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Les dades clau del 2016

56,8% de dones

participants en programes comunitaris9.645 

74,3% de dones ateses en serveis externs 
gestionats per l’entitat

98% de dones ateses en programes propis de l’entitat

persones ateses en programes de Surt i en serveis gestionats per l’entitat1.900

programes d’atenció executats

programes comunitaris 

projectes de consultora

serveis externs gestionats

projectes de recerca i innovació

d’inserció laboral en el programa d’atenció i empoderament     
  de dones en situació de pobresa

empreses col·laboradores per afavorir la inserció laboral         
   i oferir voluntariat corporatiu

dones ateses  al Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament       
   per a dones en situació de violència masclista (SIARE)

projectes

44
28
16
13

9

professionals  han participant en les nostres accions de formació 

professionals  han treballat a l’entitat127

110

100

26

322

85% de dones

d’inserció al mercat formal en el programa d’empoderament de dones 
que exerceixen treball sexual

45%

22%

A l’esquerra, sessió de Grandioses, programa d’empoderament per a dones grans a Badalona.
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Carta de la presidenta 

Mirant el futur, construïm present 

El 2016 ha estat un any de treball intens. Hem dirigit els esforços a consolidar processos iniciats 
l’any anterior: la reorientació de l’activitat, la renovació metodològica, la reorganització de l’es-
tructura i la recuperació econòmica. Els quatre aspectes configuraven les línies estratègiques del 
pla d’acció anual i el pla estratègic. 

Com podreu veure en les pàgines següents, hem ampliat les línies d’activitat i iniciat nous progra-
mes. Alhora, hem consolidat línies i programes oberts, per donar resposta a necessitats detecta-
des arran dels profunds impactes de la crisi en la població socioeconòmicament més vulnerable.  

A les portes dels 25 anys, hem rebut el reconeixement del govern de la Generalitat en el dia de la 
Justícia a Catalunya, i hem recollit la menció honorífica amb dosis similars de satisfacció, per la 
feina feta i, de consciència de tota la feina a fer. 

Al marge dels canvis i dificultats que anem vivint a l’entitat, no desviem la vista de la voluntat de 
transformació social feminista, que no vol dir altra cosa que la voluntat d’assolir una societat en 
què la identitat i expressió de gènere de les persones no sigui motiu per ocupar posicions de poder 
desiguals, en cap àmbit de la vida social ni en les relacions interpersonals i socials. Vinguem d’on 
vinguem. Visquem on visquem. Anem on anem. 

Els nostres esforços de present i la mirada de futur que compartim, coincideixen en l’objectiu: 

contribuir a aterrar l’equitat de gènere, de manera efectiva, a la vida de totes.

Fina Rubio

Presidenta de la Fundació
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Empoderament: trajecte i meta
de la nostra acció 

Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i 
culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada 
en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva. 

Ho fem a través de promoure l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu 
lideratge, amb una visió integral que té en compte les dimensions econòmica, personal, 
comunitària, social i política de l’empoderament.

L’activitat de Surt s’enfoca prioritàriament a les dones, molt especialment  als grups i per-
sones en situacions de més vulnerabilitat socioeconòmica. Tanmateix, l’objectiu d’assolir 
una societat amb equitat de gènere, inclusiva i lliure de violències masclistes, ens duu a 
incidir, també, en àmbits com el comunitari, el polític i el social. 

Més de 20 anys facilitant sortides 

L’entitat obre les portes fa prop de 25 anys, l’any 1993, com a Associació de Dones per a la 
Inserció Laboral. L’any 2007, Surt es converteix en fundació. Des dels inicis, ens definim 
com una organització de dones, compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, 
solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment 
eficient.

Actuant des del teixit divers dels feminismes i en el marc de les empreses d’economia so-
cial, Surt persegueix ser un projecte socialment transformador, compromès amb les dones 
en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències mas-
clistes,  en què tots els treballs, remunerats i no remunerats, siguin assumits al marge de 
les identitats de gènere, i en què el treball de sosteniment de la vida (treball de cures) sigui 
visible, revalorat i entès com a responsabilitat col·lectiva. 

model de competències
articula la metodologia de treball 

enfocament de gènere 
intrínsecament vinculat als drets humans 

diversitat 
des d’una perspectiva de gènere que contempla i 
valora l’existència de diversitats múltiples 

Com treballem i incidim?

A dalt, sessió de coneixement del mercat laboral adreçada a dones migrades.

