 18, bxs. 3a","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació Empelt","Avinguda Catalunya (Centre Recreatiu) , 45","Font-rubí                                    ","08736" 
"Associació en Serrallonga de l'Escarabina, Ball de Bandolers de Santa Margarida i els Monjos","Carrer Sant Josep , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Enogastronòmica d'Amics Berdié","Carrer Les Conilleres , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació Entre Tots","Carrer Papiol , 5, 2n B","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Equalmón","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Esbart Rocasagna","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Associació Espai de la Gent Gran de Sant Martí Sarroca","Carrer de la Font , 11","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Esplai de Gent Gran de Castellet i la Gornal","Carrer Santa Magdalena  , 37","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Esplai "el Xot" de Pacs","Avinguda Diputació , 11","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació Esportiva, Cultural i d'Esbarjo Juvenil de Torrelletes","Carrer Santa Magdalena , 12","Castellet i la Gornal                        ","08729" 
"Associació Essència de Gospel","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Excursionista La Granada Fem Camí","Avinguda De Catalunya , 70","Granada","08792" 
"Associació Famílies per una Alimentació Responsable la Farigola","Carrer Sant Enric  , 5","Mediona","08773" 
"Associació Festa de la Fil·loxera","Carrer Marc Mir (Casal d'Entitats) , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Fet a Mà a Gelida","Carrer Mossèn Jaume Via, (Centre d'Iniciative","Gelida","08790" 
"Associació Filosòfica Erasmus (PENEDÈS)","Avinguda Mediterrània , 8-10, A, 1r 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Forja't, per a la Formació i l'Ocupabilitat","Plaça Àgora , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Forma. Escola de Formació i Educació de Catalunya","Carrer Ignasi Iglesias , 26-28, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Fotogràfica de Moja","Carrer Sindicat , s/n","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Fotogràfica Flash Gelida","Carrer c/ Jaume Via, 17","Gelida","08790" 
"Associació Gastronòmica Els Marmitons","Carrer Planas , 11","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Gastronòmica els Panxuts","Carrer Sant Antoni , 31","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Gastronòmica i Cultural les Perdius","Carrer Perdius , 20-22","Subirats                                     ","08739" 
"Associació Gastronòmica i Recreativa "Tecs-mecs"","Carrer Masia Can Butifarra","Granada","08792" 
"Associació Gastronòmica Tòfona Blanca","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Gats de Vilafranca del Penedès","Carrer Eugeni d'Ors , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Gegants de Clariana","Carrer del Mar , 15","Avinyonet del Penedès                        ","08729" 
"Associació Gegants de la Ràpita","Avinguda Penedès , 70","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Associació Gimnàstica Rítmica Vilafranca","Passeig de l'Esport , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Gol Nord","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Golf Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Gracia en Acción","Carrer Amalia Soler , 133","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Grallers del Campanar","Carrer Germanor , 58, 4t 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Grup Artístic Gelada","Carrer Alt Penedès , 3-5","Gelida","08790" 
"Associació Grup d'Amics Ferran Badía","Carrer Milà i Fontanals , 29","Olèrdola","08799" 
"Associació Grup de Caramelles la Bleda","Plaça La Bleda , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Grup de Carnaval de Sant Pere Molanta","Carrer Wilson (cantonada Sant Roc) , s/n","Olèrdola","08799" 
"Associació Grup de Disfresses del Pla","Carrer Sant Jordi , 3","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Grup de Distribució i Innovació","Carrer Montserrat , 26, 1r 1a","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Grup de Grallers Quatre Sons de Moja","Carrer Carrerada , 42","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Grup de Joves La Granada","Carrer Vilafranca , 21","Granada","08792" 
"Associació Grup de L'Escorça Teatre","Carrer Florenci Gustems , 12","Mediona","08773" 
"Associació Grup de Muntanya Crestabocs","Carrer Nou , 16","Subirats                                     ","08739" 
"Associació Grup de Teatre el Fanal","Carrer Pi i Margall , 14-20","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Grup de Teatre El Folre de Sant Pere Molanta","Carrer Sant Roc cantonada carrer Wilson , s/n","Olèrdola                                     ","08798" 
"Associació Grup Intervenció Forestal Subirats","Carrer Ponent , 13","Subirats                                     ","09739" 
"Associació Grup Natura Sant Sadurní","Carrer Marc Mir  , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Grup Respecte","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Horts Urbans.org","Carrer Dr. Fleming , 14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Infantil i Juvenil El Gotim","Plaça de l'Ajuntament , 1","Font-rubí                                    ","08736" 
"Associació Jooker Mountain","Carrer les Garrigues , 23","Font-rubí                                    ","08736" 
"Associació Jove dels Monjos","Avinguda de les Oliveres , 15","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès","Carrer Ramon Freixas , 60, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Joves Al Misk de Vilafranca","Carrer Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Joves Implicats x Vilafranca","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil AJH","Carrer Major , 29","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
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"Associació Juvenil Alternatives Kulturals","Carrer Sant Julià , 20","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil Capgrossos Riudebitlles","Carrer Trull , 7","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil Colla de Grallers del Pla","Carrer Borros , 5","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Juvenil Colla de Redimonis de Lavern","Plaça del Centre , s/n","Subirats                                     ","08739" 
"Associació Juvenil d'Amics de les Interferències","Carrer Montserrat , 9, 3r 1a","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil de Ball Parell","Carrer Nou , 26","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil de Bolet","Carrer Escoles (Sant Joan de Mediona) , s/n","Mediona","08773" 
"Associació Juvenil de Cooperació Internacional","Carrer Vilafranca , 9","Puigdàlber","08797" 
"Associació Juvenil de Puigdàlber","Avinguda Catalunya , 8","Puigdàlber","08797" 
"Associació Juvenil Diables de Torrelavit "Si et Cremo et Fots"","Carrer Molí , 29, bis","Torrelavit","08775" 
"Associació Juvenil Dj's Music Factory","Carrer Berenguer , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Juvenil Esplai Sol Naixent","Carrer del Parc , 4","Subirats                                     ","08739" 
"Associació Juvenil Estel de Pau","Avinguda Vilanova , 15, A, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil Festa Fotre","Carrer Sant Quintí , 22","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil Forces Diabòliques de Torrelavit","Carrer Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Associació Juvenil Gedejota Sant Cugat","Carrer Nostra Senyora de Montserrat , 3","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Juvenil Grup de Joves Peluts i Pelats","Carrer Nostra Dona Montserrat , 3","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Juvenil Grup Jove El Castellot","Carrer Ponent , 2","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació Juvenil Jahva (Joves per a l'Alliberament Homosexual a Vilafranca del Penedès)","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil Joventut de Can Trabal","Avinguda Can Trabal , s/n","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Juvenil Joves de Moja","Carrer Sindicat , s/n.","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Juvenil la Casa dels Estranys","Carrer La Font , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil la Puça","Carretera Vilafranca A Guardiola , s/n","Cabanyes","08794" 
"Associació Juvenil la Tortuga Promotora","Carrer Orient , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil Moviment Espontani","Rambla Lluis Companys , 9","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil Moviment Infantil de Vilafranca","Carrer Montblanc , 20","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Juvenil Orgull Bastoner","Carrer Montserrat , 9","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil per al Diàleg i la Convivència Lokal Urpa","Carrer Font , 24","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Juvenil Rivo Birlarum","Carrer Montserrat , 9, 3r 1a","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Juvenil Saltimbanquis","Carrer Les Escoles , 1","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Associació Juvenil Sqm Slot Racing","Carrer Caputxins , 13","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Juvenil Ukekema","Carrer Berenguer , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Juvenil Www.+igu@l.com","Carrer Font , 6","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Kfe'm Gospel","Carrer Sant Pau , 32, 3r 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació l'Esperança de les Dones per la Convivència entre Cultures","Carrer Sant Josep , 21","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació l'Espiga Penedès","Carrer Eugeni d'Ors , 62","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació l'Hort Solidari","Carrer La Teuleria , 19","Granada","08792" 
"Associació l'Obrador Cultural","Avinguda el Vendrell , 59","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació La Granada Carnaval","Carrer de la Plana , 15, 1r 1a","Granada","08792" 
"Associació La Mami Riu","Carrer Nou , 29","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació La Munienca - Societat Cultural","Avinguda Catalunya , 16","Castellví de la Marca","08732" 
"Associació la Paloma Blanca","Carrer Sant Sadurni d'Anoia , 41, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació La Penca (Penedès Col·lectiu Agroecològic)","Carrer Nou , 14","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació La Plataforma Fem Pinya de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Llatinoamericana del Penedès i Garraf","Carrer Ignasis Iglesias , 35, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Lleure i Cultura a Olesa de Bonesvalls","Plaça De la Creu , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Ludica Esportiva d'Airsoft Cgg","Carrer Salvador Espriu , 8 8","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Macrobiòtica Ceres","Carrer Bisbe Morgades , 51","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Mazo Mucas","Carrer del Sol , 17, 1r 3a","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Medussa Performances","Carrer Noguera (Urb. Can Coral) , 34","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Melquiades Factory","Passeig Rafael Soler , 42, local 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ministrers del Riudebitlles","Carrer Baix , 30","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Mira el Pla","Plaça Pau Casals , 13","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Mitjó","Carrer Arrabassada , 18","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Moixaines de Gelida","Carrer Mossen Jaume Via , 17","Gelida","08790" 
"Associació Moixiganga de Vilafranca del Penedès","Carrer Cal Bolet , 45, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musical Catània","Rambla Nostra Senyora , 35","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musical Color de Ritme","Carrer Berenguer , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Musical de Torrelles de Foix-Toquem-Toquem-Foix","Carrer Major , 21","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Musical Inadaptats","Carrer Ferran , 14, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musical Revolta 21","Plaça Sant Joan , 5, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musical Schola Gregoriana de Vilafranca","Carrer Moja , 14, 3r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musical Tarota","Plaça Sant Joan , 5","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Musikultural El Jardin del Tio Aquiles","Carrer Sant Sadurní d'Anoia , 2-4, 3r 7a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Mussomanguell","Carrer Muralles de Vallets , 12, 2n 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Naturista Torrellenca Ant","Carrer Alzina (Urb. Can Coral) , 22","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Networking Penedès","Carrer  La Parellada , 28","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Niu de l'Oreneta","Carrer Major (Les Masuques) , 22","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació OK Campus","Carrer Torrent Cuito , 6, 1r 2a","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Olesa de Bonesvalls Decideix","Plaça de la Vila  , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Ona Subirats","Carrer Ponent , 30","Subirats                                     ","08739" 
