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Gairebé quaranta anys de compromís social

Missió
Creació i gestió contrastada de 
processos i serveis centrats en 
les persones i en les comunitats 
per facilitar-ne l’empoderament i 
enfortir-ne el paper actiu a l’hora 
de generar igualtat social i 
benestar personal i col·lectiu.

Visió
Entitat promotora i referent d’un 
model de tercer sector que es 
caracteritza per:
• Valors ètics pel que fa a l’ús dels 
   recursos i pel que fa al tracte 
   envers les persones i els 
   col·lectius, les comunitats i 
   l’administració.
• Gestió eficient dels programes 
   finançats amb fons públics i 
   privats.
• Vehicle del compromís social de 
   la ciutadania i del model de 
   convivència solidària.
• Promoció i defensa dels drets i 
   les responsabilitats de les 
   persones i els col·lectius més 
   vulnerables i en risc d’exclusió 
   social.

Valors
• Ètica i transparència.
• Professionalitat.
• Creativitat, innovació i qualitat.
• Respecte i convivència.
• Compromís social i defensa de
   drets.
• Objectivitat i acreditació.

L’Associació Benestar i Desenvolupament ABD és una organització no 
governamental i sense ànim de lucre que neix a la dècada de 1980, quan el 
consum de drogues i la pandèmia de la sida van fer estralls entre la 
població jove. En aquest context, un grup de persones professionals i 
voluntàries es van organitzar per oferir atenció a les persones 
consumidores, a les seves famílies i a l’entorn veïnal més proper. Avui, ABD 
segueix intervenint per reduir les desigualtats i la vulnerabilitat social i 
sanitària a través d’un ampli ventall d’accions.

L’acció social d’ABD és transversal, perquè som al costat de persones i
comunitats que viuen situacions tan diverses com ara la discapacitat 
intel·lectual, els problemes de salut i de salut mental, la manca de béns
bàsics —com ara la feina, l’habitatge o l’energia—, la violència masclista o
el maltractament infantil, el simple fet de fer-se gran o de migrar a un altre 
país, el consum de drogues, la discriminació per gènere, ètnia o origen, 
o la manca d’accés a serveis, entre d’altres.

Adhesió a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides
En tots els casos, el nostre propòsit és contribuir a l’enfortiment de les 
persones, dels col·lectius i de les comunitats que pateixen processos 
d’exclusió, i potenciar-ne les capacitats i defensar-ne els drets. Creiem en 
la necessitat d’elaborar estratègies comunes i és per això que ABD s’ha 
adherit a l’Agenda 2030, un projecte integral i multidimensional que 
proposa un seguit d’objectius de desenvolupament sostenible per a 
abordar els grans reptes globals i conduir-nos al món que volem.



La nostra essència

Disposem d’un model propi d’intervenció. És el marc referencial que hem 
establert com a base per a totes les accions socials. Es compon de dotze 
principis essencials i comuns que singularitzen la nostra pràctica diària, 
es constitueixen com un horitzó comú i són un espai de reconeixement 
compartit per tota l’organització.

Justícia social com a criteri per a frenar els processos d’exclusió social.

Igualtat de gènere i no discriminació per raons d’edat, de gènere, 
d’ètnia o d’orientació sexual, entre d’altres.

Subjecte de dret com a principi vertebrador d’una atenció centrada en 
una persona activa.

Integració de l’agenda global i la defensa de drets en l’estratègia 
d’entitat.

Mirada crítica per a desconstruir creences i prejudicis en l’acció social.

Recerca i evidències per a rebatre les pràctiques comunament 
acceptades i per a fomentar la innovació.

Abordatge multidimensional, que comprèn la interacció d’aspectes 
biològics, psicològics, socials i educatius.

Proximitat i inclusió social com a estratègies per a enfortir les 
relacions de suport a les persones.

Treball des del marge defensant metodologies de baixa exigència.

Ètica de la responsabilitat com a eix d’una vocació de servei públic.