L’empoderament és l’eix transversal que articula la nostra acció i es troba a la base 
de la filosofia que impregna les metodologies de treball
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L’empoderament

amb una doble dimensió Aconseguir més autoconfiança
i poder de negociació

individual

col·lectiva

en el conjunt de les institucions socials 

Generar els canvis socials, polítics i econòmics per eradicar les discriminacions de gènere 
estructurals en tots els àmbits de les relacions socials

per impulsar canvis i transformar 
les relacions de subordinació

Modificar la distribució de poder entre 
gèneres i les relacions personals i socials

és un procés

Enfortir i potenciar vincles i suports 
per tal d’afrontar i defensar problemes 
i interessos comuns

de presa de consciència

enfortiment de les pròpies capacitats

enfortiment de l’autonomia 

augment de l’autoritat, com a individu i com a grup social 

augment de poder sobre els recursos i les decisions

A la pràctica de Surt 

és el procés a través del qual les dones

el concebem com

el treballem en quatre eixos

un procés no lineal de transformació
 una progressió dinàmica

protagonitzada per la pròpia persona i assentada 
en mecanismes personals  de presa de decisions, 
autonomia i participació

empoderament
personal

 empoderament
 econòmic

empoderament 
comunitari

empoderament 
sociopolític

prenen consciència dels seus propis drets

reforcen les seves capacitats 

reconeixen i posen en valor els seus interessos

identifiquen la discriminació i subordinació i les causes

inicien processos d’’adquisició de poder individual i col·lectiu
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Com ens organitzem?

 

.

 
.

 

Codirecció:                        
Direcció general i Direcció 

general de processos

Patronat Entitats participades

Direcció general

Direcció 
tècnica

Direcció 
financera i 

administrativa

Departament de 
comunicació

Departament de 
desenvolupament de 

projectes

Equips 
territorials

Barcelona, Badalona, Baix Penedès
Vallès Occidental, Sant Adrià de Besòs

Pobresa i inclusió
Emprenedoria - Economia social i de 

cura Formació i ocupació

Recerca
Consultora

Treball sexual i tràfic per a l’explotació sexual 
Violències

Igualtat de gènere

Equips de 
projectes

Equips de 
projectes

Equips de 
projectes

Empoderament 
sociopolític

Empoderament 
personal

Empoderament 
comunitari

Empoderament 
econòmic

Coordinació de línia / Caps territorialsCaps d’àrea

Departament 
d’administració i 

comptabilitat

Departament 
de gestió de 

persones

Gestió de 
sistemes de 

qualitat
Intermediació

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, és el màxim òrgan 
de govern. Marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes 
les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta

M. Ester Ramos Oliveras

Secretària

Teresa Martínez Pastor

Vocals

Anna López Anguera

Carmen Oriol López-Montenegro

Remei Sipi Mayo

Belén Fernández López

Montserrat Camps

Fina Garcia

Carme Cañadell

Òrgans de govern

L’ equip de direcció executiva té la responsabilitat de dirigir i fer el seguiment quotidià de 
la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Direcció general

Sira Vilardell

Direcció general de processos 

Fina Rubio

Direcció tècnica

Gemma Altell

Direcció financera

Anna López
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Durant  l’any 2016, 127 professionals han treballat vinculades als diferents projectes i a les 

estructures de gestió. En acabar l’any, 58 professionals conformaven la plantilla de l’entitat.

El 85,5% de professionals vinculades són dones
El percentatge d’homes ha augmentat respecte a l’any anterior 

(9% el 2015 i 14,20% el 2016). 

El patronat està format íntegrament per dones i també són majoria en els equips 
de direcció (100% en el consell directiu i 97% en els equips de coordinació d’equips).

L’equip de treball

A l’esquerra, sessió de treball a l’àrea de recerca de l’entitat. A dalt, sessió d’eines per a la recerca de feina.
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Resum de l’any 2016

Reconeixements

Una ullada a la feina feta

La trajectòria de Surt ha estat reconeguda pel Govern de la Generalitat amb una de les mencions 
honorífiques que atorga en el dia de la Justícia a Catalunya, pel compromís amb els valors d’equitat, 
inclusió, solidaritat i transformació social.

Hem estat finalistes als Premis Trencant Invisibilitats, de l’Ajuntament de Badalona, pel programa 
Grandioses!, d’empoderament comunitari adreçat a dones grans del barri de Sant Roc de la ciutat.

Fem un repàs a l’activitat més destacada de l’any en els quatre eixos de treball:

eix d’empoderament econòmic
eix d’empoderament personal

eix d’empoderament comunitari
eix d’empoderament sociopolític

A dalt, lliurament de la menció honorífica al Palau de la Generalitat.