"ASSOCIACIÓ ONDA CATALUNYA","Carrer Pines , 5-7, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Ornitològica de l'Alt Penedès","Avinguda Catalunya , 70","Granada","08792" 
"Associació Orquestra de Cambra de Vilafranca del Penedès","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Orquestra de Guitarres Eclecticordia","Plaça Del Pi , 5","Gelida","08790" 
"Associació Pares i Mares de l'Alt Penedès","Plaça Vall del Castell , 7","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Pedra i Paisatge","Carrer Can Benet de la Prua , 14, A","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació pel Foment Interactiu, Participatiu i Ciutadà de Sant Sadurní d'Anoia i Rodalies www.santSadurni.es","Carrer Marc Mir (Casal d'Entitats) , 15","Sant 
Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Penya Barcelonista de Sant Martí Sarroca","Carrer Ferran Muñoz , 12","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Penya Barcelonista de Vilafranca","Carrer Jaume Balmes , 21, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Penya Blaugrana Can Cartró i Subirats","Carrer de les Flors (Can Cartró) , 17","Subirats","08739" 
"Associació Penya Blaugrana Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Nostra Dona de Montserrat , 3","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Penya Blau-grana de Castellet i la Gornal","Carrer Porxada , 8","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Penya Motera Segadors, de Sant Quintí de Mediona","Carrer Pujol , 2, B, 2n 2a","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Penya Pericos de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir (Casal d'Entitats) , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació per a la Cultura Popular Penedesenca","Carrer Santa María , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació per a la Integració Cultural a Mediona","Carrer Anselm Clavé , 38","Mediona","08773" 
"Associació per a la Integració de Persones amb Dificultats Sociolaborals, Entrem-hi","Camí d'en Morató , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Llorenç d'Hortons","Carrer Santiago Rusiñol , 2","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Vilafranca","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació per a la Promoció dels Joves Professionals de l'Alt Penedès","Carrer Papiol , 8, bxs. 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació per a la Radiocomunicació Educativa de Catalunya (AREC)","Carrer Torrelles de Foix , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació per a la Rehabilitació de Toxicòmans "Taller del Terrisser"","Carrer Mas Bolet i Casa Nova Urpinell","Mediona","08773" 
"Associació per al Desenvolupament de l'Ecoparatge de la Marca Penedès","Carrer Pompeu i Fabra , 34","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació per al Foment de les Cultures Mediterrànies -Afocume","Carrer Sant Antoni , 7","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació per al Moviment Infantil Esplai Si Fa Sol","Carrer Berenguer -Ca l'Antic , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació per la Comunicació i Promoció de la Cultura, el Comerç i el Turisme de Torrelles de Foix","Carrer Ronda , 2, bxos.","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació per la Defensa de l'Aigua - Riudebitlles- Mediona","Carrer Baix , 12","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació per la Defensa de la Caça i la Natura de Catalunya (ADENCAT)","Carrer de la Font , 22-24","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació per la Divulgació d'Activitats Lúdiques i Tècniques","Carrer l'Empordà , 5","Vilafranca del Penedès","08720" 
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"Associació per la Festa Major el Terme","Carrer Local Social El Terme","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació per la Natura Amics de Carlets","Avinguda Merçe Torrescassana , 13","Puigdàlber","08797" 
"Associació per la Promoció de l'Esport","Carrer L'Ateneu , 39, casa","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Phul Maya","Carrer Salvador Espriu , 13","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Pica-soques","Carrer de les Creus , 6","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Plataforma d'Afectats per les Hipoteques Alt Penedès","Plaça Jaume I , 15","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Plataforma de la Venda i del Comerç Itinerant de Catalunya","Carrer Doctor Barraquer , 39","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Plataforma Junts per l'Espirall","Carrer Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Plecs Budistes","Camí de Can Romeu , 5","Font-rubí","08736" 
"Associació Pro Gent Gran Caleidoscopi","Carrer Migdia , 7, 2n 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Professors de l'Escola d'Arts i Oficis Artístics del Penedès (PEARP)","Carrer La Font , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Projecte Animal","Carrer Pere Alegret , 124, 4t 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès","Avinguda Catalunya , 45","Font-rubí                                    ","08736" 
"Associació Propietaris Salvador Espriu i Joan Fuster i Ortells de Sant Sadurni d'Anoia","Carrer Salvador Espriu , 62","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Protecció Natura de Pacs","Avinguda Diputació , 7","Pacs del Penedès","08796" 
"Associació Protectora d'Animals i Plantes Cal Bessons","Carrer Cal Besso","Pontons","08738" 
"Associació Protectora de Sant Quintí de Mediona per a la Defensa i Drets dels Animals","Avinguda Montserrat , 30","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Ras-va-tria (Danses de la Mediterrània)","Carrer Sant Antoni Maria Claret , 5, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Recerca i Formació","Carrer Sant Isidre , 4-6","Gelida","08790" 
"Associació Residència d'Avis Sant Valentí","Carrer Canaletes","Mediona","08773" 
"Associació Ressò Vilafranca (Recursos Socials Solidaris)","Avinguda Del Garraf , 18local, C","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Retracos d'Olesa de Bonesvalls","Carrer Doctor Molins , 5, local 2","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació Rimaires"," Masia Ca l'Artigas , s/n.","Subirats","08739" 
"Associació Riudebitlles Comerç","Carrer Nou , 80","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Ruck Biker's La Granada","Carretera Santa Fe (Centre Cívic) , s/n","Granada","08792" 
"Associació Rural d'Usuaris d'Internet de Banda Ampla de l'Alt Penedès - Arubap","Avinguda Catalunya , s/n","Font-rubí                                    ","08736" 
"Associació Rítmica Penedès","Passeig de l'Esport , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Shito-ryu Karate-do Genbu-kai Catalunya","Carrer Mestre Antoni Torelló , 21","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Sidral Brass Band","Carrer Les Eres , 1","Granada","08792" 
"Associació Slot Team Puigdàlber","Avinguda Catalunya , 8","Puigdàlber","08797" 
"Associació SMS Country Club","Avinguda Anselm Clavé , 83, 2n 4a","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Associació Societat Coral el Raïm","Carrer Anselm Clavé , 1","Sant Cugat Sesgarrigues","08739" 
"Associació Societat Cultural i Recreativa Marçalenca","Carrer Montserrat (Sant Marçal) , 24","Castellet i la Gornal","08732" 
"Associació Societat Cultural la Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola","Carrer Rossend Montané , s/n","Olèrdola","08734" 
"Associació Societat Principal-Unió","Carrer Wilson cantonada Sant Roc , s/n","Olèrdola                                     ","08734" 
"Associació Socioecológica El Girasol","Carrer Ignasi Iglesias , 36, 4t 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Som Penedès","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Som Solidaris","Carrer Montmell , 7, bxs.","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Associació Sommeliers Penedès-Garraf","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Sona Quetmous","Carrer Pare Alegret , 71, 4t 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Sons Musicals","Carrer Mestre Josep Recasens , 13, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Sortides en Tribu","Carrer del Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Associació Startups Penedès","Plaça de l'Àgora , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Subirats Decideix","Avinguda Barcelona , 16","Subirats","08739" 
"Associació T'aKollim-T'sKoltem","Avinguda Barcelona , 65","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Associació Tast de Paraules","Carrer Marc Mir (Casal d'Entitats) , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Teatral La Gornal","Carrer Poble Nou , 42","Castellet i la Gornal","08729" 
"Associació Teatral Llavor d'Art","Carrer Mig , 12","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Teatre N-ii","Carrer Sant Quintí , 10","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Temps de Dansa","Carrer Pujada Bellver , 5","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Torrellenca de Petanca Josep Balcells","Camí Feixa Estreta - Masia Les Dous , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Torrelles Net i Punt","Carrer La Font , 6","Torrelles de Foix","08737" 
"Associació Trackers Moto Club Vilafranca","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Tradi-Club","Carrer de les Pallisses , 1, 4t","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació Trau i Botó","Carrer Ramon Freixas , 7","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Treballadores Familiars de l'Alt Penedès","Carrer Delfí Ortíz , 25, 1r 1a","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Associació Tres Tombs S. Cugat Sesgarrigues","Carrer Pont , 1","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Associació un Crit a la Vida","Carrer Sant Sebastià , 3","Pla del Penedès","08733" 
"Associació Un Pam i Dos Dits","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Unicaes","Carrer Melzo , 1, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Unió de Venedors Ambulants (UVA)","Plaça 1r Homenatge a la vellesa , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Urbanització Pla del Pelag , d'Olesa de Bonesvalls","Carrer Canàries , 8, bxs.","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Associació UVAmercats-catalans","Plaça 1r Homenatge a la vellesa , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació Vaitot per la Promoció dels Drets Humans, Cívics i Socials","Carrer de la Bòria , 5","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Associació Valdivia","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Value Investment Club","Plaça Milà i Fontanals , 1, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Veïns del Barri de Bellver","Carrer Torrent , 3","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Vida i Ètica (VIE)","Carrer Bosc , 2","Torrelavit","08775" 
"Associació Vil'aktiv@","Carrer Sant Jordi , 20, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Vilabàsquet","Carrer l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Vilafranca Amant del Gat","Avinguda Pelegrina , 36, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Associació Vilobici","Carrer Pujada de Bellver , 16","Vilobí del Penedès","08735" 
"Associació Vivim el Nadal Torrelavit","Carrer del Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Associació "El Clip" de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Associació "Tornar a Somriure"","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Assoc. Pit Nature Grup de Suport a la Lactància Materna Alt Penedès","Carrer Anselm Clavé , 9","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Ateneu Agrícola","Carrer Josep Rovira , 14","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Ateneu Agrícola de Lavern","Carrer Comte de Lavern , s/n","Subirats                                     ","08739" 
"Ateneu Ordalenc","Avinguda Barcelona , 47, bxos","Subirats                                     ","08739" 
"Ateneu Popular Suïcidi Revolucionari","Rambla Catalunya , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Ateneu Popular X","Carrer Ferran , 14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Aula d'Investigacions Astrològiques Oberon","Carrer Anselm Clavé , 2","Castellví de la Marca","08732" 
"Ball d'En Serrallonga de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Ball de Bastons de la Múnia","Carrer Anselm Clavé , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Ball de Bastons El Toc d'Olèrdola","Carrer Sindicat , 2","Olèrdola                                     ","08734" 
"Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona","Carrer General Weyler , 50","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Ball de Diables de Torrelles de Foix","Camí Coll Beix , 22","Torrelles de Foix","08737" 
"Ball de Diables del Pla del Penedès","Avinguda Gaudí , 19","Pla del Penedès","08733" 
"Ball de Diables la Granada","Carrer Mig , 4","Granada","08792" 
"Ball de Figuetaires de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Ball de les Gitanes de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Ball de Panderos de Vilafranca del Penedès","Passeig Rafael Soler , 41, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Banda de Música de Guardiola de Font-rubí","Avinguda Catalunya , 45","Font-rubí","08736" 