Sense ànim de lucre i amb impuls de la governança per a la promoció 
de canvis socials.

Economia transformadora per a reforçar un ecosistema social 
alternatiu.

Els principis del nostre model d’intervenció social són:
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La nostra acció

Persones ateses

Serveis i programes

Equip professional

Persones voluntàries

Volum econòmic

Plataformes de participació

Auditories externes

Impactes en els  mitjans de comunicació

118.035

101

1.606

447

20.338.381 €

115

28

253

Balears
C/ de Gabriel Llabrés, 9, 2n 1a
07007 Palma de Mallorca

València
C/ de Prolongación Espartero, s/n
46900 Torrent

Barcelona
C/ de Quevedo, 2, baixos
08012 Barcelona

Madrid
Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid

Andalusia
C/ Nueva, 26, baixos
29200 Antequera

La Covid-19 
no ens pararà

La crisi per la pandèmia 
de la Covid-19 és un repte 

majúscul. La situació de 
moltes persones que ja 

estaven en risc d’exclusió 
social encara ha 

empitjorat més. Per això, 
continuarem treballant i 

construirem un front 
social per evitar 

conseqüències encara 
més devastadores per als 

sectors més fràgils de la 
població.

#ElVirusDeLaDesigualtat



Actuació local, horitzó global

404 persones grans viuen en 

residències i habitatges amb servei de

suport, cosa que fomenta el dret a l'autonomia

d’aquest col·lectiu.
83 persones en situació d’exclusió 

residencial es beneficien de programes

d'habitatge social. Garantint-los-hi l'accés, en

reduïm la vulnerabilitat.

8.794 accions socials desenvolupades
amb l'objectiu de garantir l'accés i el dret a 
l'energia de llars en situació de vulnerabilitat.

31.569 persones assessoradesen programes de detecció i reducció de lapobresa energètica, i la millora de l’eficiència energètica.

48.033 quilos d'aliments s’han repartit

per garantir el dret a una alimentació sana,

nutritiva i suficient.629 persones en situació de

vulnerabilitat han tingut accés a béns

de primera necessitat mitjançant economats

solidaris.

Promoció de projectes d’innovació 
en l'àmbit culinari i tèxtil en el marc de  l'economia solidària que promou l'emprenedoria 
social.

1.053 persones en itinerarisd’inserció social i laboral mitjançantprogrames d'orientació, formació i prospecció.

1.750 persones grans ateses en centres

de dia, residències i serveis d'atenció domiciliària

que promouen la salut i l’autonomia.
5.174 persones en tractament 

per abús de substàncies i 16.198 en

programes de prevenció de consum 

d'alcohol i altres drogues.

26.635 persones de 102 nacionalitats
diferents ateses en programes de migració, 
protecció internacional, refugi, traducció imediació intercultural.

212 persones amb discapacitat intel·lectual ateses per promoure lainclusió social, garantir la igualtat
d’oportunitats i reduir les desigualtats.

20.729 joves han participat en tallers 

de salut sexual, de prevenció d'addiccions,

de no-violència, d’igualtat de gènere, de LGTBIQ+

i d’interculturalitat.
26.020 famílies en espais de  

trobada en què es promou la vinculació  

afectiva, l’intercanvi d’experiències i la mediació

familiar.

5 projectes d’empoderament comunitari dirigits a fomentar la inclusió
social, la sostenibilitat i la resiliència mitjanaçant
l'esport, els horts urbans i l'acció voluntària.

60 campanyes i accions
comunicatives de transformació socialamb l'objectiu de construir ciutats i comunitatssostenibles, inclusives i participatives.

613 mares en context de risc social 

s'involucren en programes de criança positiva 

mitjançant l’atenció psicosocial i el reforç del 

vincle en la primera infància.3.716 dones i les seves filles i fills 

víctimes de violència de gènere en processos

de recuperació, atenció psicoeducativa i 

empoderament feminista.

