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1 INFORMACIÓ DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 

- PARRÒQUIA SANTA ANNA 

- Entitat canònica amb reconeixement civil. 

- NIF  RO800513D 

- Segle XII 

- Registre de Entitats Religiosas  

- Rector: Mn Peio Sánchez Rodríguez DNI 15939173N 

- C/ Santa Anna 29.  

- 08002 Barcelona 

- www.santaanna.org 

- parroquia@santaanna.org 

- Tfno: 933013576 

- Peio Sánchez Rodríguez. c/ Rivadeneyra 3, principal 08002 Barcelona. Tfno. 636627162. 

peiosanchez@gmail.com 

- Està acollida al règim fiscal especial de l’Església Catòlica i és subjecte obligat en relació 

a la Ley 10/2010 sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 

Terrorisme. 

2 DESCRIPCION DE L'ENTITAT I ELS SEUS OBJECTIUS 

Missió: Promoure una església oberta al centre de la ciutat de Barcelona des de la 

parròquia de Santa Anna que com espai i comunitat viva acull integrant a les persones 

sense llar i als visitants ocasionals que arriben atrets per diverses recerques. 

Objectius: 

http://www.santaanna.org/
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1) Adequar i organitzar els espais d’acollida tenint en compte les diferents necessitats 

de l’activitat litúrgica i celebrativa, de les persones sense llar, dels grups i comunitats així 

dels turistes que visiten l’art del monestir. 

2) Promoure l’escolta personalitzada i la formació i acompanyament de grups des de les 

diverses situacions, procurant el reconeixement de cada persona, desplegant el suport 

mutu així el compromís des de la força espiritual que emergeix de l’interior i de les 

relacions. 

3) Desplegar el voluntariat de servei a les persones sense llar i promoure les relacions 

de fraternitat entre tots. 

4) Generar propostes de caràcter espiritual, cultural i ocupacional que permetin 

participar i inter-actuar a les persones. 

5) Vincular a les persones i grups que participen en els problemes socials de l’entorn així 

com en les organitzacions i serveis públics o privats que ofereix la ciutat segons les seves 

expectatives, necessitats i potencialitats. 

6) Comunicar significativament la urgència de l’atenció a les persones excloses i 

descartades sent “veu dels que no tenenveu “. 

7) Promoure els mitjans econòmics per a la realització del projecte des de l’administració 

adequada i transparent dels béns i aportacions. 

3 EXPLICACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

PROGRAMA: LLAR D'OPORTUNITATS 

Es tracta d'un programa de formació d'un grup de quatre joves extutelats que residiran 

en una llar ubicat en un pis de la parròquia i que participaran d'un procés de formació 

per a auxiliar de seguretat. El procés de formació serà d'un any i inclourà una part 

intensiva teòrica i unes pràctiques tutelades. 

La formació impartida per l'associació PANATHENEOS (https://panatheneos.com/) a 

més les empreses Trablisa (https://www.trablisa.es/) i KosmosGroup 

(http://www.kosmos-group.net/ca/ inici /). Els destinataris que superin 

satisfactòriament el curs obtindran un títol homologat de l'associació PANATHEOS i 

tindran garantida la incorporació laboral amb les empreses col·laboradores. 

El programa constarà de dos mesos de classes bàsiques sobre seguretat. Després 

d'aquesta fase s'iniciarà un sistema mixt de classes i pràctiques durant tres mesos. 

L'última fase serà de set mesos de pràctiques tutelades. Totes les pràctiques es 

realitzaran al programa Hospital de Campanya per a persones sensellar. 
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4 QUANTIFICACIÓ ECONÒMICA I TERMINI D'EXECUCIÓ PREVIST 

Pressupost:  

1. Lloguer:     12.000 euros 

2. Consumibles:           2.400 euros 

3. Manutenció:    24.000 euros  

(500 euros alumno/mes) 

4. Ajut econòmic:        9.600 euros 

(200 euros alumno/mes) 

5. Acompanyament professional:  15.000 euros 

6. Assegurances socials:   4.000 euros 

Total         67.000 euros 

Finançament: 

Parròquia Santa Anna   29.400 euros 

Beques (4 beques de 9.400 euros)  37. 600 euros 

Total      67.000 euros 

Execució:  

Enero 2022 a enero 2023 

  

Sol·licitud: 

Participació en el finançament d'alguna beca 

 

 


