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CENTRES 
D’ACOLLIDA I 
SUPORT A LA 
MATERNITAT
34 anys al costat de la 
maternitat vulnerable



Una Fundació privada, independent, constituïda el 30 d’abril de 1987, reconeguda com a una 
entitat de caràcter social, que promou el valor de la vida humana amb un missatge positiu i 
constructiu de la maternitat.

Els nostres valors essencials són el respecte, la llibertat, la solidaritat i el compromís.

Fundació Pro Vida de Catalunya és…

Realitzem un acompanyament i 
atenció continuada a la mare durant 
el seu embaràs i en el primer any de 
vida del nadó, que inclou el suport 
humà i també ajuda amb provisions i 
articles bàsics de primera necessitat.

Com?

El Projecte Endavant Mares de Fundació 
Pro Vida de Catalunya, ofereix acollida, 
suport i assistència gratuïta a totes aquelles 
dones gestants o amb nadons en situació 
de vulnerabilitat, o en altres dificultats, que 
lliurement decideixen tenir el seu fill, perquè 
puguin exercir la seva maternitat d’una 
manera positiva i feliç.

Assistències a
gestants/mares

3.809
Tallers de preparació 

per a la maternitat

73
Hores d’atenció 

psicològica

141
Atencions de

trucades telefòniques

+ 1.872

Kgs/lts
d’aliments diversos

50.215
Kgs/lts de llet 

infantil i cereals

6.325 5.238   
Productes d’higiene

i sanitaris
Canastretes

269

Paquets
de bolquers

2.516   
Peces 

de roba

4.539   
Utillatge infantil 

(bressols, cotxets, etc.)

312
Targetes de 

transport públic

673



Acollim a dones embarassades tant si és el seu 
primer embaràs com si tenen altres fills, amb parella o 
monoparentals, sense distinció de nacionalitat i edat. 
L’ajuda que reben és també per a la resta de familiars que 
conviuen amb elles.

A qui?

Persones 
beneficiàries

1.824

3.580   

Mares amb nadons nascuts el 2020

Donacions en espècie

Mares gestants de nadons nascuts 
durant el 2021

Donacions monetàries

Mares gestants de nadons per 
néixer el 2022

269

110

Amb què?

Subvencions en espècie

Subvencions monetàries

Hores de treball 
voluntari

Fons privats (94%)

12.123   Hores de treball 
professional

570   Mares ateses

460   Nadons

350   Altres fills ajudats      

444   Altres familiars ajudats

94%
Fons públics (6%)

6%

191

8.192
Nadons nascuts

des de 1987

40%
Monoparentals

60%
Amb parella



Col·labora!  

Moltes coses petites
assoleixen grans fites

ES76 2100 0541 86 0200123371
BIZUM: 01859

Bonaplata 42, 1r – 08034 – Barcelona

Gran Via Carles III 61 bis,
baixos 1r i 2n – 08028 – Barcelona

 T. 932 047 111
 fpvc@provida.org
 www.provida.org