Hem executat 5 projectesinternacionals amb 18 països per promoure l'intercanvi de coneixements
i la innovació social.

Som presents en 115 plataformes,9 de les quals són internacionals, una aliançaper a la transformació social.
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DROGUES I SALUT  |  POBRESA I INCLUSIÓ  |  INFÀNCIA, FAMÍLIES I IGUALTAT DE GÈNERE  |  PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I ENVELLIMENT DIGNE  |  DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
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El nostre camí

      

Els Punts d’Assessorament 
Energètic de l’Ajuntament de 
             Barcelona que 
             gestionem amb 
                            Ecoserveis són 
             reconeguts entre
                            les 100 millors 
accions climàtiques del món.

Juntament amb Ecoserveis,
guanyem el Premi de Pobresa 
Energètica del 
Germinador Social 
amb el projecte 
«RISE-APP per una 
Energia Justa». 

Estrenem l’espot 
#SempreÀngela per 
promoure el dret a 
una vellesa digna.

El projecte «Food Relations» 
                      s’implantarà al Prat 
                      de Llobregat després 
       de l’èxit de la prova 
                      pilot a l’Hospitalet.

El dispositiu Eldcare Remember, 
l’altaveu intel·ligent que impedeix 
la solitud i l’aïllament de les 
persones grans, és seleccionat 
com a finalista 
dels Premis 
Europeus de 
Serveis Socials 
ESSA 2019.

El Consell Econòmic i 
Social de les Nacions 
Unides (Ecosoc) ens 
reconeix com a entitat 
consultiva especial.

Entrem a formar part del 
Consorci Internacional sobre 
Política de Drogues (IDPC) i 
participem en el seminari del  
Fòrum de la Societat Civil sobre 
Drogues al Parlament Europeu,  
   així com en la  
   Comissió sobre 
                  Estupefaents  
   de l’ONU.

Presentem el 
Manual de bones 
pràctiques: serveis 
d’atenció i suport a 
persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Un any més, 
participem amb 
èxit en el Saló 
d’Oci Infantil i 
Juvenil Juvenalia, 
a Madrid.

       El programa «Sexus»
                estrena web per 
       promoure l’educació 
       i la salut sexual des 
       d’una perspectiva de 
       gènere i de drets.

Impulsem 
una jornada 
sobre la 
contractació 
pública-privada i les entitats 
socials per reflexionar sobre el 
model de finançament del tercer 
sector.Presentem els resultats d’una 

investigació sobre l’atur de 
llarga durada a Barcelona i les 
estratègies comu-
nitàries d’inserció 
laboral com a via 
d’intervenció. Benestar

Atur
Salut
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abd.ong
abd@abd-ong.org
T.: 932 890 530

T’hi sumes?

Institucions compromeses Entitats col·laboradores

Col·labora-hi!

f t l y n

Obra Social “La Caixa”
Fundación Montemadrid
Acción Social Bankia
Lafede.cat
Fundación HSF
Laboratorios ViiV Healthcare
Fundació Ordesa
Fundación Botín
Fundació Banc dels Aliments de 
   Barcelona
Leroy Merlin
Oysho
Associació Cívica La Nau
Projecte NANA
Eurolliga de Bàsquet 
Nutrició sense Fronteres
BAU - Centre Universitari de Disseny 
Metro Madrid
Momentum Analytics
Banc de Roba d’AEMA
Fundació d’Osteopatia de Barcelona
Alonso &Co
Programa UPC Reutilitza

Comissió Europea
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
  Social
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Govern de les Illes Balears
Gobierno de Canarias
Diputació de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Madrid Salud
Servei d’Ocupació de Catalunya
Consorci d’Educació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Madrid
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament del Prat del Llobregat

Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament del Pont de Suert
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament de Torrent
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Molins de Rei 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Vilassar de Mar 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 
Mancomunidad Intermunicipal La Encina

CEISA
Comitè d’Ètica
d’Intervenció social
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