"Banda de Música de Vilafranca del Penedès","Carrer Germanor , 6, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"1dos3 Picaparet Art i Reciclatge","Carrer Bonaire , 11, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Bitxicleta, Associació Cultural","Carrer Creus , 20","Sant Cugat Sesgarrigues","08739" 
"C D V -Cbeistas de Vilafranca-","Carrer Antonio Acedo de Sopetran , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Caep Iii, Grup de Teatre de Vilafranca del Penedès","Plaça Penedes , 4, sot.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Camí Solidari","Carrer Coll , 8, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cannacep","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Capgrossos de Vilafranca del Penedès","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
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"Capitulo San Miguel de las Viñas","Carrer Lepant , 16","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Casa Cultural Amigos de Andalucia","Plaça Homenatge Vellesa , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Casa de Andalucía de l'Alt Penedés","Avinguda Mas Catarro , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Casa Família el Cenacle","Carrer Camí de la Creu , 1","Subirats                                     ","08739" 
"Casal Can Batista","Carrer del Col·legi  , s/n.","Subirats","08739" 
"Casal d'Amics del Vi i de la Bona Taula","Carrer La Palma , 12, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Casal d'Avis de les Cabanyes","Carretera Vilafranca A Guardiola","Cabanyes","08794" 
"Casal de Joves","Carrer Santa Filomena , 37","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Casal de la Gent Gran Casa Nostra","Carrer Doctor Trueta , 10","Mediona","08773" 
"Casal de la Granada","Carrer Lluis Santacana , 17","Granada","08792" 
"Casal Torrellenc","Plaça Casal Torrellenc , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Castellers de Vilafranca (Assoc.)","Carrer General Prim (Cal Figarot) , 11","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Centre Agrícol de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Indústria , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal","Plaça Subirats , s/n","Subirats","08739" 
"Centre Artístic del Penedès, l'Agricol","Passatge Alcover , 2","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Centre Caní del Penedès","Carrer Masia Cal Cardús , s/n","Torrelavit","08775" 
"Centre Costumbres Argentinas Penedès","Carrer Tarragona , 22, 1r","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda","Carrer Barri de la Bleda , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Centre Cultural i Recreatiu de Sant Pere de Riudebitlles","Carrer Nou , 64","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Centre Cultural i Recreatiu de Santa Fe","Carrer L'Horta , 1","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Centre Cultural Recreatiu Rapitenc","Avinguda Penedès  , 70","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Centre d'Educació i Documentació Solidària amb el Desenvolupament","Plaça Penedes , 4, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Centre d'Esplai els Dropos","Carrer Major , 36","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Centre d'Estudis Sadurninencs","Carrer Sant Antoni , 3","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Centre Recreatiu de Can Rosell de Subirats","Carrer Can Rossell , s/n","Subirats","08739" 
"Centre Recreatiu de Font-rubí","Avinguda Catalunya , s/n","Font-rubí","08736" 
"Centro Artístico de Pontons","Carrer Carretera , s/n","Pontons","08738" 
"Centro Cultural de Olesa de Bonesvalls","Plaça De la Creu , 1","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Centro Recreativo Guardiolense Montonac","Avinguda Catalunya , s/n","Font-rubí","08739" 
"Cercle per la Pedagogia Waldorf a Catalunya","Carrer Masia Toeses","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Cine Club Vilafranca","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cine-club Pamplinas","Carrer Sant Antoni , 41, 2n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Ciutadans de Sant Joan Samora","Carrer Santa Anna , 10","Sant Llorenç d'Hortons                       ","08783" 
"Club Cinòfil 4 Estacions","Carrer Masia Cal Poo , 27","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Club de Jocs de Reflexió Vine i Acota't","Carrer Salvador Espriu , 34","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Club de la Gent Gran de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Torras i Bages , 16","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Club de Petanca Can Trabal","Avinguda de Cantrabal , s/n","Olèrdola","08734" 
"Club dels Lletjos / Club de los Feos","Plaça De la Creu , 1","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Club Diafragma de Vilafranca del Penedès","Carrer Pere Alagret , 64, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Club Gimnàstica Aeròbic d'Olèrdola","Carrer Rossend Montané i Ferrer , s/n","Olèrdola","08734" 
"Club Petanca la Girada","Rambla La Girada , 29, Bxos.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Club Turboslot","Carrer Berenguer , 1","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Colla Castellera Vailets de Gelida","Carrer Can Castany , s/n","Gelida","08790" 
"Colla de Bastoners de la Granada","Carrer Doctor Cusco , s/n","Granada","08792" 
"Colla de Bastoners de Vilafranca del Penedès","Carrer Ignasi Iglesias , 36, àt. 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Colla de Castellers Xicots de Vilafranca","Plaça Milà i Fontanals (Cal Noi Noi) , 3","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Colla de Diables d'Olesa de Bonesvalls","Carrer Molí , 1","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Colla de Diables de Gelida","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Colla de Diables de Pacs, Colla del Pitu","Avinguda Diputació , s/n","Pacs del Penedès","08796" 
"Colla de Diables de Pontons i Promoció de la Cultura Popular","Plaça Vila , 1","Pontons","08738" 
"Colla de Diables de St. Pere Molanta (OLÈRDOLA)","Carrer Sant Roc , 1","Olèrdola                                     ","08799" 
"Colla de Gegants de Sant Pere Molanta","Carrer Milà i Fontanals , 15","Olèrdola                                     ","08799" 
"Colla del Drac de la Múnia","Carrer Anselm Clavé","Castellví de la Marca","08732" 
"Colla del Drac de Moja","Carrer Francesc Macià , 1-3","Olèrdola","08734" 
"Colla Gegantera els Titos de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Ponent , s/n","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Colla Jove de Castellers de Vilafranca","Carrer La Font , 50, 2n 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Colla Jove de Diables del Pla","Carrer Doctor Ferran , 14, 3r","Pla del Penedès","08733" 
"Col.lectiu d'Art i Assaig del Penedès Celobert","Carrer Progrés , 37","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Col.lectiu Dona de l'Alt Penedès","Plaça Penedes , 4, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Col·lectiu Arca per la Convivència","Carrer Mossèn Jaume Vía , 17","Gelida","08790" 
"Col·lectiu d'Artesans, Brocanters i Pintors del Penedès","Carrer La Fruita , 13","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Col·lectiu Jove Sant Martí Sarroca","Rambla Catalunya , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Col·lectiu per a la Defensa de Moja","Carrer Sant Ferran , s/n, LOC SOCIAL","Olèrdola                                     ","08734" 
"Col·lectiu per a una Escola i una Societat Inclusiva a l'Alt Penedès","Avinguda Tarragona , 50, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Comissió Coordinadora dels Balls de la Festa Major de Vilafranca del Penedès","Plaça Vall del Castell , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Comissió de Festa Can Coral San Diego","Avinguda Can Coral , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Comissió de Festes de Can Lleó - Els Hostalets","Barri Can Lleó , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Comissió de Festes de Font-rubí","Avinguda Catalunya , 45","Font-rubí","08736" 
"Comissió de Festes de Nadal de Mediona","Carrer Doctor Trueta , 10","Mediona","08773" 
"Comissió de Festes de Plana de les Torres","Carrer Begònia , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Comissió de Festes Santa Llúcia","Plaça Església , 5","Gelida","08790" 
"Comissió de Joves de Torrelles de Foix","Carrer Font , 6","Torrelles de Foix","08737" 
"Comissió de Reis d'Ordal","Carrer Sol , 27, 1r 1a","Subirats","08739" 
"Comissió Onze de Setembre del Penedès","Carrer Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Comissió Organitzadora de Carnaval de Mediona","Carrer Dalt - Centre Civic , s/n","Mediona","08773" 
"Comissió Organitzadora de Festa Major de Sant Joan de Mediona","Carrer Molí - Ed. Pantinkillo , s/n","Mediona","08773" 
"Companyia de Teatre al Curry","Carrer Jacint Verdaguer , 46","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Conciencia y Humanización (Consciència i Humanització)","Barri Sant Marçal , s/n","Castellet i la Gornal","08729" 
"Confraria del Cava Sant Sadurní","Carrer Barri de Torreramona , s/n.","Subirats","08739" 
"Coordinadora d'Activitats Geganteres del Penedès - Garraf","Carrer Ponent , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Coordinadora de Grallers de Vilafranca","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cop-comissió Cívica del Penedès","Carrer La Palma , 12, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cor Brudieu","Carrer Amàlia Soler , 179, 4t 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cor Xamusia (Cor de Noies)","Avinguda el Vendrell , 45","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Coral Amics del Cant","Carrer Ponent , 6","Castellví de la Marca","08732" 
"Coral de Torrelavit","Carrer Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Coral Infantil l'Espinguet","Plaça del Penedès , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Coral Infantil Rierola de Vilafranca del Penedès","Carrer Ramon Freixas , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Coral la Ginesta","Carrer Doctor Cuscó , 9","Granada","08792" 
"Coral Laroc de Vilafranca del Penedès","Plaça del Penedès , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Coral Sant Sadurní","Plaça Doctor Salvans , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Coral Sol Ixent 1904","Carrer Sant Jordi , 10","Pla del Penedès","08733" 
"Coral Terpsícore de Sant Quintí de Mediona","Carrer Pi i Margall , 16","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Coral Vallbardina","Carrer Major , 75","Gelida","08790" 
"Coro Rociero Arenas del Camino","Carrer Espirall , 58, 3, 4t 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Creacion 7","Avinguda Jaume Recoder , 66-68","Mediona","08773" 
"Cric Crac Teatre","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Cupatge, Associació per la Música, Poemes i Cançons","Carrer Pere el Gran , 30, 6è 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Círculo Financiero del Penedès","Rambla Nostra Senyora , 21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Còbit - Recerca i Estudi de Natura del Penedès","Carrer Cid , 18","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Dansaires Riudebitlles","Carrer Nou , 72","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
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"Diables de Moja","Carrer Sindicat (Centre Cívic "La Xarxa") , s","Olèrdola                                     ","08734" 
"Diables de Torrelavit","Carrer Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Diables Nefastus d'Avinyonet","Carrer Carme , 24","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Diables Se M'n Refum","Carrer Pompeu i Fabra , 34-36","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Drac de Lavern el Masellot","Carrer Comte de Lavern , s/n","Subirats                                     ","08739" 
"El Ball de Diables Magnus de Vilobí del Penedès","Plaça Diputació , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"El Cumu, Agrupació Cívica de Puigdàlber i Rodalies","Avinguda Merçe Torrescassana , 17","Puigdàlber","08797" 
"El Forn, Exposició Rural","Carrer Sant Antoni  , LOC FORN","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"EL MARTINET, Associació d'informació i divulgació cultural de Sant Martí Sarroca","Carrer Ferran Muñoz , 12","Sant Martí Sarroca","08731" 
"El Penedès, Club Gastronomico","Rambla Nostra Senyora , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"El Turó. Salut Mental. Associació de Familiars i Amics. Alt Penedès","Carretera d'Igualada , 73","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Els Buixets de Vilafranca","Carretera De Igualada , 47","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Els Cosins del Sac, Música Tradicional i Popular","Carrer Cid , 18","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Els Lluïsos Centre Parroquial de Gelida","Carrer Mossèn Jaume Vía , 7","Gelida","08790" 
"Empresaris Penedesencs Associats, Epa","Carrer Pere Alagret , 86","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Enllaços Tribals pel Foment del Ball de la Capoeira","Carrer Sant Jordi , 6, 4t 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Esbart Dansaire de la Múnia","Carrer Ponent , 6","Castellví de la Marca","08732" 