Eix d'empoderament econòmic

Inclusió i inserció 
Emprenedoria i economia social i de cura  
Formació i ocupació

Promoure l’autonomia econòmica de les dones és l’objectiu central d’aquest eix de treball, que engloba 
els programes per millorar el perfil professional, per obrir camins de professionalització i inserció 
en el mercat de treball, formal i/o protegit, i per crear iniciatives d’emprenedoria social, autònoma o 
mercantil. També inclou els itineraris i programes de lluita contra la pobresa i la precarietat. 

26 projectes
1.131 participants · 80% dones 

26 empreses col·laboradores

16 persones voluntàries

A dalt, sessió de coneixement de la societat d’acollida adreçada a dones migrades.
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"Les eines que he anat creant a mesura que he anat vivint són les que m'han dut fins on sóc. M'han 
ajudat a descobrir-les, a creure-me-les i a fer-ne ús."

Eulàlia, emprenedora participant al programa Construïm en femení les altres economies 

"Treballar en equip, comunicar-nos millor, estar més unides... Hi ha habilitats que aprenem que 
ens poden servir per, en un futur, poder treballar de tot."

Noemí, participant al programa Forma't adreçat a dones joves de La Mina

“Necessitava fer alguna activitat que em fes sentir més viva. Fent cuina he sentit que sóc vàlida i 
intel·ligent.”

Atika, participant al programa de reincorporació al treball adreçat a dones migrades 

“No tenia experiència, però vaig dir-me ‘si vull, puc’. Vaig fer les pràctiques i he acabat contractada.” 
Aouatif, participant al programa de reincorporació al treball adreçat a dones migrades 

Coneix alguns dels programes de l'eix 

Construïm en femení les altres economies
El programa que Barcelona Activa posa a l’abast ofereix formació, assessorament i recursos per 
afavorir l'impuls de projectes socioempresarials de dones en el marc de l'economia social i solidària. 
És, a l'hora, un espai per compartir l’experiència i construir sabers i una xarxa de suport mutu entre 
emprenedores.

 30 participants

 4 empreses creades

Catalunya emprèn 
En parternariat amb la cooperativa Impulsem, duem a terme accions de suport, orientació i 
assessorament per a dones que volen emprendre un projecte empresarial, com a via alternativa al 
mercat de treball. 

 61 participants 

 2 empreses creades

Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones del barri de La Mina
El projecte ofereix suport, acompanyament i seguiment a la inserció sociolaboral a dones, 
especialment de la comunitat gitana. Té l'objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat, mitjançant el projecte 
professional i el desenvolupament de competència professional, per afavorir la incorporació laboral de 
les dones i el manteniment del lloc de treball.

 128 participants 

 47% d’inserció 

Programa de reincorporació al treball. Millora professional i inserció per a 
dones migrades (PRT)
El PRT s’adreça a dones migrades que viuen situacions d’alta vulnerabilitat i no poden accedir a 
formació per altres canals, ja sigui perquè no tenen la situació administrativa regularitzada o per 
altres dificultats. El que ofereix el programa és formació professionalitzadora, pràctiques laborals i 
acompanyament a la inserció.

 14 participants 

 47% d’inserció 

A l’esquerra, sessió de coneixement de la societat d’acollida adreçada a dones migrades.
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Servei d’atenció, assessorament i millora de les competències personals per a 
dones migrades (SADI)
El programa busca que les dones identifiquin la motxilla d’aprenentatges amb què compten, posin 
en valor aquest capital, coneguin el mercat de treball i la societat d’acollida i, així, adquireixin un 
millor posicionament per accedir-hi. El SADI ofereix suport integral a les dones, des d’atenció social a 
assessorament jurídic. 

 19 participants (totes dones)

Programa de lluita contra la pobresa energètica
Els punts d’assessorament energètic conformen el servei de detecció i reducció de la pobresa 
energètica i millora de l’eficiència energètica de l’Ajuntament de Barcelona. Ofereixen a la ciutadania 
la informació i la intervenció necessàries per exercir els seus drets energètics. Surt gestiona el servei als 
barris de Ciutat Vella i l’Eixample.

 744 persones usuàries (521 dones i 223 homes)

Obrint Portes
És el programa d’atenció social i empoderament per a dones en situació de pobresa emergent, que han 
perdut les xarxes de suport i, per tant, que es troben en risc d’exclusió.

Tot i donar resposta a necessitats bàsiques, com són l'alimentació i l'habitatge, l’eix central del 
programa és l’empoderament, personal i econòmic. L’objectiu és acompanyar les dones a obtenir eines 
per viure amb la màxima autonomia.

