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Presentació de la Memòria de 
Caliu, espai d’acolliment - 2021
En aquest segon any de pandèmia, la situació sanitària no-
vament ens ha impossibilitat acollir els nostres usuaris dins 
del menjador i ens ha obligat a lliurar-los els aliments en una 
bossa a l’entrada. Això ens crea una gran insatisfacció, doncs 
aquest no és l’esperit de Caliu, que més enllà de proveir de 
les necessitats bàsiques als qui en manquen, vol ser un espai 
d’acolliment. Malauradament el nombre d’usuaris segueix 
creixent. Estem atenent a unes 200 persones en el servei de 
repartiment diari, i a unes 70 famílies en el servei quinzenal de lliurament de lots 
d’aliments.

Però en mig d’aquestes dificultats estem experimentant també amb molta força 
l’acció de la Providència de Déu. Des de fa anys estem lluitant per tenir unes noves 
instal·lacions que ens permetin servir més i millor els nostres usuaris. Al setembre 
de 2020, amb diners estalviats durant molts anys per Caliu i per la Parròquia, vam 
començar les obres de la Fase 0 d’aquest projecte, que vam acabar el 8 de juny de 
2021. Hem construït una nova tanca que ha obert al barri tot el recinte i que ha es-
tat mereixedora d’una subvenció municipal de 13.418 € per la millora que suposa 
del paisatge urbà, hem adaptat els locals parroquials perquè puguin ser utilitzats 
per obra social i hem construït dos despatxos per a l’atenció personalitzada que ja 
estan utilitzant la treballadora social i la psicòloga. Fins aquí és a on podíem arribar 
amb els nostres recursos. Però la gran notícia ha estat que, en conèixer el nostre 
projecte, el Rotary Club Barcelona Europa ens ha fet una donació de 64.000 € que 
farà possible començar una nova fase del projecte que inclourà el cor del nou Ca-
liu: cuina, cambra frigorífica, distribuïdor d’entrada, banys pels usuaris i passatge 
d’accés. Aquesta fase, que preveiem que estigui acabada després de l’estiu, ja ens 
permetrà traslladar el Caliu al nou recinte utilitzant com a menjador la Sala Poliva-
lent rehabilitada a la Fase 0, amb la possibilitat d’acollir un nombre molt més gran 
d’usuaris i en unes condicions molt més favorables. Se’ns obra així un futur ple 
d’esperança i de noves oportunitats.

Com a rector de la Parròquia, és per a mi una gran satisfacció veure cada dia l’ac-
ció conjunta de tantes persones –voluntaris, benefactors, institucions, entitats, co-
merços, persones anònimes...–que amb el seu esforç desinteressat i entusiasta fan 
possible que Caliu, espai d’acolliment pugui seguir servint amb alegria, dedicació i 
esperit constant de renovació els més necessitats de la nostra societat. Gràcies de 
tot cor a tots per fer-ho possible!

Mn. Josep Maria Prats Rocavert
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I. DADES D’IDENTIFICACIÓ 
1. Entitat
CALIU-espai d’acolliment, és un projecte que, des de l’any 2010 desenvolupa la 
parròquia de Sant Joan d’Horta, acompanyada de les altres quatre parròquies de 
l’Arxiprestat d’Horta: 

•  Mare de Déu del Mont Carmel
•  Sant Antoni de Pàdua
•  Sant Marcel
•  Santa Teresa de Jesús

2. Responsables 
El màxim responsable és el rector de la parròquia 
de St. Joan d’Horta, Mn. Josep Mª Prats Rocavert, el 
qual, amb els rectors de les altres parròquies confor-
men l’equip directiu, acompanyats de cinc voluntaris 
que fan la coordinació i es reparteixen les diferents 
tasques organitzatives.

 
3. Descripció del projecte
CALIU-espai d’acolliment és un projecte que es planteja complementar la tasca re-
alitzada pels Serveis Socials de la zona, les diferents ONGs, entitats que treballen 
amb el Tercer Sector i Institucions Religioses existents al territori, tot promovent 
els valors de la solidaritat, la inclusió, el civisme, la diferència com quelcom enri-
quidor, el voluntariat com referent positiu i amb desig de permanència indefinida 
en el temps.

