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L'associació Alè, “Capacitat de Sostenir un esforç”, va néixer l'any 2012 com a 

associació sense ànim de lucre i de caràcter social, amb àmbit a la Comarca del Garraf 

(Barcelona), C.I.F.: G-65776809 i situada al Centre Cívic, Plaça dels Alumnes Obrers s/n., 

Vilanova i la Geltrú. Alè és una entitat membre de la Taula d’Entitats Socials de VNG. 

 

Cafè caliu es un servei d’esmorzars en el qual els seus objectius són: 

 

Objectiu General del Cafè Caliu 

 Oferir un esmorzar sa i equilibrat a aquelles persones que es troben en situació 

o risc d’exclusió social els 365 dies de l’any. 

 Potenciar un espai d’interacció que permeti una atenció i intervenció directa, 

competència pròpia dels Tècnics en Integració Social, amb les persones 

usuàries del recurs. 

 Crear un espai obert a la participació ciutadana, d’institucions i entitats 

públiques o privades que vulguin col·laborar de forma directa o indirecta amb 

Cafè Caliu. 

Objectius Específics: 

 Defensar que tot ésser humà té dret a una alimentació sana i equilibrada, dret 

que l’Associació Alè considera fonamental perquè assegura una qualitat de vida 

i contribueix a satisfer les necessitats bàsiques. 

 Anar un pas més enllà i oferir un assessorament i suport, en els casos que es 

cregui convenient i viable, per tal de detectar i respondre al ventall de 

necessitats de la persona usuària, dintre de les limitacions pròpies del recurs. 

 Realitzar iniciatives i activitats per recaptar recursos humans, econòmics i 

materials.  

 Implicar als usuaris perquè formin part del recurs i col·laborin a mantenir-lo. 

 

El projecte es realitza gràcies al treball desinteressat dels Tècnics d'Integració 

Social que gestionen el recurs, realitzen el control assistencial,donen suport a les 

persones usuàries, en fan seguiment i es coordinen amb les entitats que ens deriven a 
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les persones usuàries, però sobretot la base dels nostres projectes es fonamenta en el 

treball anònim dels nostres 15 voluntaris/es, per donar resposta a les necessitats 

d’els/les usuaris/es  

 

Col·laborem amb Grup Atra, amb l'objectiu de fer partícips als/les seus/seves 

usuaris/as en projectes d'integració social a través del voluntariat. 

 

Ens coordinem amb el Departament de Justícia i Justícia Juvenil, a l'Àrea de 

Mesures Penals Alternatives amb l'objectiu que compleixin les mesures alternatives a 

canvi de prestació de treballs en benefici de la comunitat. En el període establert les 

persones derivades exerceixen funcions de voluntariat. 

 

Recolzem a les escoles, en els cicles de grau superior i universitat mitjançant el 

conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumnat en la nostra entitat, 

amb l'objectiu de completar la seva formació acadèmica. Així mateix, donem xerrades 

a les aules mitjançant campanyes de sensibilització, creant espais d'informació i 

orientació, expliquem les nostres accions per donar a conèixer la nostra labor, 

conscienciar de la realitat que viuen els/les nostres/as usuaris/es i afavorir la 

integració, a més de fomentar un alumnat participatiu en el voluntariat. 

 

La difusió del servei es recolza en les xarxes socials, premsa escrita, ràdio i 

televisió com: Facebook, pàgina web, Diari de Vilanova, Canal Blau. 

 

Durant l’any 2017, van fer us del servei un total de 57 persones que va 

representar un total de 2354 esmorzars realitzats, amb una mitjana mensual de 

persones ateses per dia de 11 usuaris/es.  

 


