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Les xifres clau del 2017

96,8%

926 Persones ateses en programes de Surt.
						

98% dones

522 Professionals participants en accions
de formació.

77% dones

12.184 Participants en programes comunitaris.
66,5% dones

576

de persones participants
pertanyen a col·lectius
en risc d’exclusió social

infants i joves
menors d’edat
participants

150

programes

46 Programes d’atenció
42 Programes comunitaris
10 Projectes de recerca i innovació metodològica
33 Projectes de consultora
19 Serveis externs gestionats

2.515 Persones usuàries en serveis externs

				

4

gestionats per Surt.

70,25% dones

134 Professionals han treballat a l’entitat.
91,8% dones
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Carta de la directora general

L’intens context polític que ha marcat l’any a Catalunya per al conjunt de la ciutadania també ens l’ha marcat a moltes organitzacions del tercer sector. L’impacte i la incertesa que ens
ha tocat, en el pla personal i en el col·lectiu.
Tot i les condicions de l’entorn, el treball de les organitzacions que estem a primera línia
del suport a persones en situacions d’alta vulnerabilitat no s’ha aturat. En el cas de Surt, en
fer una mirada al 2017, és l’esforç quotidià de donar respostes, l’esforç quotidià per fer-ho i
el compromís dels equips per acompanyar les dones en els seus processos, el que, de llarg,
pesa més a la balança.
Ha estat un any de treball intens, en què hem estat vinculades a 150 programes entorn a les
línies consolidades i estratègiques de Surt, i en què l’acció per contribuir a enfortir l’economia social i solidària ha estat una prioritat. Una línia en què hem fet passes decidides i per
la qual continuarem avançant, amb màxima convicció.
Una altra línia que l’any 2017 ha guanyat força a Surt és el treball pels drets de les persones
LGTBI. Des d’una perspectiva feminista, hem aportat aquesta mirada a municipis i organitzacions, per contribuir a fer que la igualtat legal aterri als espais de la vida quotidiana, com
el mercat de treball i els entorns educatius. Alhora, en la mateixa direcció, hem promogut
espais d’empoderament. Una línia d’actuació altament ben valorada per les participants i
en la qual creiem com a via per promoure eines i facilitar l’efectivitat dels drets d’un dels
col·lectius de dones més impactat per les violències: com a dones, com a trans i, en molts
casos, com a migrades.
Tant en el treball per ampliar l’abast de l’economia social i solidària, com alternativa d’organització socioeconòmica que ens permeti progressar en el repte de viure una societat amb
equitat de gènere, com en el treball per fer efectius els drets de les persones amb identitats
de gènere i sexualitats no cisheteronormatives, teixir complicitats ha estat, i és, prioritari
per Surt. El treball en xarxa és tan estratègia d’efectivitat com valor per nosaltres, des dels
inicis de l’organització, enguany, ara que escrivim aquestes línies, ja fa 25 anys.
Per això, durant el 2017, hem treballat per mantenir la presència de l’entitat en les xarxes
i espais de treball que ens possibiliten compartir aprenentatges i incidir en el pla social i
polític, en àmbits prioritaris de la nostra activitat, com la feminització de la pobresa, les
violències masclistes i l’acció comunitària. En tot cas, amb la vista posada en promoure una
societat feminista; una societat en què puguem viure l’equitat de gènere en tota esfera de la
vida. En les properes pàgines, trobareu una breu aproximació a la nostra activitat.
Sira Vilardell,
directora general de Surt

Seminari del projecte Move On amb personal tècnic
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Nosaltres i el treball
per l’empoderament de les dones
Surt és una entitat d’acció social que treballa des del 1993 per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per erradicar les discriminacions per raó de sexe, amb
la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.
Actuant 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 projecte està compromès amb les dones en el seu 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.
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 diverses dimensions de l’empoderament:
econòmica, personal, comunitària i sociopolítica.