Aquest servei, permet que, persones sense sostre o en situació de pobresa ali-
mentària o màxima vulnerabilitat, siguin ateses de dilluns a diumenge, tots els dies 
de l’any, gaudint d’una atenció individualitzada per part dels voluntaris que, en 
nombre superior a 70, col·laboren en el projecte. La realització d’aquesta tasca 
comporta un treball en xarxa amb tots els actors que ho poden fer possible, en 
aquest sentit; CALIU-espai d’acolliment forma part de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a 
les Persones Sense Llar).

L’objectiu inicial, va ser donar esmorzars calents; actualment aquesta activitat ha 
passat a formar part d’un pla més ampli que pretén respondre, de manera integral, 
a les necessitats que es deriven de les situacions crítiques i de risc d’exclusió social 
per les que passa un nombre molt elevat de persones de la zona d’influència de les 
parròquies iniciadores d’aquest projecte.
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La filosofia del projecte és que “l’aliment i la cobertura de les necessitats més ele-
mentals són el vehicle que ens permet arribar a la “persona”, que és la veritable 
raó del nostre projecte”. 

 
4. Àrees d’actuació
En aquest espai es treballen diferents aspectes: es donen esmorzars calents, en-
trepans, dinars; es fa servei de rebost, rober per casos d’emergència, atenció d’una 
treballadora social, assessorament jurídic, ajuda en tràmits (DNI, passaport, targe-
ta de la Seguretat social i d’altres d’estrangeria), recolzament econòmic en situaci-
ons crítiques (subministraments de fluïts a la llar), serveis a la salut (medicaments, 
ulleres, dentistes i d’altres), pis d’acollida per a 4 persones, on es porta a terme la 
implementació d’un enfocament de housing first, amb un acompanyament profes-
sional que ajuden als participants a poder planificar els seus itineraris educatius, 
professionals, etc., sostre en situacions puntuals, servei de perruqueria, atenció 
individualitzada i un lloc on poden romandre en un clima càlid i d’acompanyament.

 
II.  RELACIÓ DE PROGRAMES A 

DESENVOLUPAR 
1.  Servei d’esmorzar 
2.  Servei de dinar
3.  Repartiment d’aliments
4.  Servei de rober
5.  Perruqueria
6.  CALIU-llar 
7.  CALIU-sostre 
8.  Necessitats bàsiques
9.  Acolliment al Centre o acolliment i derivació
10.  Consultes jurídiques
11.  Mesures penals substitutòries
12.  Inserció laboral
13.  Reis solidaris
14.  Divulgació i sensibilització
15.  Adequació i millora dels espais
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III.  RESULTATS OBTINGUTS DELS PROGRA-
MES QUE HA DESENVOLUPAT L’ENTITAT 
AL 2021

Com sigui que en l’any 2021 hem seguit patint la pandèmia iniciada al 2020, i per 
raons sanitàries, no hem pogut desenvolupar tots el programes previstos en les 
condicions que ens agradaria, i que es mereixen tots els nostres usuaris. 

1. Servei d’esmorzar 
Aquest servei està pensat per oferir tots els dies de l’any un esmorzar calent dins 
el menjador. A cada torn acostumen a treballar uns 15/20 voluntaris que realitzen 
les tasques de recepció, cuina, servei de taules, neteja i el que en aquell moment 
sigui necessari.

L’esmorzar calent es serveix a la taula i consisteix en: cafè, o cafè amb llet, cacau o 
infusions; brou a l’hivern i gaspatxo a l’estiu; els diumenges xocolata desfeta, tot 
acompanyat amb pa torrat amb oli i all, si en volen, mantega, melmelada, galetes 
i pastes; a voltes s’incorporen cereals o algun tipus de fruita. En marxar se’ls dona 
un entrepà, que diàriament es varia, amb opció de dieta musulmana, amb un pa-
rell de peces de fruita o un làctic, segons les existències.

En temps de pandèmia i per raons òbvies, no ha estat possible oferir aquest es-
morzar calent dins el menjador, com tampoc hem pogut oferir allò que ens agrada i 
que és el que ens ha motivat des del inici d’aquest projecte, i és, la relació personal 
amb l’usuari, i donar-li el nostre escalf. En el seu lloc hem donat una bossa en for-
mat pícnic amb un entrepà, fruita o làctic, pastes dolces i salades, i qualsevol altre 
producte, com a complement en funció del que disposem en aquell moment, i que 
sovint son consumits per dinar o sopar. 