"Esbart Dansaire de Sant Cugat Sesgarrigues","Carrer Nostra Dona Montserrat , 3","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Esbart Vilafranquí de Dansaires","Carrer Tossa de Mar , 21, 4t 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Escola Lliure Englantina","Carrer Masia Toeses","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Escultors de la Festa","Carrer Pere III El Gran , 32, 3r 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Espai Delkor","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Espai Familiar Lúdic Riudiver","Carrer Nou , 80","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Esplai Naps i Cols","Polígon Industrial Can Ferrer , s/n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Etnos Col·lectiu de Cooperació amb el Tercer Món","Carrer Triola , 13-15, 2n 1a","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Exhister Reinserció Social","Avinguda Europa , 11, 1r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Falcons del País del Cava-sant Sadurní","Carrer Pompeu i Fabra , 26","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Falcons dels Monjos","Carrer Montseny , 8, 3r 2a","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Fanàtics de les Motos Històriques","Plaça Prat De La Riba , 13","Puigdàlber","08797" 
"Farasha, Companyia de Dansa Oriental i Creativa","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Festival de Cinema Internacional de la Capital del Cava - Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Sant Antoni , 45, bxs.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Firamercat de Sant Pere Molanta","Carrer Wilson , s/n","Olèrdola","08734" 
"Foc i Soroll, Diables de Puigdàlber","Plaça de l'Ajuntament , s/n","Puigdàlber","08797" 
"Foment Comercial, Industrial i Turístic","Carrer Provença , 6","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Foment i Ajuda al Desenvolupament Econòmic i Social (F.A.D.E.S.)","Carrer Montblanc , 28, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Foment Sardanista de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Barcelona , 45","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Fondo Social de los Trabajadores de Hinojosa Pacs","Polígon Ind La Xarmada , s/n.","Pacs del Penedès","08796" 
"Fòrum d'Opinió Quintinenc (FOQ)","Carrer Joan Sardá , 8","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Fòrum de Debat Penedès","Plaça La Vila , 1","Puigdàlber","08797" 
"Fòrum de Dones Progressistes","Carrer Pompeu i Fabra , 34-36","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Fòrum Empresarial del Penedès","Passatge Enric Regull , 3, LOC, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Fòrum Gestió Integral","Carrer Amàlia Soler , 171, bxs. 3a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Gac, Grup d'Activitats de Cinema i Vídeo","Plaça Penedes","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Gara -Grup d'Antropologia i Recerca Aplicada","Carrer Uab Facultat Filosofia I Lletres","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Gat Sa, Associació de Voluntaris per a la Defensa del Gat de Carrer a Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Tarragona , 22, 2n","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Gat Urbà","Carrer Nou , 34, 1r","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Geganters de la Granada","Carrer Nou , 3","Granada","08792" 
"Geganters de Moja","Carrer La Parra , 18","Olèrdola                                     ","08734" 
"Geganters de Vilafranca","Carrer de l'Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Gelida: Cuidem les Nostres Fonts","Passatge Barceloneta , 5, 1r","Gelida","08790" 
"Ginesta, Grup d'Autoajuda","Carrer Pere Gran , 32","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grallers de Foix","Carrer El Raval , 80","Torrelles de Foix","08737" 
"Grallers de l'Armilla","Carrer Nord , 19, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grallers de Vilafranca - Colla de Mar-","Carrer La Parellada , 55, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grallers Montònec de Vilafranca del Penedès","Carrer La Lluna , 4, 4t 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grallers Riudebitlles","Plaça L'Església , 5","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Grup Amics C.b. Penedès","Carrer Joan XXIII , 9","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup Badabadoc Teatre","Carrer Molí , s/n","Torrelavit","08775" 
"Grup d'Acció per la Natura l'Esparver de Castellet i la Gornal","Carrer Rosselló , 19","Castellet i la Gornal                        ","08732" 
"Grup d'Ajuda Forestal de Font-rubí - Gaff","Plaça Ajuntament , 1","Font-rubí                                    ","08736" 
"Grup d'Ajuda Mútua de Mares Alletants (GAMMA) "Solidàries"","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup d'Esplai Mainada","Carrer Jaume Via , 5-7","Gelida","08790" 
"Grup d'Esquerra l'Escaire","Carrer La Font , 59","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup d'Estudis Històrics i Culturals de Sant Quintí de Mediona","Plaça Església , 4","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Grup d'Estudis Quintinencs","Carrer Pi i Margall , 1","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Grup d'Explotacions Vitícoles del Penedès","Plaça Àgora - Polígon Ind. Domenys II","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup d'Havaneres Xaloc","Carrer Ferrers , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup d'Havaneres Xató","Carrer Ferrers , 40, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup d'Intervenció Immediata d'Avinyonet del Penedès - Gia - (Associació Defensa Natura)","Plaça De la Vila , 1","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Grup d'Intervenció Immediata Sarroca - Gis (Associació Defensa Natura)","Carrer Ferran Muñoz Gascó , 46","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Grup de Caramelles d'Olesa de Bonesvalls","Plaça La Vila , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Grup de Diables de Sant Martí Sarroca","Avinguda Anselm Clavé , 44, 2n 2a","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Grup de Dones les Bones Valls","Carrer Raval , 26","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Grup de Gresca i Ball","Carrer Local Social Del Centre Civic","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Grup de Joves de la Ràpita","Avinguda Penedes , 70","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Grup de Joves de Lavern","Carrer Comte de Lavern , s/n","Subirats","08739" 
"Grup de Joves de Sant Pere Molanta","Carrer Sant Roc , s/n","Olèrdola                                     ","08799" 
"Grup de Joves Foradelramat","Carrer Berenguer , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Grup de Medi Ambient de Subirats Estudi i Defensa","Carrer Ponent , s/n","Subirats                                     ","08739" 
"Grup de Mestres de l'Alt Penedès - Celler del Mestre","Carrer de l'Escorxador (L'Escorxador) , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Grup de Puntaires Fil i Grana","Carrer Carrera Santa Fe del Penedés , s/n","Granada","08792" 
"Grup de Recerca Olesa Rural","Carrer Rosa Sensat , 6","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Grup de Recerques El Podall , de Torrelavit","Carrer Molí , 29, bis","Torrelavit","08775" 
"Grup de Recerques Històriques - Sant Pere de Riudebitlles","Plaça Eres , 1","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Grup de Teatre Amateur - el Molí","Avinguda Mas Catarro , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Grup de Teatre la Carrerada","Avinguda Catalunya , s/n","Font-rubí","08736" 
"Grup de Teatre Xarel·lo","Plaça La Vila , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Grup de Veïns de Can Catasus de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Grup Escènic Popular d'Arts. Micro Troupe (Gepa. Micro Troupe)","Plaça de l'Església , 9","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Grup Excursionista Can Rossell de la Serra","Carrer Can Rossell , s/n","Torrelavit","08775" 
"Grup Literari Murmuriels","Carrer Pujol , 2, A, 5è 4a","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Grup Sardanista Petúnies i Gladiols","Ronda de la Font , 9","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Hermandad Peruana de la Virgen de la Puerta de Vilafranca del Penedès","Carrer Espirall , 41, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Hortons sense Fils","Passeig Pompeu Fabra , 70","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Icona Pop Associació Cultural","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Institució Cultural la Llar","Plaça Doctor Salvans , 1","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Institut d'Estudis Penedesencs","Carrer dels Ferrers , 54, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Interacció Cultural de Sant Sadurní","Carrer Sant Antoni , 45","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"International Police Association (IPA) Agrupació Penedès - Garraf","Carrer  Pati del Gall , 16","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Itinat. Associació de Turisme Rural del Penedès","Carrer Antigues Escoles - Masets Dels Cosins","Castellví de la Marca","08732" 
"Jazz Club Vilafranca","Carrer de l'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
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"Jazz Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Jove Agrupació Dionysos la Granada","Carrer L'Estació , 25","Granada","08792" 
"Jove Cambra Internacional de Vilafranca del Penedès","Carrer Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Jove Orquestra de Vilafranca del Penedès","Carrer Montblanc , 22","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Jovecció","Carrer La Font , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Joves Assemblearis/àries de Sant Sadurní d'Anoia","Plaça Sant Llorenç  , 1, 2n 3a","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Joves Associats contra l'Atur de Vilafranca del Penedès","Carrer La Font , 43","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Junta d'Activitas del Casal d'Avis de Sant Sadurní d'Anoia","Polígon Industrial Can Ferrer , 6","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Junta d'Activitats del Casal dels Avis de la Caixa d'Estalvis del Penedès de Sant Pere de Riudebitlles","Carrer Major , 54","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Junta d'Activitats del Casal dels Avis de la Caixa del Penedès de Gelida","Carrer Major , 8","Gelida","08790" 
"Junta d'Activitats del Casal dels Avis l'Espirall de la Caixa del Penedès de Vilafranca del Penedès","Carrer Gelida , 15, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Junta d'Activitats del Casal dels Avis Tívoli","Carrer Parlament , 14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"K Poètika: Eskamot Kultural","Carrer Mas Comtal , 9","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Kametta Associació Teatral de Vilafranca","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Kasal de Joves de Torrelavit","Carrer Molí , 29","Torrelavit","08775" 
"Khong Tamasat - el Penedès per Laos","Carrer Germanor , 3","Vilafranca del Penedès","08720" 
"L'Anoia de Sansa- Associació per una Nova organització Independent d'Administrats, de Suport a la Ciutadania i als Empleats Públics, per a una Bona Gestió 
Pública","Plaça del Pont Romà (Apartat Correus Nº 192)","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"L'Escurcerot i Diables d'Ordal","Carrer Nou (Sant Pau d'Ordal) , 16","Subirats","08739" 
"L'Odissea Associació Cultural","Carrer La Font , 26, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Danseria","Carrer Sant Julia , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Perola - Xarxa d'Intercanvi","Carrer  Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Terra Teatre","Carrer Ferran , 14","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Torxa - Zitzània Cultural","Carrer Santa María , 4","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Troca - Xarxa d'Ajuda Mútua","Plaça Penedes , 3, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Larc, Local Antiracista Recreatiu Català","Carrer Nou , 34","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Llambrusca - Alzheimer Penedès -","Carrer Pere el Gran , 32, 1r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Lliga de Dones Arabs per la Convivència","Carrer Sant Pau , 25, 1r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Love Horse, Asociación para el Desarrollo de Terapias Ecuestres","Carrer Masia Caltofol La Bleda","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Malabaring Brutal","Carrer L'Escorxador , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Maremon (Associació per Desenvolupar un Futur Sostenible)","Carrer La Riera , 3","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Masala, Associació del Penedès per un Consum Ecològic","Carrer De l'Alt Penedes , 9-11","Font-rubí","08736" 
"Masies Penedès","Carrer Joan XXIII , 8, 2n 4a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Microfons de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament","Carrer Sant Antoni , 45, bxs.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Motor Racing Penedès","Carrer Masia Fontallada , s/n","Olèrdola","08734" 
