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La Fundació
L’entitat obre les portes 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, transformació
transparent i gestió transparent, professional i socialment eficient.
Treballem 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.
La nostra actuació la fem des del teixit divers dels feminismes i en el
marc de les empreses d’economia social. Surt persegueix ser un projecte
socialment transformador.
El nostre és un projecte compromès amb les dones en xarxa i amb
diverses complicitats, en l’esforç per construir una societat amb equitat
de gènere, lliure de violències masclistes, 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. L’objectiu
és assolir una societat amb equitat de gènere, inclusiva i lliure de
violències masclistes. Un objectiu que ens duu a incidir, també, en àmbits
com el comunitari, el polític i el social.

La nostra acció
La nostra activitat es dirigeix prioritàriament a les dones, molt
especialment als grups i persones en situacions de més vulnerabilitat
socioeconòmica.
Hem portat a terme projectes i recerques en diferents àmbits que ens han
dotat de metodologia pròpia, una metodologia que ha estat el model per
altres.
Treballem promovent l’empoderament de les dones, la seva autonomia i
el seu lideratge amb una visió integral que té en compte les dimensions
de l’empoderament: personal, comunitària, econòmica i sociopolítica.
L’empoderament és l’eix transversal que articula els nostres àmbits
d’acció, alhora que la filosofia que n’impregna les metodologies de
treball.
Empoderament personal
Per tal de 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.
Empoderament econòmic
Promovem l’autonomia econòmica de les dones com a 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.

Empoderament comunitari
Plantegem les accions d’empoderament comunitari, travessades per la
perspectiva de gènere i el 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.
Aquest eix de treball també inclou les activitats i projectes dirigides a
incloure col·lectius específics en la comunitat, així com programes
d’empoderament comunitari de grups específics, a través del treball en
xarxa.
Empoderament sociopolític
Volem 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. Aquest treball s’insereix
en l’acció d’incidència política, creació de coneixement i generació de
propostes polítiques de l’entitat.

25 anys compromeses amb les dones
Celebrar 25 anys d’activitat ens permet mostrar les experiències i obrirnos, més, al país tot oferint activitats que permetin mostra el model
d’actuació per a tot tipus de públics però, també, seguir aprofundint
sobre els reptes de futur. Els 25 anys doncs és una fita important i un
repte.
Aprofitem el marc de celebració per fer reivindicació i, també, exposar els
desafiaments que els nous contextos socials, econòmics, nacionals i
polítics ens deparen. Volem seguir actuant per millorar la vida de les
dones, analitzant els efectes dels nous contextos des d’una perspectiva de
gènere.
Tenim objectius, és clar. Els nostres objectius en aquesta celebració són:
1. Visibilitzar la trajectòria de l’entitat en la defensa de l’equitat
de gènere i dels drets de les dones, especialment dels grups
més vulnerables.
2. Fer incidència en relació a algunes reivindicacions centrals
del(s) feminismes(s) en el marc de l’acció social.
3. Posar en valor i consolidar la intercooperació, les sinèrgies i
el treball en xarxa que l’entitat ha construït duran aquests 25
anys.
El lema central de la celebració és: 25 anys compromeses amb les dones,
a partir del qual anirem desgranant les diferents activitats a la que us
convidem i convidem a tothom que vulgui participar.

Març: 25 anys compromeses amb les dones.
Liderant la transformació social
El mes de març hem començat a fer pública la campanya de celebració
del 25 anys amb la convocatòria d’un concurs literari. És l’activitat amb
què l’entitat obre la celebració d’aquest vint-i-cinquè aniversari.
Les dones del Raval és la temàtica que centra el concurs literari i s’adreça
a infants, joves i persones adultes del barri. Volem que el barri que ens ha
acollit sigui el centre del relat i que les dones, centre de la nostra acció en
siguin les protagonistes.
El jurat del concurs està format per: Jenn Diaz (escriptora), Begoña
García Carterón (Periodista i escriptora), Soledad Bengoechea
(historiadora), Mireia Aranda (Fundació tot Raval) , i Carme Porta
(Fundació Surt).

Abril: 25 anys compromeses amb les dones.
Afirmant els drets i els sabers de les dones
El mes d’abril obre ja totalment els actes de l’aniversari. Comencem
compartint-los amb la nostra xarxa propera i el nostre entorn.
L’11 d’abril és dia de trobada amb les persones, entitats i periodistes que
ens heu donat suport i ens heu seguit durant aquests 25 anys.
El 23 d’abril es farà entrega dels premis del concurs literari. Uns premis
que tenen la complicitat d’empreses i entitats amb les quals hem fet part
del camí aquests anys: Fundació Tot Raval, Pack Màgic, Time Out i
Edicions del Bullent. Còmplices i veïnes.
També hem comptat amb la complicitat d’algunes autores i autor: Cinta
Arasa, Bel Olid, Cati Pallàs, Ricard Desola, Jenn Diaz i Sònia Moll, que
han fet aportacions de les seves obres pels premis i obsequien les
participants.