El nombre de serveis donats durant tot l’any 2021 han estat: 57.038. 
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HISTÒRIC ANUAL SERVEI ESMORZARS I ENTREPANS

  

 

ANY USUARIS
2011 35.057
2012 34.334
2013 38.923
2014 39.374
2015 39.872
2016 39.527
2017 39.221
2018 40.870
2019 44.047
2020 9.881
2021 0

 

 

 

ANY USUARIS
2017 47.415
2018 48.763
2019 59.670
2020 29.688
2021 57.038

 

2. Servei de dinar
Al no poder accedir al menjador per raons sanitàries, aquest servei de moment ha 
quedat suspès. En el seu lloc facilitem aliments frescos, com poden ser: pollastre, 
carn, etc. als usuaris que tenen mitjans per cuinar.

3. Repartiment d’aliments
Malgrat que la majoria dels usuaris que venen al Centre són persones “sense llar”, 
n’hi ha un nombre als quals nosaltres anomenem “unitats familiars” que tenen la 
possibilitat de cuinar, o bé perquè viuen en un pis, o perquè han llogat una habita-
ció, o senzillament perquè tenen la opció de poder fer servir una cuina.

ESMORZARS 
CALENTS

ESMORZARS 
FORMAT
PICNIC
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Aquestes persones, prèvia entrevista amb la nostra treballadora social, reben, de 
forma periòdica lots de menjar, en funció del nombre de persones que componen 
aquesta “unitat familiar”.

Els aliments provenen de diferents llocs: Banc d’aliments, Unió Europea, Creu Roja, 
campanyes solidàries, donacions o compres efectuades pel propi Centre.

Aquest any, el nombre de lots de menjar per a les famílies, ha estat de 1.151 que 
han beneficiat 255 famílies amb un total de 488 persones.

4. Servei de rober 
El fet que el major nombre de persones que assisteixen al nostre Centre visquin 
al carrer, comporta que, en molts casos, tinguin problemes pel que fa a la roba de 
vestir, a les sabates o a les flassades, tovalloles, etc.. (dificultat per rentar-la, roba-
toris, canvis de temps, fred, pluja, entrevista de feina...).

Existeix un servei de rober d’emergència que funciona tots els dies de l’any, atès 
per voluntaris, que permet cobrir les necessitats més urgents.

A diferència de l’any passat, que degut a la pandèmia vàrem atendre un nombre 
insignificant de persones, aquest any aquest servei s`ha incrementat, i hem atès 
120 persones; el període de més demandes, com sempre, es concentra als mesos 
de més fred, on junt amb la roba de vestir es reparteixen flassades, sacs de dormir, 
i roba d’abric: s’han repartir en total 547 peces de roba i calçat. 
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5. Perruqueria
Tots els dimarts de 8 a 10h. hi ha servei de perruqueria; bàsicament tall de cabell.

Aquest servei, de moment, resta suspès; esperem que el proper any 2022 el pu-
guem reiniciar. 

6. CALIU-llar
Compartim la idea de que un “sostre no és una llar”, malgrat que considerem un 
dret inalienable que tothom pugui gaudir com a mínim, d’un sostre digne.

Treballem des d’aquesta premissa en un pis d’acollida que tenim llogat i en el que 
es valora, per damunt d’altres aspectes, la convivència, el respecte, el treball i el 
sentit de pertinença al grup que l’habita.

Aquest pis es manté amb fons propis i amb l’aportació de les persones que inte-
gren la “família” que hi viu, com a mesura de corresponsabilitat, quan disposen 
d’ingressos 

El seguiment es fa a través d’un sociòleg, en funcions d’educador social, que treba-
lla i vetlla els aspectes de relació, adaptació i inserció laboral.

Aquest any les 4 persones que teníem acollides, i després d’un procés d’integració 
i de recerca de feina, els ha permès assolir l’objectiu de estar integrats en el mon 
laboral, i de ser completament autònoms en un altre pis. 

En el seu lloc, hem iniciat el procés amb 4 persones més, dues d’elles un matrimo-
ni, que ja ha vist incrementar la família amb un bebè, i que també confiem que a 
curt o mig termini puguin arribar a esdevenir autosuficients. Aquest és el sentit del 
pis d’acollida. 

7. CALIU-sostre
Hi ha situacions que per les seves característiques, han de ser resoltes de manera 
immediata, encara que, posteriorment, a través de la treballadora social es bus-
quin els canals que puguin regularitzar-les.

En aquests casos i de manera provisional ens fem càrrec de trobar i finançar “sos-
tres”, de manera total o parcial, que puguin pal·liar una necessitat urgent.