"Museo de Vilafranca","Carrer Vilafranca Del Penedes","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Museu de la Vila","Carrer Major , 10","Torrelles de Foix","08737" 
"Més O Menys Joves Creadors de Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Marc Mir, , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Música del Coro","Plaça Sant Joan , 5","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Narayana Associació de Ioga i Teràpies Naturals","Carrer Pare Manyanet , 15, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"No hi ha Pebrots (com els d'abans), Associació de Consum Ecològic i de Proximitat","Carrer Les Cabanyes , 24, 2n J","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Nova Colla Gegantera Sant Martí Sarroca","Rambla Països Catalans , 12","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Olèrdola Bressol Verd","Plaça L'Església (La Moja) , s/n","Olèrdola","08734" 
"Orquestra de Cambra de Vilafranca","Carrer Menéndez Pelayo , 36","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Orquestra Simfònica Segle Xxi","Carrer Alguer , 14, 1r 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Otília Dansa","Carrer Moja , 41, A, 3r 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Panderetes de Vilafranca","Carrer L'escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Patronat Familiar de Subirats","Carrer Els Casots , 11-13","Subirats","08739" 
"Penedès Fogons","Avinguda Barcelona , 89, 3r","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Penya Associació Barcelonista els Monjos","Carrer Anselm Clavè , 12","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Penya Barcelonista D'Olèrdola","Carrer Rafael de Casanova , 25","Olèrdola","08734" 
"Penya Barcelonista de la Granada","Avinguda Catalunya (Centre Cívic de la Granad","Granada","08792" 
"Penya Barcelonista de Sant Llorenç d'Hortons","Ronda La Font , 4","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Penya Barcelonista el Pla del Penedès","Carrer Vallès , 14, B","Pla del Penedès","08733" 
"Penya Barcelonista Mediona i Comarca","Carrer Natació , s/n","Mediona","08773" 
"Penya Blanc i Blava de Vilafranca i Comarca","Carrer Amàlia Soler , 10, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Penya Blanc-blava de Gelida","Carrer Mossén Jaume Via , 17","Gelida","08790" 
"Penya Blaugrana d'Olesa de Bonesvalls","Plaça La Vila , s/n","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Penya Blaugrana Sant Sadurní d'Anoia","Carrer Raval , 4","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Penya Ciclista Amics del Penedès","Carrer Escorxador , 19","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Pessebre Vivent de Sant Quintí de Mediona","Carrer Francesc Macià , 46","Sant Quintí de Mediona","08777" 
"Petits Diables Aristois","Barri Els Hostalets","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Peña Barcelonista de la Múnia","Carrer Anselm Clavé , 6","Castellví de la Marca","08732" 
"Peña Blaugrana de Gelida","Carrer Dr. Galès , 21-23, bxs.","Gelida","08790" 
"Peña Madridista els Monjos","Carrer Eugeni d'Ors , 14","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Peña Madridista Pais del Cava","Carrer Triola , 20","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Peña Madridista Vilafranca del Penedès","Carrer Santa Digna , 12","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Plataforma Alternativa Can Olivella d'Olesa de Bonesvalls","Carrer Pou Sec , 43","Olesa de Bonesvalls","08795" 
"Plataforma Cívica per a la Defensa de la Salut i el Medi Ambient","Xalet Casa Riera","Santa Margarida i els Monjos                 ","08730" 
"Plataforma Futbol Català S. Xxi","Carrer  Miquel Torres Carbó , 9","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Plataforma per una Vegueria Propia","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Primum Familiae Vini","Carrer Comerç , 22","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Pro Biblioteca Parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues","Plaça de l'Església , 2, bxs.","Sant Cugat Sesgarrigues","08798" 
"Qalidès, Terrers del Penedès","Plaça Jaume I , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Qui Té a Qui? Associació d'Amics dels Discapacitats de la Capital del Cava","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Radio-club Sant Sadurní (R.C.S.S.)","Carrer Raval , 48, bxs.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Rotary Club-vilafranca Penedès","Rambla Nostra Senyora , 8","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Sant Sadurní, Agrupació per la Defensa del Medi Ambient","Carrer Sant Antoni , 7-9","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Santa Fe sense Fils de Santa Fe del Penedès","Carrer Les Escoles , s/n","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Satya, Associació de Ioga del Penedès","Carrer Comerç , 17, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Sector Fincas Rusticas Mas Aspero","Carrer Finca Rustica Parc , 3","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Sidep-servei d'Informació, Documentació i Estudis del Penedès","Carrer La Palma , 12, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Slot Sant Sadurní - País del Cava","Passeig Can Ferrer , 1, 1, bxs.","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Sociedad Coral la Roca de Gunyolas","Carrer Padró , 9","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Sociedad Cultural y Artística la Vilovinense","Plaça Major , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"Sociedad Recreativa de el Pla del Penedès","Carrer Planas , 2","Pla del Penedès","08733" 
"Sociedad Recreativa La Clarianense","Carrer Major (Clariana) , 2","Castellet i la Gornal","08729" 
"Sociedad Recreativa la Torrellense","Carrer Santa Magdalena , 19","Castellet i la Gornal                        ","08729" 
"Societat Aficionats Musicals Penedessencs","Carrer La Palma , 33","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Societat Alternativa Xxi Solidari","Barri Romaní , 189","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Societat Coral el Penedès","Plaça Sant Joan , 5","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Societat Coral i d'Esbarjo "La Margaridoia"","Carrer Anselm Clavé , s/n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Societat Coral Sarroca Nova","Carrer Font , 22","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Societat Cultural Els Gorgs","Carrer Campanar , 3","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Societat Cultural Hortonenca","Carrer Major , 47","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Societat Cultural i Recreativa de Castellví de la Marca","Carrer Maset Cosins , s/n","Castellví de la Marca","08732" 
"Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber","Avinguda Catalunya , s/n","Puigdàlber","08797" 
"Societat Cultural i Recreativa de Vilobí","Carretera BV-2127 , s/n","Vilobí del Penedès","08735" 
"Societat Cultural i Recreativa el Centre","Carrer Font , s/n","Sant Martí Sarroca","08731" 
"Societat Cultural i Recreativa la Gornalenca","Carrer Porxada , 8","Castellet i la Gornal","08729" 
"Societat Cultural St. Jaume de Moja","Carrer Sant Ferran , s/n","Olèrdola","08734" 
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"Societat la Penya","Carrer Font d'en Cusco , s/n","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Societat la Torre de les Gunyoles d'Avinyonet del Penedès","Avinguda Societat la Torre , 21","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Societat Recreativa de Castellet","Carrer Del Castell , 1","Castellet i la Gornal","08729" 
"Societat Recreativa i Cultural Masucaire","Carrer Nou (Les Masuques) , 5","Castellet i la Gornal","08729" 
"Societat Recreativa Unió Begudenca","Carrer Jacint Verdaguer , s/n","Sant Llorenç d'Hortons                       ","08791" 
"Suport Tibet, Associació Cultural i de Solidaritat","Carrer Cal Claramunt , 5, 2n","Santa Margarida i els Monjos","08730" 
"Taller d'Assaig Teatre (TAT)","Carrer Sant Julià , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Tallers per la Llengua","Carrer Marc Mir , 15","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Tdah Penedès (Associació d'Afectats pel Transtorn per Dèficit d'Atenció Amb/sense Hiperactivitat del Penedès)","Carrer L'Escorxador , s/n","Vilafranca del 
Penedès","08720" 
"Terra Vitium Penedès","Carrer Sant Antoni , 21","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Timbalers de Sant Sadurni-tabalots","Carrer Marc Mir (Casal d'Entitats de St.Sadur","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Torrelles per la Natura","Plaça Moreres , s/n","Torrelles de Foix","08737" 
"Torrent Viu","Plaça Catalunya , 4","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Ulad el Mizna (Els Fills dels Núvols). Associació de Recolzament Als Sahrauís a Catalunya","Carrer Plaja , 25","Pla del Penedès","08733" 
"Ullals de Foc (El Drac de Riudebitlles)","Carrer Quadres , 25","Sant Pere de Riudebitlles","08776" 
"Univers Penedès - Associació de Persones amb Discapacitat Psíquica, Familiars i Amics","Plaça del Penedès , 3, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Unió Comarcal Radioaficionats Alt Penedès (RAP)","Carrer Bisbe Estalella , 10","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Unió d'Empresaris Botiguers del Barri de les Clotes","Plaça La Verema , 20","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Unió de Botiguers i Comerciants de l'Espirall","Plaça Doctor Bonet , s/n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Unió de Veïns de Sant Joan Samora","Casa Sant Joan , s/n","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Unió del Casal Gelidenc","Carrer Major , 6-12","Gelida","08790" 
"Unió Ludicoliterària de Sant Sadurní","Carrer Pompeu i Fabra , 34-36","Sant Sadurní d'Anoia","08770" 
"Unión de Ganaderos Agricultores Agrocatalunya","Carrer La Parellada , 18, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Unión de Vecinos del Barrio de Bellbé de Viloví","Carrer La Unió , 1","Vilobí del Penedès","08735" 
"Unión de Vecinos del Barrio de les Gunyoles","Plaça De l'Església (Gunyoles) , s/n","Avinyonet del Penedès","08793" 
"Vecinos de Ordal","Carrer Dalt , 9","Subirats","08739" 
"Veïns dels Països Catalans de Lavern","Avinguda Dels Països Catalans , 20","Subirats                                     ","08739" 
"Vilafranca Republicana","Rambla Generalitat , 44, 2n 2a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Vilafranca Sardanista","Carretera Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Àrea de Cultura Can Trabal","Avinguda Can Trabal , s/n","Olèrdola","08734" 
"Bestiari, Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya","Carrer Germanor , 3","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Federació Catalana de Caravaning Touring Privats","Carrer Can Ferraguet , s/n","Sant Llorenç d'Hortons","08791" 
"Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal Penedès / Garraf","Carrer Pati del Gall , 16","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Federació d'Associacions de Comerciants, Botiguers i Professionals de Vilafranca del Penedès","Carrer La Fruita , 13","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Federació d'Associacions de Cunicultors de Catalunya (FACC)","Carrer Ull de Llebre , 13, bxs. D","Olèrdola","08734" 
"Federació de Colles de Falcons de Catalunya","Plaça Penedès , 4, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Federació de Penyes del FC Barcelona de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf","Carretera de Sant Sadurní d'Anoia a Vilafranc","Subirats                                     
","08739" 
"Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya","Plaça Àgora (Pol. Domenys II) , 1","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Germandat Nostra Senyora de Fàtima de la Urbanización Can Trabal","Carrer Cornellà, 215 (Urbanización Can Trabal","Olèrdola","08734" 
"L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies","Avinguda Garraf , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Agro-aragon","Avinguda Barcelona , 65, 2n","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Española de Nihon Tai Jutsu Nihon Ju Jutsu, Nihon Kobudo y Disciplinas Afines","Carrer Sant Julià , 24","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Española Jyoshinmon Shorin Ryu Karate Do","Carrer L'Escorxador , 19-21","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos","Carrer Major , 4","Santa Fe del Penedès","08792" 
"Asociación para la Práctica Enseñanza y Difusión del Yoga","Carrer Pare Manyanet , 15, bxs.","Vilafranca del Penedès","08720" 
"Asociación Yoga para Nacer y Crecer","Carrer Molí , 61 2","Mediona","08773" 
"Cc Ong Ayuda al Desarrollo - Sant Sadurní d'Anoia (Cc Ong Ajuda al Desenvolupament - Sant Sadurní d'Anoia)","Carrer Sant Antoni , 45, bxs.","Sant Sadurní 
d'Anoia","08770" 
"Club Español del Azul de Gascuña, Gascon Saintongeois y Ariegeois","Carrer Besso , 1","Torrelavit","08775" 
"Comunidad Benéfica Sión","Rambla Llibertat , 9","Castellví de la Marca                        ","08732" 
"Comunidad Shalom","Carrer Oriol , 18-20, A, 4t 1a","Vilafranca del Penedès","08720" 
"La Llum del Nord - Associació per a la Ciutadania i la Cooperació entre Pobles","Carrer General Cortijo , 18 bis","Vilafranca del Penedès","08720" 