 Atenció social:150 ateses 

 Grups d’empoderament: 26 participants

 Orientació laboral i seguiment: 46 participants / 22% d’insercions 

 Mòduls d'habilitats socials: 34 participants

 Cursos de professionalització: 28 participants

 2 pisos temporals d’inclusió amb suport: 
  5 dones i 6 infants hi han viscut (1 any de mitjana)

Eix d’empoderament personal

Violències 
Treball sexual i tràfic per a l’explotació sexual
Igualtat de gènere

L’objectiu central és facilitar processos de recuperació i desenvolupament personal i generar espais i 
eines per a l’empoderament, a través d’un enfortiment de les capacitats de les dones com a subjectes 
protagonistes i gestores dels seus processos vitals, la seva autonomia i els seus lideratges.

La lògica de procés integral i holístic pròpia de la metodologia de treball de Surt, fa que els programes 
d’empoderament personal també incloguin un treball de millora professional i econòmica. 

31 projectes 769 persones · 75% dones.  

86 són infants

A dalt, grup d’empoderament.
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"Recordo perfectament la primera pregunta que em va fer la psicòloga a l'arribar: Qui eres 
abans de la situació de violència? No me'n recordava. No sabia qui era. Ara sí ho sé. Sóc l'Eva. 
Plena i total."

Eva, usuària del SIARE i membre de la Xarxa de mentores 

"En el moment que agafem la paraula 'empoderament' i en fem un repte quotidià, tot va molt 
millor. A pesar que a vegades ens sentim en un mar de dubtes, sempre hi ha flotadors al nostre 
entorn que podem utilitzar."

Pepa, usuària del SIARE i membre de la Xarxa de mentores 

"Vaig arribar a Surt l'any 2011 a través d'un programa d'empoderament personal i econòmic 
per a dones i va suposar, per a mi, un canvi, no només en les perspectives laborals, sinó com a 
dona supervivent d'una situació de violència. Ara sóc tècnica i ajudo a emprendre processos 
d'empoderament a altres dones que estan en situacions similars a quan jo vaig arribar aquí."

Belén, tècnica d'inserció sociolaboral

A dalt, grup d’empoderament.

Coneix alguns dels programes de l’eix 

Dispositiu Integral de Millora de l’Ocupabilitat (DIMO)
El DIMO es dirigeix a dones que exerceixen treball sexual i que es plantegen millorar el perfil 
professional, des del respecte a la llibertat de cada dona de continuar exercint. El procés mira totes les 
esferes vitals (la formativa, la laboral, la personal…) per aconseguir la millora de l’ocupabilitat.

  69 participants 

   45% d’inserció 

Posa’t en forma. Projecte per a l’empoderament i la visibilització de les dones 
gitanes
Projecte de millora de la condició física de les dones gitanes, la seva autoestima i el seu empoderament 
amb l’objectiu d’augmentar la seva participació comunitària i així, conèixer l'entorn més proper i 
descobrir realitats més enllà del propi barri. 

 98 dones participants 

Gestió de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Els SIAD són punts de referència de les dones als municipis, amb la finalitat de potenciar els seus 
processos d’autonomia, contribuir a superar les desigualtats de gènere i donar resposta a les demandes 
d’informació i atenció.
En el darrer any, Surt ha estat a càrrec de la gestió dels SIAD del Prat de Llobregat, Santa Perpètua de 
Mogoda i Salt-Gironès. 
* Nombre d’atencions no inclòs perquè l’administració pública responsable de cada servei públic es reserva la informació. 

Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament (SIARE)
El SIARE, actiu des del 2006, és el programa central d’atenció i prevenció de la violència masclista. 
Ofereix a les dones que es troben o s’han trobat en situació de violència masclista suport per afrontar 
amb èxit el procés de recuperació, amb l'empoderament personal i econòmic com a eix que travessa 
l'acompanyament. 
Segons les necessitats personals, cada dona ha tingut disponible atenció psicològica individual i grupal 
i atenció jurídica, social i laboral. 

   100 dones ateses

 61 participants en accions grupals 
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Xarxa de mentores 
La Xarxa de mentores del SIARE és un grup de dones recuperades òptimament de situacions de 
violència masclista que col·laboren amb l’entitat acompanyant altres dones, en fases menys avançades 
del procés de recuperació. A més, les mentores també participen i impulsen projectes de sensibilització 
social per contribuir a eradicar tota expressió de violència masclista.