Durant el 2021, en diferents moments, hem donat ajudes econòmiques, per im-
port de 2.065 € per finançar, en alguns casos parcialment i en altres en la seva 
totalitat, el lloguer d’habitacions. Aquest servei a atès a 5 persones. 
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8. Necessitats bàsiques
Es financen necessitats bàsiques com: rebuts de serveis imprescindibles; subminis-
traments (aigua, gas, llum) medicines, ulleres, pròtesis dentals, regularització de 
documents, i d’altres. 

Aquest programa, al 2021 ha fet la següent cobertura econòmica: 

• Farmàcia: un import de 4.534,21 €.
• Òptica: atenció a 9 persones per un import de 1.296,90 €. 
• Dentista: atenció a 11 persones per un import de 2.935,00 €.
• Subministraments i transports: atenció a 31 persones per un import de 4.134 €.
• Documentació i gestions: atenció a 22 persones per un import de 1.124,32 €.
• Altres ajudes per valor de 3.321,90 €.

9. Acolliment al Centre o acolliment i derivació
Totes les persones que assisteixen de manera regular al Centre tenen el seguiment 
de la treballadora social, que s’encarrega de la primera presa de contacte, el poste-
rior seguiment i la possible derivació, en cas que així ho aconselli la valoració que 
es fa de la situació que els ha portat a CALIU.

La treballadora social del Centre ha mantingut 61 entrevistes d’acolliment i/o se-
guiment d’usuaris, que han comportat un 
nombre important de gestions posteriors.

10. Consultes jurídiques
Moltes de les persones que utilitzen els nos-
tres serveis, tenen dificultats en la seva re-
novació de papers, en gestions de multes, 
en denúncies per robatoris, en aprofitament 
per part de tercers; un advocat voluntari els 
assessora i ajuda en la tramitació que calgui.

Aquest anys s’ha orientat i acompanyat a 8 
persones, amb un total de 10 consultes re-
alitzades.
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11. Mesures penals substitutòries
CALIU s’ha incorporat a la xarxa de Centres que treballen amb el departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, com a receptors de persones que han de 
realitzar treballs en benefici de la comunitat (TBC) com a mesures penals substitu-
tòries.

Aquest any han col·laborat a la dinàmica diària de CALIU 61 persones, que han rea-
litzat un total de 1.400 hores de servei a la comunitat, en companyia dels voluntaris 
del Centre, aprofitant en molts casos la facilitat de poder-ho fer en dies festius i 
caps de setmana si tenien un treball els dies laborables.

12. Inserció laboral
En la mesura de les possibilitats del Centre, es facilita la possibilitat de recerca de 
feina. Actualment existeix un acord amb Torre Jussana per assessorament i forma-
ció, gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona.

Durant l’any 3 persones han trobat feina a través de contactes amb organitzacions 
de recolzament a la inserció laboral realitzats per personal del Centre. 

13. Reis solidaris 
Emmarcat en la filosofia d’acolliment que manté el Centre i amb l’anhel que les per-
sones que hi assisteixen sentin que el que es dona va molt més enllà de l’aliment, 
es fan “reis solidaris” per als usuaris.

S’han fet 192 “regals de Reis” a tots els usuaris que el dia de Reis han assistit al 
Centre.



Memòria del projecte del 2021

12

14. Divulgació i sensibilització
El Centre rep durant tot l’any visites de Centres escolars, de grups de joves univer-
sitaris, de grups d’Escoltes, així com de persones que, en moments puntuals, estan 
interessats en conèixer, de primera ma, la tasca que es fa en un espai d’acolliment.

Es participa en jornades, taules rodones, programes de ràdio i televisió i a qualse-
vol espai que fomenti el coneixement i sensibilització amb el tema de les persones 
sense sostre.

Aquest any i degut a la pandèmia sols hem rebut la visita de 3 centres escolars. 
També nosaltres hem anat al institut “Pere Tàpies” i a l’escola “FEDAC Horta” així 
com el centre Cívic “Torre Llobeta” a explicar el nostre projecte. 

15. Adequació i millora dels espais
La tasca principal de CALIU es realitza en uns espais que, antigament, havien estat 
utilitzats com a guarderia infantil i que van ser adaptats per a la finalitat mes bàsica 
del Centre i que, actualment, es mostren del tot insuficients i per tant requereixen 
d’un estudi de necessitats bàsiques i d’una nova planificació de l’espai.