FONT: Departament de Justíca. Registre d’entitats Jurídiques. 
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ANNEX 2 
RELACIÓ ENTITATS ESPORTIVES ALT PENEDÈS 
A.D. CAN CORAL 
A.D. MONJOS 
A.E.K. SANT CUGAT 
A.T. PENEDES 
AAVV L'ESPIRALL 
AEE CEIP JACINT VERDAGUER DE SANT SADURNI D'ANOIA 
AEE IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES 
AEE IES MILA I FONTANALS DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
AEE SANT RAMON DE PENYAFORT DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
AEE SES DE L'ALT FOIX 
AERO CLUB ULM DEL PENEDES 
AGRUPACIO ESPORTIVA MOJA 
AMICS VETERANS VILAFRANCA 
AMPA D'ALUMNES CP I LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ST CUGAT DE SESGARRIGUES 
AMPA DE LA ESCOLA PUBLICA PAU BOADA 
AMPA DEL CENTRE D'EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA CIRCELL 
APA CP SANTS ABDO I SENEN PLA PENEDES 
APA DE L'ESCOLA PUBLICA LLEBEIG DE VILOBI DEL PENEDES 
APA DEL CEIP ROSSEND MONTANE DE SANT PERE MOLANTA 
APA ESCOLA PUBLICA JACINT VERDAGUER 
ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA EL JARDI 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP JOSEP BALTA I ELIAS 
ASSOCIACIO AVIS DE VILOBI 
ASSOCIACIO CULTURAL MONTAGUT 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES ALUMNES DE L'ESCOLA LA PAU 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP LES ARRELS 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA CASTELLOT 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA CRISTOFOR MESTRE 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA DOLORS PIERA 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA SANT DOMENEC DE LA RAPITA 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP ANTONI GRAU MINGUELL 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC PAU CASALS DE SANT LLORENÇ D'HORTONS 
ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES SANT MARÇAL, CASTELLET I LA GORNAL, COL·LEGI MONTANYANS 
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA UNITARIA MIXTA D'OLESA DE BONESVALLS 
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC DOCTOR SAMARANCH I FINA 
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC FONT-RUBIA DE GUARDIOLA DE FONT-RUBI 
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC JAUME BALMES DE SANT MARTI SARROCA 
ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC MAS I PERERA 
ASSOCIACIO ESPORTIVA AMICS DEL BASQUET ALT PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ARC PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA CORRER A GELIDA 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR COL·LEGI EL CARME DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR EL CARME DE SANT SADURNI D'ANOIA 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES ALT PENEDES DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES EUGENI D'ORS DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES FOIX DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES GELIDA DE GELIDA 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR MONTAGUT DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR SANT JOSEP DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR ZER EL CEP DE SIS 
ASSOCIACIO ESPORTIVA L'ESQUITX 
ASSOCIACIO ESPORTIVA LA MUNIA 
ASSOCIACIO ESPORTIVA LES CLOTES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA MEDITERRANI VILAFRANCA DEL PENEDES (AEMV) 
ASSOCIACIO ESPORTIVA PENYA BARCELONISTA EL PLA DEL PENEDES 
ASSOCIACIO ESPORTIVA SHINDO KAI 
ASSOCIACIO ESPORTIVA TAEKWONDO VILAFRANCA 
ASSOCIACIO GOLF SANT SADURNI D'ANOIA 
ATLETIC FOIX 
BADMINTON CLUB HORTONS 
BICI CLUB ALT PENEDES 
BTT CLUB PAIS DEL CAVA 
BTT ELS NAVEGANTS CLUB 
C.ESPORTIU RIUDEBITLLES PG. SANT JERONI S/N ZONA ESPORTIVA 
C.F. GELIDA 
CENTRE AGRICOLA DE SANT PAU D'ORDAL 
CENTRE D'ESPORTS TORRELAVIT 
CENTRE ESPORTIU TORRELLENC 
CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDES 
CLUB AEROMODELISME SPORTIU PENEDES 
CLUB ATLETISME VILAFRANCA 
CLUB BASQUET HORTONENC 
CLUB BASQUET SANT SADURNI 
CLUB BEISBOL I SOFTBOL ALT PENEDES 
CLUB BITLLES VILAFRANCA 
CLUB BTT 12-28 VILAFRANCA 
CLUB BTT METALBIKERS.COM 
CLUB BUDOKAN MONJOS 
CLUB CENTRE EXCURSIONISTA SORDS CATALUNYA 
CLUB CICLISTA L'ARBOÇAR 
CLUB CICLISTA ROCALLONS 
CLUB CICLISTA SANT PERE MOLANTA 
CLUB CICLISTA TANDEM CATALUNYA 
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CLUB CICLISTE TORRELLAS DE FOIX 
CLUB COMISSIO FUTBOL SALA VILAFRANCA 
CLUB D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES MARENDINS ESPORT I LLEURE A LA NATURA 
CLUB D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES VILASUB 
CLUB D'AGILITY ALT PENEDES 
CLUB D'ESCACS SANT SADURNI 
CLUB D'ESCACS VILAFRANCA 
CLUB D'ESGRIMA SALA D'ARMES DEL PENEDES 
CLUB D'ESPORTS BASE OLERDOLA 
CLUB DE BILLAR CAPITAL DEL CAVA 
CLUB DE BILLAR CATALUNYA 
CLUB DE BILLAR NORTE 
CLUB DE BITLLES RIUDEBITLLES 
CLUB DE FUTBOL AMERICA- VILAFRANCA EAGLES 
CLUB DE FUTBOL CASTELLVI DE LA MARCA 
CLUB DE FUTBOL HRISTO STOITCHKOV 
CLUB DE FUTBOL LA GRANADA 
CLUB DE FUTBOL MEDIONA 
CLUB DE FUTBOL PARROQUIAL SANT PERE MOLANTA 
CLUB DE FUTBOL QUINTINENC 
CLUB DE FUTBOL SANT CUGAT SESGARRIGUES 
CLUB DE FUTBOL VILOBI DEL PENEDES CENTRO SOCIAL AYUNTAMIENTO 
CLUB DE PATINATGE ARTISTIC PATIXOU 
CLUB DE TAEKWONDO SANT SADURNI D'ANOIA 
CLUB DE TENNIS I PADEL GELIDA 
CLUB DEPORTIVO ALIANZA LATINA 
CLUB DEPORTIVO ECUESTRE CAN OLLER DE LA MUNTANYA 
CLUB DEPORTIVO LA UNION SURAMERICANA 
CLUB DEPORTIVO SISA TORRELLAS 
CLUB DOMA CLASICA NATURAL HORSE 
CLUB ESPORTIU BARCELONA PENEDÈS 
CLUB ESPORTIU BUDOKAN PENEDES 
CLUB ESPORTIU EQUESTRE EL RANCHO DE PONTONS 
CLUB ESPORTIU EQUIP 4 
CLUB ESPORTIU ESCUDERIA VILAFRANCA COMPETICIO 
CLUB ESPORTIU FALCONERS CATALUNYA 
CLUB ESPORTIU FENT AMICS 
CLUB ESPORTIU FONDISTES PENEDES 
CLUB ESPORTIU FONT-RUBI 
CLUB ESPORTIU GELIDA 
CLUB ESPORTIU GELIDA PITCH AND PUTT 
CLUB ESPORTIU GIMNASTICA AEROBICA OLERDOLA 
CLUB ESPORTIU HORTONS 
CLUB ESPORTIU KORRETONENCS 
CLUB ESPORTIU L'ESCOLA PONI CLUB GRANJA 
CLUB ESPORTIU L'ESPIGA 
CLUB ESPORTIU NOIA 
CLUB ESPORTIU PEGASUS HIPIC PENEDES 
CLUB ESPORTIU PENEDES 
CLUB ESPORTIU PLANA DE LES TORRES  
CLUB ESPORTIU SANSA SUA... TOT 
CLUB ESPORTIU SOCIETAT HORTONENCA 
CLUB ESPORTIU SPORT DEL MOTOR SANT SADURNI 
CLUB ESPORTIU TEAM VEGA SARROCA 
CLUB ESPORTIU UNIVERSAL FITNESS 
CLUB ESPORTIU XAMBA 
CLUB EXCURSIONISTA GELIDA 
CLUB EXCURSIONISTA SARROCA 
CLUB EXCURSIONISTA TREKKING SANT SADURNI 
CLUB FRONTENIS O BONESVALLS 
CLUB FUTBOL BASE ESPIRALL- LES CLOTES 
CLUB FUTBOL CAN CARTRO 
CLUB FUTBOL SALA AJ-77 VILAFRANCA 
CLUB FUTBOL SALA GELIDA INDUSTRIAL 
CLUB FUTBOL SALA LA RAPITA 
CLUB FUTBOL SALA ORDAL 93 
CLUB FUTBOL SALA PAVISA Sant Antoni, 6 08770-Sant Sadurní d'Anoia 
CLUB FUTBOL SALA SANT SADURNI Barcelona, 22 08770-Sant Sadurní d'Anoia 938912783 
CLUB FUTBOL-SALA RIUDEBITLLES Sant Jeroni, s/n -Zona Esportiva - 08776-Sant Pere de Riudebitlles 938996188 
CLUB HANDBOL SANSA Sant Venat, 18 3r. 1a. 08770-Sant Sadurní d'Anoia 630 54 18 64 
CLUB HANDBOL VILAFRANCA del PenedŽès, 4 3r. 08720-Vilafranca del Penedès 93-8920805 
CLUB HIPIC HELENA Sant Sadurní a Igualada, Km.13 08775-Torrelavit 93-8997001 
CLUB HIPIC MAS CAVALLS J. V. Foix, 3 2n. 4a. 08720-Vilafranca del Penedès 93-81.70.717 
CLUB HIPIC MAS RUMA MAS RUMA 08731-Sant Martí Sarroca 93-8978277 
CLUB HIPIC MASET DELS CAVALLS Maset dels Conills, s/n 08739-Pacs del Penedès 
CLUB JOVENTUT ATLETICA PACS Camí del Salinar, 2 08739-Pacs del Penedès 890.11.82 
CLUB JUDO ELS MONJOS Santa Margarida, 37 08730-Santa Margarida i els Monjos 653 620 728 
CLUB JUDO OLERDOLA Carrerada, 31-33 08734-Olèrdola 654 55 07 31 
CLUB JUDO SANT SADURNI D'ANOIA Marc Mir, 15 08770-Sant Sadurní d'Anoia 691039779 
CLUB JUDO VILAFRANCA Tarragona, 113 1r 1a 08720-Vilafranca del Penedès 637 797 404 
CLUB KARATE HIRAKEN HERMENEGILD CLASCAR 21 08720-Vilafranca del Penedès 93-8181367 
CLUB NATACIO RIUDEBITLLES Jacint Verdaguer, 23 08776-Sant Pere de Riudebitlles 93-8995344 
CLUB NATACIO SANT PERE DE RIUDEBITLLES Nou, 77 -Escoles Velles- 08776-Sant Pere de Riudebitlles 93 899 78 39 
CLUB NATACIO SANT SADURNI Can Ferrer, s/n -Piscina Municipal- 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910044 
CLUB NATACIO VILAFRANCA L' Escorxador, 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 938906012 
CLUB OLESA BONESVALLS CENTRO CULTURAL 08739-Olesa de Bonesvalls 93-8984041 
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CLUB PATI MONJOS Catalunya, 70 08730-Santa Margarida i els Monjos 93-8980042 
CLUB PATI PLA DEL PENEDES ST. JORDI, 29 08733-Pla del Penedès, el 93-8988049 
CLUB PATI RIUDEBITLLES CAMI SANT JERONI S/N 08776-Sant Pere de Riudebitlles 661955617 
CLUB PATI SANT RAMON Ferran, 1 08720-Vilafranca del Penedès 93-890 18 28 
CLUB PATI VILAFRANCA Escorxador, 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 
CLUB PATINATGE ARTISTIC LA GRANADA Progrès, 44-48 2n. C 08792-Granada, la 93 897 49 98 
CLUB PATINATGE ARTISTIC MONJOS Cal Rubió, s/n 08730-Santa Margarida i els Monjos 93 818 60 61 
CLUB PATINATGE ARTISTIC PENEDES Balcó de les Clotes, 41 08720-Vilafranca del Penedès 677822087 
CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT SADURNI Marc Mir, 15 08770-Sant Sadurní d'Anoia 938184224 