  10 col·laboradores i participants

Ruta urbana de sensibilització davant les violències masclistes 
Hem organitzat un itinerari exploratori de les violències que les dones percebem i experimentem 
a l'espai públic. L’objectiu ha estat convidar a fer un exercici de presa de consciència sobre com el 
gènere ens condiciona en la relació amb l'espai i reflexionar sobre com començar a generar estratègies 
col·lectives que ens permetin transformar els barris en espais lliures de violències masclistes.

  15 participants (13 dones i 2 homes) 

Itinerari de Recuperació, Apoderament i Inserció sociolaboral de dones 
víctimes de tràfic per a l’explotació sexual (RAI)
Fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, SICAR cat i la Fundació Surt, el 
programa té l’objectiu de treballar habilitats i competències que permetin a les dones recuperar-se, 
conèixer millor el seu entorn, orientar-se cap a una professió i apropar-se al mercat de treball. 

  11 dones ateses 

      54,5% d’inserció

Eix d’empoderament comunitari

Desenvolupament comunitari 
Participació 
Acollida a dones migrades

Les accions d’empoderament comunitari, travessades de la perspectiva de gènere i del reconeixement 
de la diversitat com el dret de totes les persones a construir les seves identitats sense cap mena de 
discriminació, solen dirigir-se a homes i dones. L’eix d’empoderament comunitari també inclou les 
activitats i projectes dirigits a incloure col·lectius específics en la comunitat, així com programes 
d’empoderament comunitari de grups específics. L’activitat d’aquest eix s’organitza, prioritàriament, 
de manera territorial, i promou el treball en xarxa i cooperatiu entre els diferents agents del territori.

 

28 projectes

9.645 participants · 56,8% dones 

S’han promogut espais tècnics de relació i comissions 
de treball en què han participat 92 entitats, equipaments 
i recursos dels barris  

A l’esquerra, acte de sensibilització de la Xarxa de mentores. A dalt, sessió de Grandioses.
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"Em sento dinàmica. He estat molt sola a casa i participar al grup m'ha omplert. Sempre ens 
diem 'les grandioses' i jo és com em sento, grandiosa."

Isabel, participant al programa Grandioses! per l’empoderament de dones grans al barri 
de Sant Roc de Badalona

A dalt, sessió de Grandioses.

Coneix alguns dels programes de l'eix 

Participem! 
L’eix principal del programa és fomentar la participació de les dones migrades als espais, associacions, 
iniciatives i moviments socials del territori. A través de reforçar el rol d’agent de canvi social de les 
dones migrades i facilitar les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres de l’espai 
de convivència, el programa es proposa millorar les relacions i l’entorn de la ciutadania dels barris 
d’Horta i el Raval, a Barcelona, i de Sant Roc, a Badalona.

  106 persones (91 dones i 15 homes)

Grandioses! 
El programa, desenvolupat al barri del Raval de Barcelona i al barri de Sant Roc de Badalona, es 
dirigeix a promoure processos d’empoderament entre dones grans, per afavorir-ne l’envelliment actiu, 
saludable i en igualtat d’oportunitats. L’objectiu és respondre a necessitats identificades per les dones i 
implicar-les en la resposta. 

  49 dones 

Noves famílies 
És el servei d’acompanyament al reagrupament familiar de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del servei, 
s’han ofert accions de formació i acompanyament a dones en alfabetització, coneixement de l’entorn, 
llengua castellana, formació professionalitzadora i inserció.

  Espai estable de pares i mares: 25 persones

  Espais inicials: 277 persones

  Tallers per a dones nouvingudes: 81 dones

  Punt de trobada de joves: 57 persones

  Atenció psicopedagògica a joves: 162 joves

  Atenció personalitzada a nuclis familiars:  1.357 persones

D'aprop
És el servei d’acollida i acompanyament a dones migrades de Barcelona. Inclou accions com 
alfabetització, coneixement de l’entorn i socialització i habilitats socials per garantir el procés 
d’inclusió social. Treballa en coordinació amb la xarxa d’entitats d’acollida i serveis i equipaments de la 
ciutat.

  63 dones
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De tot arreu 
El projecte d’acollida busca afavorir la integració, el reconeixement, la socialització i la gestió eficaç de 
la diversitat als barris de Badalona Sud, amb un elevat percentatge de població migrada. És una eina 
que ofereix i consolida serveis oberts a tota la ciutadania i als i les professionals del territori i de la 
ciutat.

  392 persones

SIRIAN
El programa ofereix informació i assessorament sobre salut sexual i reproductiva a dones migrades 
per tal de millorar l’ús de contracepció. El programa de l'Agència de Salut Pública de Barcelona s'ha 
dut a terme als barris de Barcelona amb més embarassos no desitjats i embarassos adolescents, en 
col·laboració amb agents comunitaris, l’atenció primària de salut i social i els serveis d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva de la zona. Surt se n'ha encarregat al barri del Raval.