Aquest any 2021, ja hem pogut realitzar una primera fase de les obres, per un va-
lor de 144.088 € que inclou una nova tanca al carrer Salses, la reforma dels locals 
parroquials per adaptar-los al nou ús previst i la construcció de dos despatxos per 
a l’atenció social personalitzada. La sala gran d’aquests locals, s`ha adaptat com a 
sala polivalent que permetrà l’ampliació del menjador, gairebé triplicant l’afora-
ment del menjador actual. Aquesta fase inicial (que hem anomenat FASE 0), es va 
acabar de construir el 8 de juny de 2021 (data de recepció de l’obra).



Memòria del projecte del 2021

13

16. Pla Buits
A través del Pla Buits de l’Ajuntament de Barcelona, es disposa d’un terreny cedit 
de 320 m2 per dur a terme un hort urbà, dirigit per voluntaris experimentats i fent 
les tasques de conreu els usuaris del nostre centre. Els productes obtinguts es dis-
tribueixen entre els propis usuaris.

Aquest espai es utilitzat també per fer tallers de sensibilització vers el medi ambi-
ent i la vulnerabilitat, a Centres escolars i entitats de la zona.

L’hort urbà, ha estat dirigit per l’entitat Lluïsos d’Horta. Nosaltres hi seguim col·la-
borant en la gestió i organització de l’hort.

Durant el curs lectiu l’espai ha rebut la visita de Centres escolars i entitats cíviques 
de la zona. 

Per altra banda, grups reduïts d’interns del centre de Salut Mental “La Mercè” s’hi 
desplacen 3 dies a la setmana per col·laborar en les diferents tasques de conreu.

IV.  MITJANS PERSONALS I MATERIALS 
DELS QUALS DISPOSA L’ENTITAT PER 
AL DESENVOLUPAMENT DELS SEUS 
PROGRAMES

1. Mitjans personals
a. Personal propi de l’entitat

L’entitat com a tal, parròquia St. Joan d’Horta, té com a rector a Mn. Josep Maria 
Prats que juntament amb els rectors de les altres quatre parròquies de l’Arxiprestat 
d’Horta formen el Consell Assessor.

b. Personal contractat expressament pel projecte

•  Un sociòleg en funcions d’educador social, que fa el seguiment dels usuaris que 
viuen al pis d’acolliment o en allotjaments temporals, treballant-ne la convivèn-
cia, la formació i la inserció laboral.

•  Una tècnica de projecte que dona suport a les tasques de gestió de l’entitat.
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c. Personal cedit per Càritas diocesana 

•  Una treballadora social a temps parcial, que es coordina amb els treballadors 
socials municipals i d’altres ONG s. que deriven usuaris al CALIU, dels quals en fa 
la valoració i seguiment, si s’incorporen al Centre. 

d. Personal voluntari

La Direcció/Coordinació del projecte la duen a terme 5 voluntaris que es repartei-
xen les diferents tasques.

•  Voluntari - Economia i atenció directa
•  Voluntària - Logística i contacte amb entitats
•  Voluntari - Assessorament jurídic i acompanyament legal
•  Voluntària - Acompanyament psicològic, atenció directa i redacció de projectes
•  Voluntari - Atenció directa, gestió i tramitació documentació davant les adminis-

tracions públiques 

El projecte està dividit per àrees d’organització, gestionades per 6 voluntaris.

•  Organització menjador
•  Organització rebost
•  Organització voluntariat
•  Organització lots de menjar familiars
•  Comunicació
•  Control assistència usuaris

Juntament amb aquest equip, treballen uns 70 voluntaris que atenen totes les ne-
cessitats diàries del funcionament del Centre i realitzen diversos treballs:

•  Recepció
•  Recollida de dades (administració)
•  Seguiment de la tasca dels voluntaris
•  Organització del magatzem d’aliments
•  Recollida sistemàtica d’aliments
•  Servei de menjador
•  Servei de rober
•  Servei de perruqueria
•  Atenció sanitària
•  Organització biblioteca
•  Acompanyament
•  Atenció personalitzada
•  Manteniment
•  Logística i Transport
•  Participació en jornades o activitats en representació del Centre



Memòria del projecte del 2021

15

2. Mitjans materials
•  CALIU efectua la seva tasca diària directa als locals cedits per la Parròquia Sant 

Joan d’Horta; disposa de menjador, cuina, cambra frigorífica, magatzem, rober, 
despatx i serveis.

•  Un pis llogat de tres habitacions, menjador-sala, cuina i servei.
•  Una furgoneta per fer recollida d’aliments.