CLUB PATINATGE ARTISTIC VILAFRANCA L'ESCORXADOR 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 93-8902241 
CLUB PATINATGE STUDIO PENEDES Santa Magdalena, 5 2n. 2a. 08720-Vilafranca del Penedès 633 841 040 
CLUB PETANCA LOS ROSALES Los Rosales, 2, Baixos 43729-Castellet i la Gornal 977 16 56 20 
CLUB PETANCA SANT SADURNI Marc Mir, núm. 15 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910485 
CLUB PETANCA TRENCARROQUES Clariana, 10 43720-Castellet i la Gornal 977 268 131 
CLUB POLISPORTIU ORDAL Novença, 5 08739-Subirats 93-8904317 
CLUB RITMICA OLERDOLA Príncep d'Olèrdola, 3 08734-Olèrdola 618614321 
CLUB RITMICA PENEDES Escorxador, 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 938904619 
CLUB RITMICA VILAFRANCA Sant Sadurní, 3 08720-Vilafranca del Penedès 635423873 
CLUB TAMBORI VILAFRANCA DEL PENEDES Pere Alegret, 22-24 08720-Vilafranca del Penedès 669 084 716 
CLUB TENIS SANT SADURNI Marc Mir, 4 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910275 
CLUB TENNIS CASINO VILAFRANCA Nacional 340, Barri Bordallet –costat Creu Roja- 08720-Vilafranca del Penedès 
CLUB TENNIS SANT LLORENÇ La Font, s/n 08791-Sant Llorenç d'Hortons 937716060 
CLUB TENNIS TAULA VILAFRANCA DE LA FONT 43 08720-Vilafranca del Penedès 93-8923552 
CLUB TENNIS VILAFRANCA Pla dels Cavalls - Can Lleó 08739-Pacs del Penedès 93-8900503 
CLUB TRIATLO MIOSTAF d'Igualada, 28 08720-Vilafranca del Penedès 93 892 44 49 
CLUB TWIRLING DREAMDANCE ALT PENEDES AMALIA SOLER, 69, 3R 08720-Vilafranca del Penedès 
CLUB TWIRLING VILOBI Diputació , 27 08735-Vilobí del Penedès 938978586 
CLUB VILAFRANCA RADIO CONTROL RAMBLA NTRA SENYORA, 39 08720-Vilafranca del Penedès 93-8900649 
CLUB VOLEI MONJOS Cal Rubió, s/n 08730-Santa Margarida i els Monjos 93 818 60 61 
CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA Escorxador, 19 08720-Vilafranca del Penedès 616 29 42 55 
CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDES AVINGUDA CATALUNYA, S/N 08720-Vilafranca del Penedès 93-8923361 
EL TURO. SALUT MENTAL. ASSOCIACIO DE FAMILIARS I AMICS. ALT PENEDES d'Igualada, 73 08720-Vilafranca del Penedès 93 892 08 24 
ELS MONJOS BASQUET CLUB BERENGUER, 1 08730-Santa Margarida i els Monjos 
ESCALADA SOCIAL KLUB (E.S.K.) Hermenegildo Clascar 22 08720-Vilafranca del Penedès 
ESCUDERIA K2 ANSELM CLAVE, 52 08731-Sant Martí Sarroca 93-8991081 
ESCUDERIA PENEDES ANSELM CLAVé, 52-54 08720-Vilafranca del Penedès 93-8991081 
ESCUDERIA PENEDES COMPETICIO CLUB ESPORTIU Ull de Llebre, 13. Pol.Industrial Clot de Moja 08734-Olèrdola 93 819 96 97 
F C ATLAS ABAT COPONS, 11 08720-Vilafranca del Penedès 93-8170778 
F.B. MAS CATARRO Cal Rubio, s/n 08730-Santa Margarida i els Monjos 93-8981166 
F.C. HORTONENC Major, 37 - Casa de la Vila - 08791-Sant Llorenç d'Hortons 93-7716302 
F.C. LA PLANA RODONA Sant Jordi, 3 08734-Olèrdola 93-8170724 
F.C. RAPIT CATALA Urbanització Tres Pins, Bloc I-3 08730-Santa Margarida i els Monjos 687547622 
F.C. VILAFRANCA Sant Martin, s/n 08720-Vilafranca del Penedès 620213131 
FUNDACIO PRIVADA DE CULTURA I PROMOCIO SOCIAL Germans Sant Gabriel, 2 08770-Sant Sadurní d'Anoia 938183410 
FUNDACIO PRIVADA ESPORTIVA ATLETIC VILAFRANCA Catalunya, s/n (camp municipal de futbol num. 1) 08720-Vilafranca del Penedès 
938902596 
FUTBOL BASE TORRELLES RAVAL 81 3R. 1A. 08739-Torrelles de Foix 93-8971264 
FUTBOL CLUB LES CABANYES Catorze, 5 08764-Cabanyes, les 93-8923737 
GELIDASQUI JAUME VIA CENTRE D'INICIATIVA CULTURAL 08790-Gelida 
GIMDANS RITMICA VILAFRANCA PAU BENACH, 4 08720-Vilafranca del Penedès 93-8901492 
GRUP DE RECERCA OLESA RURAL Rosa Sensat, 6 08739-Olesa de Bonesvalls 649 097 648 
GRUP MUNTANYA DE SANT SADURNI D'ANOIA ANSELM CLAVE, 10 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910991 
HIPICA SANT PAU D'ORDAL LA FONT S/N 08739-Subirats 93-8902552 
HOQUEI CLUB GELIDA MONTCAU S/N 08790-Gelida 
JOVENTUT ESPORTIVA LA BLEDA ANTIGUES ESCOLES DE LA BLEDA. 08739-Sant Martí Sarroca 93-8980076 
MEGASCOOTER CLUB ESPORTIU COSTA DAURADA Sant Sadurní d'Anoia, 29 08720-Vilafranca del Penedès 615335453 
MOTO CLUB PENEDES Escorxador, 19 08720-Vilafranca del Penedès 93-8900240 
MOTO CLUB S2 Marc Mir, 3 08734-Olèrdola 938191890 
MOTOR CLUB GELIWOOD VICENS PERELLO 15 08790-Gelida 93-7791075 
MOTOR CLUB PAIS DEL CAVA MESTRE CUGAT, 15 08791-Sant Llorenç d'Hortons 93-7716000 
MOTOR CLUB QUAD FOIX Portes de Ferro, 8 08739-Torrelles de Foix 666 554 080 
PATIDORS RUNNER'S CLUB ESPORTIU Vilafranca 11 08776-Sant Pere de Riudebitlles 
PENYA CICLISTA COMARCAMICS PROVENçA, 16 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8912775 
PENYA CICLISTA PENEDES Escorxador, 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 93-8901931 
PENYA CICLISTA SANT SADURNI SANT ANTONI,108 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910361 
PENYA SPEED BIKE CLUB BTT Salvador Espriu, 12 08730-Santa Margarida i els Monjos 938980006 
PEÑA CICLISTA FOIX Catalunya, 15 08730-Santa Margarida i els Monjos 
PITCH & PUTT PENEDES CLUB L'Escorxador, 19-21 08720-Vilafranca del Penedès 
PLA HOQUEI CLUB Can Salinas. C/ Ter, 9 08730-Santa Margarida i els Monjos 
PUIGDALBER F.C. de la Vila, s/n 08797-Puigdàlber 93-8988244 
RUGBY CLUB CA N'AMAT Can Puig Ros, s/n 08782-Sant Llorenç d'Hortons 93 744 85 15 
SANT SADURNI ATLETIC CLUB Marc Mir, 15 08770-Sant Sadurní d'Anoia 676 569 074 
SEC.ESPORT.ARC PENEDES A.MINUSVALIDS ALT.PDES PLAÇA PENEDES, S/N ATENEU MUNICIPAL 08720-Vilafranca del Penedès 
SNOWBORD VILAFRANCA REGGAE TEAM TOSSA DE MAR 20-E 08720-Vilafranca del Penedès 
SOCIEDAD DE CAZADORES PAJARIL LOS CANDILES Espirall, 58 local 8 08720-Vilafranca del Penedès 616780172 
SOCIEDAT PAJARIL ESPIRAL 58 Espiral, núm 58 bis; local 8 08720-Vilafranca del Penedès 93 818 00 76 
SOCIETAT CAÇADORS ALT PENEDES de la Pista, s/n 08739-Pontons 938987056 
SOCIETAT CAÇADORS BALTA Santa Francesca, 7 08773-Mediona 937431096 
SOCIETAT CAÇADORS DE GUARDIOLA DE FONT-RUBI Av. Catalunya s/n 08739-Font-rubí 938979375 
SOCIETAT CAÇADORS DE SANT JOAN DE MEDIONA dOCTOR tRUETA, 19 08122-Mediona 629348567 
SOCIETAT CAÇADORS L'ARBOÇAR Sant Cristòfol, núm. 9 08792-Granada, la 93-8920563 
SOCIETAT CAÇADORS PACS DEL PENEDES Diputació, 3 08739-Pacs del Penedès 938172209 
SOCIETAT CAÇADORS PLA DEL PENEDES Sant Ramon, 29 08739-Puigdàlber 8988181 
SOCIETAT CAÇADORS SANT MARTI SARROCA De la Font, 22-24 08731-Sant Martí Sarroca 
SOCIETAT CAÇADORS SANT PERE DE RIUDEBITLLES Jacint Verdaguer, 11 08776-Sant Pere de Riudebitlles 
SOCIETAT CAÇADORS SANT QUINTI DE MEDIONA Neus Català, 5 08777-Sant Quintí de Mediona 686016554 
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SOCIETAT D'ESBARJO I CULTURA "LA PRINCIPAL" PTGE. ALCOVER,3 08720-Vilafranca del Penedès 93-8901248 
SOCIETAT DE CAÇA LA FONT DEL BOSC baix s/n 08773-Mediona 93 699 81 06 
SOCIETAT DE CAÇADORS "EL SENGLAR" DEL MONTMELL Cal Margarit, s/n 08732-Castellví de la Marca 93 891 84 38 
SOCIETAT DE CAÇADORS CASTELLVI DE LA MARCA Catalunya, 6 08732-Castellví de la Marca 
SOCIETAT DE CAÇADORS D'OLERDOLA Carrerada, 31-33 08734-Olèrdola 
SOCIETAT DE CAÇADORS DE GELIDA del Pi, 69 08790-Gelida 93-7292068 
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SUBIRATS Ponent, 13 08739-Subirats 
SOCIETAT DE CAÇADORS DE TORRELAVIT Molí, 29 (Casal de Cultura) 08775-Torrelavit 938995002 
SOCIETAT DE CAÇADORS FEGRANA Escoles, 1 08792-Santa Fe del Penedès 
SOCIETAT DE CAÇADORS HORTONENCA Major, 38 08791-Sant Llorenç d'Hortons 649925002 
SOCIETAT DE CAÇADORS LA GUINEU DE CASTELLET I LA GORNAL Major, 22 43720-Castellet i la Gornal 
SOCIETAT DE CAÇADORS OLESA DE BONESVALLS ginesta 4 08739-Olesa de Bonesvalls 93-8984017 
SOCIETAT DE CAÇADORS PAIS DEL CAVA marc mir 15 08770-Sant Sadurní d'Anoia 
SOCIETAT DE CAÇADORS PENYAFORT Anselm Clave, 12 08730-Santa Margarida i els Monjos 
SOCIETAT DE CAÇADORS TORRELLES DE FOIX Ronda, 1 08739-Torrelles de Foix 679.133.357 
SOCIETAT DE CAÇADORS VALLESPINOSA Pare Mañanet, 25 08720-Vilafranca del Penedès 
SOCIETAT DE CAÇADORS VALLFORMOSA carretera guardiola 2 08735-Vilobí del Penedès 
SOCIETAT DE PESCADORS DE L'ALT PENEDES Aragó, 45 08770-Sant Sadurní d'Anoia 938912543 
SOCIETAT PESCADORS ELS MONJOS LA MARGARIDOIA ANSELM CLAVE, 8 08730-Santa Margarida i els Monjos 93-8980280 
SPORTIU SANT JULIA SAN PEDRO 142 08720-Vilafranca del Penedès 93-8900783 
STAT DE PESCA RECREATIVA SURF CASTING PENEDES CTRA DE MOJA, 9 08720-Vilafranca del Penedès 
TOT VICI EN BICI, CLUB ESPORTIU Nord 30 08720-Vilafranca del Penedès 938180554 
U.D. CENTRE VILA PUIGMOLTO, 62 08720-Vilafranca del Penedès 93-8903268 
U.E. MARTINENCA Esportiu, s/n 08731-Sant Martí Sarroca 605 649 113 
U.E. SANT SADURNI ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, 08770-Sant Sadurní d'Anoia 93-8910044 
UNIO ESPORTIVA AVINYONET Carme, 24 (BAR) 08739-Avinyonet del Penedès 93 897 02 35 
UNIO ESPORTIVA LAVERN ZONA ESPORTIVA LAVERN SUBIRATS 08739-Subirats 93-8993190 
UNIO ESPORTIVA PLA DEL PENEDES de a Piscina, 1 08733-Pla del Penedès, el 93-8988003 
UNIO ESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL Subirats, s/n -CENTRE AGRICOLA- 08739-Subirats 
UNIO ESPORTIVA TORRELAVIT Del Bosc, s/n 08775-Torrelavit 93-8995750 
 