  50 dones

Projectes d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) 
Els ICI es dirigeixen a reforçar o crear estructures comunitàries que facilitin processos afavoridors 
de la convivència en territoris d’alta diversitat cultural. Des de la perspectiva de l’empoderament, el 
projecte persegueix que la comunitat sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que 
beneficiï totes les persones que en formen part. 

Surt ha gestionat dos dels projectes ICI de l’Obra Social La Caixa. Un, a Badalona, al barri de Sant 
Roc, i l’altre a Barcelona, als barris del Clot i Camp de l’Arpa. 

  Projecte ICI-Clot: 3153 persones (1704 dones i 1449 homes)

  Projecte ICI-Badalona Sud: 2965 persones (1762 dones i 1203 homes)

Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) La Ribera
Des del 2014, Surt gestiona el PDC de l'Ajuntament de Montcada i Reixac al barri de La Ribera, 
engegat per promoure la implicació del veïnat i les associacions, els recursos tècnics i l’Administració 
en el procés de millora de les condicions de vida i convivència al barri. 

   PDC la Ribera: 90 participants (71 dones i 19 homes)

Servei de convivència d’Horta–Guinardó
És un servei de l’Ajuntament de Barcelona dirigit a promoure la convivència intercultural i la cohesió 
social del districte. Per accions de convivència, s’entén les que afavoreixen una relació de respecte i 
comunicació entre persones, grups, institucions i comunitats que cohabiten.

   934 participants ( 697 dones i 237 homes)

A l’esquerra, participació en els actes en motiu del 25-N al Raval. A dalt, sessió del seminari del projecte europeu 
We Go! organitzat a Barcelona.
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Eix d’empoderament sociopolític

Recerca social  
Consultora de gènere 

L’objectiu d’aquest eix és generar pensament col·lectiu que ens faciliti la comprensió i el coneixement 
crític de l’entorn sociopolític en què actuem, identificar les causes i condicions de discriminació i 
exclusió de gènere i afirmar els drets, interessos i sabers de les dones.

Treballem des d’una metodologia de reflexió-acció, que integra el coneixement pràctic, l’experiència 
que deriva de la pròpia activitat de Surt, com a part fonamental per analitzar i investigar realitats, 
aportar noves eines i generar propostes d’acció i intervenció que millorin les pràctiques concretes i 
l’acció global de l’entitat.

A més, l’activitat d’empoderament sociopolític s’insereix en l’acció d’incidència política, creació de 
coneixement i generació de propostes polítiques de l’entitat.

322 professionals participants en 14 cursos de formació sobre 
transversalització de la perspectiva de gènere, violències masclistes, 
prevenció i abordatge de la violència masclista, interculturalitat i 
perspectiva LGTBI

1 Pla d’igualtat pel Consell Comarcal d’Osona 

1 Pla tipus, per desplegar la llei catalana 11/2014 dels drets de les 
persones LGTBI 

9  projectes
de recerca

3 com a entitat coordinadora

6 com a entitat sòcia 

Participació en 14 jornades i conferències

"La formació m'ha ajudat a explicar coses que, abans, jo ja veia que no estaven bé, però que no 
podia defensar. Ara tinc l'eina de dir 'això és així per això'."

Miguela, participant en programa de formació en perspectiva de gènere i empoderament 
per a promotores educatives de la comunitat gitana 

“Hem pres consciència del rol que, com a dones i homes, ocupàvem dins del nostre 
propi univers familiar i, alhora, com aquest rol que teníem tan interioritzat, el fèiem, 
inconscientment, extensiu en el nostre rol d’educadores i educadors. La formació amb Surt ha 
suposat, d’entrada, un canvi a nivell personal i, a continuació, un canvi en la nostra forma de 
situar-nos davant les noies i els nois del centre, al poder incloure la perspectiva de gènere que, 
en alguns aspectes, no contemplàvem.”

Lupe, participant en formació per a educadors/es de centres residencials d'acció educativa 
(CRAE).