3. Recursos

Subvencions 76.310,40 €
Donatius 16.427,83 €
Quotes fixes 20.530,00 €
Altres 1.493,16 €
TOTAL 114.761,39 €

Ingressos 2021
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Obres Nous Locals 60.273,41 €
Queviures 28.640,27 €
Usuaris 17.346,33 €
Pis acollida 18.891,51 €
Personal i S.Social 11.943,65 €
Funcionament 24.894,44 €
Manteniment 1.669,34 €
TOTAL 163.658,95 €

Despeses 2021
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V.  RELACIÓ DE PROGRAMES QUE ES 
PLANTEJA REALITZAR L’ENTITAT EL 2022

L’objectiu que es planteja CALIU, espai d’acolliment pel proper exercici del 2022 és 
el manteniment i millora dels serveis, amb un nivell similar o superior de xifres dels 
programes de l’1 al 14, en funció de la situació sanitària. 
 
El programa 15 (Adequació i millora dels espais), requereix d’un tractament 
diferenciat, ja que el propòsit pel 2022 és la realització de la construcció d’una 
nova fase (de les tres que encara manquen per realitzar, però que ens permetrà 
traslladar el menjador als nous locals del carrer de Salses). En aquest sentit podem 
avançar que ja disposem dels recursos econòmics per la seva execució, gràcies a la 
generosa aportació del Rotary club d’Alemanya i de Barcelona.
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VI. ALTRES DADES D’INTERÈS
Enllaços a algunes referències del CALIU
https://beteve.cat/societat/el-caliu-un-menjador-social-a-horta-guinardo/
(24-02-2011)

http://www.tv3.cat/videos/3489790/Centre-dacollida-El-Caliu
(«ELS SIGNES DELS TEMPS» - TV3, Setmana Santa de 2011) 

http://www.8tv.cat/8aldia/videos/exit-del-gran-recapte-del-banc-dels-aliments/
(TV8 - «8 al dia» - 1 de desembre de 2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=o4MIPYQ3ATg&feature=youtu.be 
(Hort) 

http://www.btv.cat/alacarta/informatius/42961/
Aproximadament al minut 2:50 surt la notícia del premi al Caliu. 

https://youtu.be/faahHwzr5mk
(“XAVI o EL PLOR DEL MAR”) Usuari-voluntari de CALIU, mort de càncer el 2018 (Xavier 
Martínez Aguado)

https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/el-menjador-soci-
al-el-caliu-reparteix-menjar-i-companyia_283437 
(12-01-2016)

https://www.facebook.com/barcelonaesaigua/videos/1167405126675967
(16-11-2016)

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/viure-de-leconomia-submergida/
video/6042792/ 
 (14-05-2020)

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/anghy-em-queden-3-euros-al-
compte-corrent/video/6068217/ 
(9-11-2020)

https://www.ara.cat/editorial/menjadors-socials-coronavirus-crisi-atur-po-
bresa_129_3062421.html
(15-01-2021)

https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-sensellar-sense-sostre-barcelo-
na-menjar-menjadors-socials-mes-augmenten-pugen-el-caliu-caritas_1_3062391.
html
(15-01-2021)



Ens ajuden a fer Caliu

Escoles

Entitats

CASAL DE LA 
GENT GRAN 

D’HORTA

AGRUPAMENT 
ESCOLTA SANT 

FRANCESC XAVIER

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I VEÏNES 

D’HORTA

CASAL DE LA GENT 
GRAN DE LA FONT 

D’EN FARGUES

CASAL DE LA 
GENT GRAN DE 
TORRE LLOBETA

LA SALLE 
HORTA

SAGRADA 
FAMILIA  
HORTA

SALESIANS 
D’HORTA

ANGELS 
GARRIGA

CAN 
CARBASSA

ESCOLA COR 
DE MARIA

INSTITUT 
FERRAN 
TALLADA

HEURA

CENTRE 
CATALÀ 

COMERCIAL

DOMINIQUES  
d’HORTA

MARE 
NOSTRUM

Forn de pa
ARTPA

Supermercat
SUPAGRU



Col·laboradors

Persones que regularment ens ajuden amb aportacions 
econòmiques fixes-periòdiques

Persones que regularment ens aporten queviures.

Persones anònimes que puntualment ens ajuden econòmicament o 
bé amb productes alimentaris.

Nito Canales - maquetador i Josep Maria Berlanga - dissenyador 
logos

A totes elles gràcies per ajudar-nos a fer Caliu