FONT: Secretaria General de l’Esport.Registre d’Entitats Esportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

ANNEX 3 

REGISTRE DE PARTICIPACIÓ  

NOM 
PERSONA 

SESSIÖ 1 SESSIÖ 2 SESSIÖ 3 SESSIÖ 4 SESSIÖ 5 SESSIÖ 6 

 
 
 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
 
 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 
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1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
 
 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
 
 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
 
 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

 
1  2  3 4  5 

Grau de participació 

1=Grau alt de participació       

2=Grau bastant alt 

3=Grau mig      

4=Grau Baix 

5=Grau molt baix 

 

 

 

 

 



93 

 

ANNEX 4 

REGISTRE D’ASSISTÈNCIA 

 
NOM I 
COGNOMS 

FIRMA 
 
SESSIÓ 1 

FIRMA 
 
SESSIÓ 2 

FIRMA 
 
SESSIÓ 3 

FIRMA 
 
SESSIÓ 4 

FIRMA 
 
SESSIÓ 5 

FIRMA 
 
SESSIÓ 6 
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ANNEX 5 

ENQUESTA DE GRAU SATISFACCIÓ 

A continuació valori: 

1=MOLT 2=BASTANT 3=MITJANAMENT 4=POC 5=MOLT POC 
 

Li han agradat les activitats formatives a nivell laboral? 

1 2 3 4 5 
 

Li han agradat les sessions individuals de treball? 

1 2 3 4 5 
 

Li han agradat els continguts impartits? 

1 2 3 4 5 
 

Li ha agradat la tasca col.laborativa que ha realitzat? 

1 2 3 4 5 
 

Li ha agradat l’entitat on ha realitzat la tasca col.laborativa? 

1 2 3 4 5 
 

Ha mantingut una bona relació amb les persones amb qui realitzava la tasca col.laborativa? 

1 2 3 4 5 
 

Ha mantingut bona relació amb les persones amb qui s’ha format i ha tingut relació? 

1 2 3 4 5 
 

Quina valoració general en faria del projecte? 

1 2 3 4 5 
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ANNEX 6 

FITXA AVALUACIÓ ACTIVITAT BENEFICIARI/ÀRIA 

 

 

        Data:   

 

 

Nom i Cognoms Beneficiari/ària: 

 

DNI/NIE: 

 

Adreça (Barri): 

 

Nom Entitat en que has col·laborat: 

 

Espai de col·laboració: 

 

Període activitat: 

 

T’ha agradat participar en l’activitat? Perquè? 

 

 

 

Què és el que més t’ha agradat? 

 

Relació amb la gent / Conèixer gent  

He fet una tasca nova 

Sentir-me part d’un grup de treball 
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Altres:  

Què és el que menys t’ha agradat? 

 

 

 

Perquè fins ara no havies participat d’una tasca d’aquest tipus? 

 Falta de temps 

 No ho coneixia 

 No en tinc interès 

 Tinc altres prioritats 

 Altres 

 Sí que hi havia participat:  __________________________________________ 

D’ara en endavant, t’agradaria participar / col·laborar en altres activitats que es facin a la 
ciutat? 

 

 Sí / On: _________________________________________________________ 

 

 No  

Gràcies, 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

Vilafranca del Penedès,                de                                  de 2014 
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ANNEX 7 

 FITXA AVALUACIÓ ACTIVITAT ENTITAT 

 

 

        Data:   

 

 

Nom Entitat: 

 

Nom del responsable: 

 

Període activitat: 

 

Espai de col·laboració: 

 

Persona que ha realitzat la col·laboració: 

 

 

 

Quadre Assistència a l’activitat: 

 

Data 

 

Assistència Observacions 

 

 

SÍ        □         NO      □  

 SÍ        □         NO      □  

 

 

SÍ        □         NO      □  
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SÍ        □         NO      □  

 

 

SÍ        □         NO      □  

 

 

SÍ        □         NO      □  

 

 

SÍ        □         NO      □  

 

 

En Quant a l’activitat: 

 

Quina és la valoració que en fas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència al/la beneficiari/ària del projecte: 

La persona que ha realitzat la col·laboració s’ha mostrat: 

Motivada 

 Desmotivada 

 Participativa 

 Passiva 

 Col·laboradora 
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 Ha manifestat interès en repetir l’experiència 

 

 

Hi ha hagut bona sintonia en el grup de treball?     Sí              No    

 

Perquè? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algun aspecte que vulguis destacar o comentar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura Responsable 

 

 

 

Vilafranca del Penedès,                de                                  de 2014 
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ANNEX 8 

ACORD DE COL.LABORACIÓ AJUNTAMENT / ENTITAT 

Dades de l’Entitat: 

Nom de l’Entitat: 

Adreça: 

Descripció general activitat que es desenvolupa: 

Nom referent projecte: 

Càrrec:  

Telèfon/s: 

E-mail: 

Horari Atenció: 

Zona / Barri: 

Activitat participació projecte: 

Activitat 1 Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul 

                      

Nom Activitat 

Mati                   

Tarda                   

C . S.                   

E. S.                   

Observacions                     

Activitat 2 Oct Nov Des Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul 

                      

 

 

 

Nom Activitat 

 

 

Mati                   

Tarda                   

C . S.                   

E. S.                   

Observacions                     

C.S = Caps de Setmana    E.S= Entre Setmana 
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Observacions / Aspectes a tenir en compte: 

 

 

 

 

 

 

L’Entitat coneix el projecte i s’hi adhereix com a entitat col·laboradora mitjançant aquest 
document. 

 

 

 

 

 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès,             de                                              de 2014 
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ANNEX 9 

QUADRE INFORMACIÓ ENTITATS  : 

REGISTRE D’ENTITATS COL.LABORADORES 

REGISTRE DE TASQUES COL.LABORATIVES     

             

          

       Tipus Col·laboració  

       Puntual Anual  

Entitat Responsable Càrrec Telèfon E-mail Horari 
Zona / 
Barri 

Tasques 
col.laboratives que 
es poden realitzar a 

l’entitat  

Quan / Què 

Tasques 
col.laboratives que 
es poden realitzar 

a l’entitat  

Quan / Què 

observacions 
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ANNEX 10 

REGISTRE DE SERVEIS COL.LABORADORS  (relacionats amb l’ocupació)   

           

        

        

        

Servei Responsable Càrrec Telèfon E-mail Horari 
Zona / 
Barri 

Observacions 
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ANNEX 11 

 FITXA DE DERIVACIÓ BENEFICIARI/ÀRIA  

 

Data: 

 

DADES SERVEIS SOCIALS : 

 

EBAS del municipi de: 

 

Tècnic/a que deriva:  

DADES BENEFICIARI/ÀRIA DEL PROJECTE: 

 

Nom i cognoms: 

DNI / NIE:  

Data naixement: 

Telèfon/s de contacte: 

Domicili – Barri: 

Tipus d’ajuda que ha rebut: 

Altres dades / informació a tenir en compte: 

 

 

 

 

 

Aquesta fitxa s’ha de trametre via correu electrònic a :  
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ANNEX 12 

DOCUMENT COMPROMÍS BENEFICIARI/ÀRIA  

 

       

 

Jo, ___________________________________, amb DNI/NIE ___________________ em 

comprometo arealitzar les tasques col.laboratives en el marc del projecte  pilot Renda 

Mínima d’Inserció, en el lloc i dates següents: 

 

 

Entitat: 

 

Activitat: 

 

Calendari i horari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura, 

 

Vilafranca del Penedès,           de                                     de 2014 
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ANNEX 13      

INFORME VALORATIU BENEFICIARI/ÀRIA 

Data: 

De:  

A : EBAS del municipi de__________________________ 

Tècni/ca de l’EBAS: 

 

Dades Beneficiari/ària i Activitat realitzada: 

Nom i Cognoms: 

DNI / NIE: 

Lloc i període d’activitat: 

Valoració: 

 

 

 

 

Observacions: 

 

 

 

 

 

S’adjunta: 

 

 Fitxa Avaluació Activitat Entitat 

 Fitxa Avaluació Activitat Beneficiari/ària 

 

 

 