A dalt, espai d’empoderament familiar. 
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Coneix algunes de les recerques i serveis de l'eix 

Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes 
de serveis socials i Eines per introduir la perspectiva de gènere en els serveis 
socials d’atenció directa
Les dues formacions, d’una durada de 20 hores, s’han dirigit a professionals de serveis socials. Van 
oferir-los eines per transversalitzar la perspectiva de gènere, tant en l’elaboració i seguiment de 
projectes com en l’atenció directa. Han estat finançades pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Activa’t per a la promoció de drets i la transformació social
El curs ha estat una experiència formativa de col·laboració amb Novact (Institut Internacional per 
l’Acció Noviolenta). S’ha dirigit a joves entre els 20 i els 35 anys amb la voluntat d’ampliar la seva 
formació en temàtiques centrals en la intervenció social des d’una òptica de transformació. Surt va 
oferir, en les dues edicions fetes durant el 2016, dues càpsules formatives: “Introducció a la perspectiva 
de gènere” i “Interculturalitat com a eina de gestió de la diversitat cultural”. 

Guia per a l'elaboració de Plans Locals d'Igualtat LGTBI
Un dels projectes de més envergadura de la consultora ha estat coordinar el procés de diagnòstic i 
redacció d’aquesta guia, a partir d’analitzar la realitat de les polítiques LGTBI a vuit territoris de la 
demarcació de Barcelona. L’objectiu ha estat contribuir a identificar i sistematitzar pautes útils pels 
ens locals que tenen la voluntat d’implementar polítiques LGTBI des d’una perspectiva feminista i 
transformadora. El treball va ser finançat per la Diputació de Barcelona.

Alternative future 
Té l’objectiu de promoure l’empoderament de nois i noies tutelades per tal que puguin recuperar-se 
de possibles situacions de violència viscudes i projectar un futur lliure de violències. És finançat per la 
Unió Europa, sota el programa REC 2014-2020. Finalitzarà el novembre de 2017. 

Empowering Roma communities to prevent gender-based violence 
Es dirigeix a sensibilitzar, formar i empoderar professionals gitanes perquè siguin agents actives en 
el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista en el si de les comunitats 
gitanes. Ha estat finançat per l’Open Society Foundations i ha finalitzat el juny de 2017. 

GIRL 
Té l’objectiu central de conèixer amb major profunditat el tràfic de dones romaneses per a l’explotació 
sexual i introduir la perspectiva de gènere en l’atenció a les víctimes. Ha estat finançat pel Programa 
Europeu ISEC i ha finalitzat l’agost de 2016. 

WAVE 
Ha contribuït a l’intercanvi d’expertesa i la cooperació en matèria d’abordatge de la violència masclista 
entre organitzacions de la societat civil d’Itàlia, l'Estat espanyol i Turquia, amb l’objectiu principal de 
millorar la intervenció a Turquia. Ha estat finançat pel programa Civil Society Dialogue de la Unió 
Europea i la República de Turquia. Ha finalitzat el gener de 2016. 

Social Services in suport of Roma women and children for a life free of violence
Ha tingut l’objectiu principal de millorar l’atenció que reben les dones gitanes que es troben en una 
situació de violència masclista. Ha estat finançat per la Unió Europea i ha finalitzat el desembre de 
2016. 

A l’esquerra, sessió de coneixement de la societat d’acollida per a dones migrades.
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Comuniquem

Als mitjans

Hem organitzat

 2 rodes de premsa

Hem aparegut

54 vegades als mitjans

A les xarxes socials 

1.850 m’agrada 

1.999 seguidores 

870 seguidores 

Amb campanyes

3 Campanyes de sensibilització i visibilització 

De Romania a la trampa 

#DeRomaniaALaTrampa

www.deromaniaalatrampa.org 

Dia internacional per l’eradicació de la pobresa

#FeminitzacióPobresa

Dia internacional per l’eradicació de la violència 

contra les dones.

#ViolènciesMasclistes

A dalt, ruta urbana de sensibilització davant les violències masclistes.

En el darrer exercici, la despesa de l’entitat ha estat de 2.465.253,18€. En relació a l’ingrés de l’exercici, 
de 2.439.923,23€, el tancament ha estat negatiu (-25.329,95€).

Gairebé 8 de cada 10 euros de despesa de l’entitat es destinen als projectes.

Surt es finança molt majoritàriament amb fons d’organismes públics.

El pes de l’Ajuntament de Barcelona entre els finançadors públics ha augmentat el 2016, així com 
el d’altres governs locals. Entre els fons privats, l’Obra Social La Caixa se situa com a principal ens 
finançador. 