Maig: 25 anys compromeses amb les dones.
Facilitant l’empoderament
L’empoderament és l’eix de la nostra acció, un camí, una evolució que les
dones fan en els diferents projectes.
El mes de maig convertim l’empoderament en rutes físiques: llocs, espais,
dones il·lustres que formen part del nostre entorn i no en sabem res. A
Ciutat Vella, Montcada i Badalona portarem a terme aquestes rutes. Als
municipis de Montcada i Badalona la ruta es treballarà prèviament amb
un taller adreçat a la població en el que es treballaran conceptes bàsics de
construcció social del gènere i les desigualtats que les dones troben en els
espais públics i el nomenclàtor.

Juny: 25 anys compromeses amb les dones.
Fent possible una societat acollidora i
equitativa
El mes de juny la gent surt al carrer i nosaltres seguim treballant amb la
comunitat. L’acció comunitària és un dels àmbits fonamentals de la
nostra acció i volem fer-los possible des d’una perspectiva de gènere,
imprescindible.
El projecte Grandioses, que treballa processos d’empoderament entre
dones grans per afavorir-ne l’envelliment actiu, saludable i en igualtat
d’oportunitats, prepara una exposició fotogràfica sobre aquests processos
que serà una realitat el mes de juny.
El Raval té cura, un nou projecte que es dirigeix a persones i col·lectius
del barri del Raval -infants, joves i grans-, posar la vida i la cura al
centre, visibilitzant altres economies on les cures es puguin reconèixer
socialment i re significar-se, durant el mes de juny, també, portarà a
terme una ruta pels espais de cura del barri.

Juliol i agost: 25 anys compromeses amb les
dones. Lluitant per l’equitat de gènere
Els mesos centrals de l’estiu seguirem amb els diferents projectes de
forma quotidiana, però fent especial èmfasi del nostre aniversari en les
xarxes socials digitals.

Setembre: 25 anys compromeses amb les
dones. Obrint Portes a una vida digna contra la
feminització de la pobresa.
El mes de setembre reprenem activitat post vacances i ho fem amb força,
amb les Festes de la Mercè al davant i el retorn de la quotidianitat a la
vida del barri, de la ciutat i del país.
Portarem a terme una jornada de portes obertes de l’entitat. Volem fer
visible el nostre dia a dia, explicant com gestem els projectes i quins són
els principis i objectius que ens mouen. Volem fer-ho directament a les
ciutadanes i ciutadans que vulguin venir i conèixer-nos.
Durant la jornada hi haurà diverses sessions d’acollida i tallers.

Octubre: 25 anys compromeses amb les dones.
Construint lideratges
El mes d’octubre és el mes del plat fort. Portarem a terme una jornada de
treball amb diferents taules i tallers així com una conferència inaugural.
Amb el títol “Els valors de les cures. Que la vida mereixi la pena ser
viscuda” volem parlar de l’economia de les cures, dels valors dels treballs
i de la invisibilitat de les dones en treballs imprescindibles.
En la jornada presentarem el vídeo dels 25 anys de SURT i anirà
acompanyada d’una exposició, xapes en el que es treballarà la genealogia
femenina pròpia de les persones que hi participin, espai de vídeos sobre
els projectes de l’entitat i espai de mural: 25 anys, deixa la teva
empremta.
La jornada es recollirà en forma d’un resum amb il·lustracions.

Novembre: 25 anys compromeses amb les
dones. Trencant la invisibilitat de les violències
masclistes
El mes de novembre, des de fa uns anys, Surt hem volgut
comprometre’ns de forma clara amb la lluita contra la violència
masclista.
Enguany recuperem la ruta de les violències al districte de Ciutat Vella.
Fem una ruta per l’espai urbà recuperant històries de violències diverses
exercides contra les dones, així com espais que considerem “punts
negres” a nivell urbanístic i que no tenen en compte la percepció de
seguretat de les dones en la seva planificació.

Desembre: 25 anys compromeses amb les
dones. Construint una societat solidària i
equitativa
El mes de desembre marca el final d’any i el final de les celebracions.
Volem tancar-ho recuperant una de les activitats tradicionals de SURT
durant molt de temps: el sopar solidari.
El sopar solidari és un espai de trobada, diàleg i recollida de fons per als
projectes d’inclusió de SURT.

