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Qui som?   

La ONG El Gra de Blat és una entitat que va nèixer 

l’any 2009 al barri de Sants, amb l’objectiu principal 

de col·laborar en la recuperació integral de 

persones en situació d’exclusió social i especial 

vulnerabilitat.  

 

Valors i objectius 

Treball individualitzat a partir de les necessitats, les 
demandes i les capacitats de la persona. 

Voluntarietat i treball en equip. 

La dignitat, l’autonomia personal, i el respecte. 

 

A qui ens dirigim? 

Suport a families en situació de pobresa del districte 

de Sants-Montjuïc i de Barcelona, així com als 

col·lectius més vulnerables de la societat, entre 

d’altres: persones grans; persones en situació 

d’atur; immigrants; infants, adolescents i joves 

sense recursos econòmics. 
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La nostra acció 

SENSIBILITZAR els ciutadans respecte als problemes 

de la pobresa al nostre entorn. 

DENUNCIAR situacions injustes i aportar propostes 

de solució a les administracions i a la societat civil. 

ASSEGURAR l'accés de productes de primera 

necessitat, coordinant accions integrals que facilitin 

la millora de la situació alimentària, nutricional, 

d’higiène i vestimenta. 

TREBALLAR la interculturalitat i fomentar la 

participació de les persones i la seva plena 

integració per a evitar processos de segregació per 

motius socioeconòmics o culturals. 
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Serveis i projectes 

Durant l’any 2016, la ONG El Gra de Blat  ha 

continuat oferint els següents serveis:  

Servei de rober 

Servei de distribució d’aliments 

Servei de material escolar 

Casal d’estiu “Tutti-Frutti” per a infants en situació 

d’exclusió del districte de Sants-Montjuïc 

Projecte acollida: Families reagrupades, 

nouvinguts, refugiats.  

Projecte Per fi: selecció i derivació de persones al 

Programa Incorpora de La Caixa  

Novetats : Projecte refugiats a 

Grècia - recollida de roba i 

aliments per enviar a diferents 

camps de refugiats a Grècia i 

Sèrbia 

Projecte “Portem Refugi a Turquia” 

destinat a families sirianes 

desplaçades en aquest país 

euroasiàtic a causa de la guerra  
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Així mateix, s’han dut a terme els següents 

projectes i campanyes: 

Campanya de recollida de joguines noves –amb la 

col·laboració d’empreses privades i donacions de 

particulars.  

Projecte Pel Nadal cap nen sense regal per a  

infants i adolescents que no tenen accés a les 

joguines ni al material escolar necessari per al seu 

desenvolupament.  

 

 

 

 

 

Projecte Esport jove enfocat a promocionar la 

inclusió en el barri d’adolescents i joves estrangers, 

tot evitant la formació de colles marginals.  

Projecte Joves en Acció dirigit a evitar la fractura 

social entre joves d’origen immigrant i autòcton a 

través del voluntariat i tasques culturals i d’acció 

social. 
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Pau sense Treva 2016-17 - la ONG El Gra de Blat ha 

estat l’entitat convidada per participar en 

l’esdeveniment Pau sense Treva, organitzat pel 

secretariat d’entitats de Sants. Una oportunitat 

molt bona per sensibilitzar els ciutadans del del 

barri de Sants i en general de Barcelona sobre els 

problemes de la pobresa en el nostre entorn més 

inmediat.  

 

Projecte LLAPIS SOLIDARI – entrega de material 

escolar a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. 

L’entrega s’ha realitzat al setembre, de forma que 

puguin iniciar el curs escolar amb el material 

necessari per fomentar l’ aprenentatge.  
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Xifres 2016 

2.955 Persones ateses 

26 Voluntaris/es 

6 Impactes en mitjans de comunicació 

7 Plataformes de participació 

 

 

Repartiment de menjar      2.955 persones 

Repartiment de peces de roba     10 tones 

Productes d’higiène personal   

i neteja          700 persones 

Unitats de joguines i  

de material escolar i Casal d’estiu    155 infants 

 

Xifres 2016 

El pressupost 2016 va ser de 12.230,17 euros. 
 

 Finançament privat: 73% 
 Finançament propi: 27% 
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Qui ens ha donat suport econòmic? 

Durant el 2016 els ingressos han arribat bàsicament 

a través de donants puntuals que han recolzat la 

tasca del Gra de Blat.  

 

Sobre les despeses: com hem repartit el 

pressupost? 

El 75,49% del pressupost del 2016 es va invertir en 

atendre directament les persones sense recursos, 

especialment en:  

-  Cobrir necessitats d’alimentació, roba, neteja i 

higiene. 

- El casal d’estiu “Tutti- Frutti”, joguines i material 

escolar. 

- Els projecte “Portem Refugi a Turquia”  destinats 

als refugiats sirians. 

El pressupost restant ha servit per organitzar 

campanyes de sensibilització i d’incidència política i 

per garantir el manteniment de l’estructura de 

l’entitat i la coordinació de l’equip de voluntariat. 
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Institucions que confien i col·laboren 

amb El Gra de Blat  

 

Obra Social La Caixa 

Fundació Cottet- Mor 

Ajuntament de Barcelona –Acció Social i Ciutadania 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-

Montjuïc 

Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i La 

Bordeta 

El Rebost Solidari de Cerdanyola 

Stop Mare Mortum SHB 

Associació Benestar i Desenvolupament ABD 
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