Els números, clars

Distribució dels ingressos

Públics (84,37%) Directa (78,91%) 

Privats (15,63%) D’estructura (21,09%) 

Destinació de la despesa anual

Resultat:      -25.329,95€

Despeses: 2.465.253,18€

Ingressos: 2.439.923,23€
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Compromeses amb la qualitat

Surt compta amb processos de millora contínua amb la ISO 9001/2008 i ha obtingut la certificació 
en la gestió de les activitats de disseny i gestió de projectes d’atenció a dones que inclou:

Itineraris i circuits d’inserció

Formació ocupacional i professional

Serveis d’autoocupació i autoempresa

Programes d’atenció a dones de grups específics

Processos de disseny i gestió de projectes d’investigació

Procés d’oferta i gestió de serveis de consultoria

A dalt, sessió de treball d’un projecte de sensibilització de la Xarxa de mentores.

Intercooperem

Fem xarxa

Fundació Intermedia 

La Fundació Intermedia és una iniciativa coimpulsada per la Fundació Surt, la Fundació IRES i 

Suara Cooperativa, fonamentada en els valors del desenvolupament personal, la responsabilitat 

social, l’equitat de gènere i la innovació. 

Homologada com a agència de col·locació, atén persones, especialment en situacions d’alta 

vulnerabilitat social i laboral, i actua per millorar-ne l’ocupació i l’ocupabilitat, alhora que suposa 

una eina de desenvolupament personal. 

Prohabitatge

L’Associació ProHabitatge, que treballa per prevenir i eradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme 

a Catalunya des d’una una perspectiva de drets humans i de gènere, gestiona programes públics 

d’habitatge i disposa de programes residencials propis.

Norai Raval SCCL

Projecte cultural impulsat pel Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona.

Norai implica diferents agents socials i culturals del barri del Raval. Fundació Surt participa al 50% 

i gestiona el projecte amb Impulsem SCCL. 

Durant el 2016, Norai ha ampliat la seva activitat com a empresa d’inserció i ha dut a terme diferents 

projectes culturals i gastronòmics. Una de les seves activitats principals és la gestió del restaurant del 

Museu Marítim de Barcelona.

UTE Surt-Suara 

L’entitat ha constituït una Unió Temporal d’Empreses (UTE) amb la cooperativa Suara per gestionar 

el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de l’Ajuntament de Barcelona. El CIRD 

ofereix informació, assessorament i recursos per incorporar la perspectiva de gènere a l’Ajuntament 

i a les entitats públiques i privades de la ciutat, en les activitats que duen a terme, en els serveis que 

ofereixen, en la seva organització i en el seu funcionament.
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Som part de: 
ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social

DDIPAS –Xarxa de dones Directives i Professionals de l’Acció Social

Fundació Tot Raval

Coop 57. Cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris

Xarxa d’entitats d’acollida de Barcelona

Xarxa Antirumors

XESAJE-Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria

XEBS- Xarxa d’Economia Social de Barcelona

Xarxa ROMEST 

Xarxa d’habitatges d’inclusió

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

Casa nostra, casa vostra

Pam a Pam

Participem en: 
Consell Nacional de Dones de Catalunya

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Consell Municipal de les Dones de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona

Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya

Taula tècnica de l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) de l’Ajuntament de 
Barcelona

Xarxa d’Entitats del Barri de La Mina

Comissió de Ciutadania del Pla de Desenvolupament Comunitari del Besòs

Procés d’Actualització del Pla d’Acollida Municipal de la Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona

Comissió tècnica del grup de treball per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les 
de tràfic d’éssers humans amb la finalitat d’explotació sexual

Grup de treball contra la pobresa d’ECAS-ICASS

Administracions públiques

Fundacions 

Organismes públics

Gràcies a totes les persones i organitzacions que confieu en nosaltres 
per avançar en el repte col·lectiu de fer efectiva l’equitat de gènere.

Empreses col·laboradores    Fundació Intermedia · Fundació Ana Bella · Supermercats 

Jescpac · Merkal Calzados · Sodexo · Ndavant · Hostal Sant Jordi · Deliberry · Clece · La Balear  

· Toysrus · Suara SCCL · Norai · Fundació Integra ·   La Clara Restaurant · Fundación Quiero 

Trabajo · Restaurant Armonía

Rebem el suport de:
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Compromeses amb les dones, 
transformant la societat 

Persona, organització o empresa 
compromesa amb els drets de les dones?

 

Amb recursos materials
obrintportes@surt.org

Amb el teu temps i sabers 
voluntariat@surt.org

Afavorint la inserció sociolaboral 
intermediacio@surt.org

Contacta amb nosaltres pel que necessitis!

surt@surt.org  ·  C/Guàrdia, 14, baixos, 08001, Barcelona  ·  93 342 83 80

Col·labora

Coneix-nos més: www.surt.org Informa’t i difon a través de:                       Fundació Surt


