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L'Associació Causa Nostrae Laetitiae és una associació apolítica sense ànim de lucre, civil privada,
inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya.
La Causa la formem persones de diferents àmbits professionals que sota el lema AJUDEM A
RECUPERAR L'ALEGRIA treballem amb l'objectiu d'ajudar a fer front a noves formes de fragilitat i
exclusió social de la nostra realitat més propera que com a conseqüència generen tristesa o
negativitat.

ÀMBIT EDUCATIU
A La Causa creiem que l’educació és bàsica per tal que una persona es pugui desenvolupar
amb normalitat dins la societat actual.
Ÿ Assessorament, derivació i subvenció de cursos oﬁcials: Dirigit a joves que han
decidit reemprendre els seus estudis. En cas de joves de famílies amb pocs recursos
s’ofereix possibilitat de beca.
Ÿ Suport escolar i seguiment tutorial: L’equip de tutors i formadors orienten a cada usuari
per tal d’aconseguir l’èxit en els cursos iniciats. A més, se’ls ofereix reforç en aquelles
assignatures en que els tutors o els mateixos usuaris detecten mancances.
Ÿ Converses en anglès: Els usuaris de l’àmbit educatiu tenen l’oportunitat d’aprendre
anglès de manera informal compartint una estona de convivència amb una professora
d’anglès.
Ÿ Taller d’instruments: Als usuaris de suport educatiu, se’ls ofereix la possibilitat
d’aprendre a tocar instruments com la guitarra o el piano.
Ÿ Aﬁna l’alegria!: Als usuaris de suport educatiu, se’ls ofereix la possibilitat de participar en
una coral subvencionant-ne el cost de la matrícula amb la ﬁnalitat que es puguin beneﬁciar
dels efectes positius de la música mentre conviuen amb altres joves de la seva edat.
ÀMBIT ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Assessorament, acompanyament, derivació i subvenció: Un equip de psicòlegs
s’encarrega de fer seguiment a casos que es van presentant i en cas necessari, es deriven
a on pertoqui. Actualment, existeix un conveni amb Càritas Granollers que deriva a la
Causa els casos que es van presentant.

Ÿ

ÀMBIT LEGAL
Ÿ Assessorament derivació i subvenció: Assessorament legal a joves i adults de famílies
amb pocs recursos. Derivació a advocats especialitzats i, en cas necessari, subvenció de
part o de la totalitat dels costos.
ÀMBIT DE SOCIALITZACIÓ I LLEURE
Activitats obertes al públic en general amb la ﬁnalitat de contagiar alegria i donar a conèixer
l’associació.
Ÿ Cicle de Cinema Solidari La Causa: Té com a ﬁnalitat contagiar alegria a la societat que
ens envolta.
Ÿ Altres activitats obertes al públic en general: Xerrades, conferències i altres activitats
que anem deﬁnint al llarg del curs.

Seu Social: Plaça de l’Església, 1 (locals de la Parròquia de Sant Esteve) - 08401 Granollers
Per a més informació i/o concertar una entrevista, enviar mail a lacausa.projectes@gmail.com