Amb participació activa, cooperadora,
solidària i posicionaments feministes,
incidim en els processos de transformació polítics,
socials i culturals, amb la vista posada en
erradicar les discriminacions
i les bretxes econòmiques, polítiques,
socials i culturals que condicionen
la vida de les dones pel fet de ser-ho.

Personal

Comunitària

Econòmica

Sociopolítica
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per impulsar canvis i transformar les relacions de subordinació

Com treballem i incidim?
enfocament de gènere
intrínsecament vinculat a l’enfocament
de drets humans
empoderament
eix transversal que articula
la nostra acció i filosofia
que impregna les metodologies de treball

Respon a la necessitat de modificar la distribució de poder entre
gèneres i generar canvis en les relacions personals i les socials.

en el conjunt de les institucions socials
Generar els canvis socials, polítics i econòmics per erradicar les
discriminacions de gènere estructurals en tots els àmbits de les
relacions socials.

diversitat
des d’una perspectiva
de gènere que té en
compte i valora l’existència de diversitats
múltiples

model de competències
articula la metodologia de treball

A la pràctica de Surt
l’empoderament es concreta en el procés a través del qual les dones
prenen consciència dels seus propis drets
identifiquen les situacions de discriminació i subordinació i les causes que les
generen

Guiades per quins valors?

reconeixen i posen en valor els seus interessos
Som una organització de dones compromesa amb els valors de:

reforcen les seves capacitats
posen en marxa processos de canvi que potencien l’adquisició de poder individual
i col·lectiu

Equitat de gènere
Diversitat
Solidaritat i transformació social

el concebem com

Treball col·laboratiu
Gestió ètica

un procés no lineal de transformació
una progressió dinàmica

Empoderament és un procés

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

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 de la persona sobre els recursos i les decisions que afecten la
seva vida

amb una doble dimensió
Individual Canvis orientats a aconseguir més autoconfiança, valoració pròpia i
poder de negociació dels propis interessos.
Col·lectiva Canvis orientats a enfortir i potenciar els vincles, els suports i el reconeixement mutu que pot permetre afrontar els problemes comuns i avançar en la
defensa dels interessos comuns.
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Jornada emmarcada en el projecte Mirades de Futur
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Organització
ORGANIGRAMA

ÒRGANS DE GOVERN
El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de
govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini
i vetlla per tal que totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Patronat

		Presidenta				

Aliances
Empreses socials

		

		
Direcció General

Presidència /
D. Metodològica

Direcció
Tècnica

Gestió de Sistemes
i Qualitat

Dir. Financera
i Admin.

Desenv. de
Projectes

Caps d’Àrea

D. Gestió de
Persones

		

Direcció general
		

Equips
Territorials

		

L1. Pobresa i Incl.
L2. Empre. i E. S.
L3. Formació

Equips
de Projectes

Comunicació

Empoderament
Sociopolític

L / Tr. Sexual i T.
L / Violències
L / Igualtat Gènere

L / Recerca
L / Consultora

Equips
de Projectes

Equips
de Projectes

Nodes de Coneixement
Node Empoderament / Node Eco-social i de Cura
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Fina Rubio

Direcció financera
		
Intermediació

Empoderament
Personal

Sira Vilardell

Direcció metodològica
		

Empoderament
Econòmic

Remei Sipi Mayo, Belén Fernández López, Montserrat Camps i Marsal,
Fina Garcia Garcia, Carme Cañadell iValls, Carme Oriol López-Montenegro,
Teresa Martínez Pastor

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

Coord. de línia / Caps Territorials

T1. Badalona
T2. Barcelona
T3. Altres

Anna López Anguera

Vocals
		
		
		

D. Admin. i
Comptabilitat

Ester Ramos Oliveras

Secretària
		

		
Empoderament
Comunitari

Vicepresidenta
		

		

Fina Rubio Serrano

		

Anna López

Direcció d’expansió i innovació
		

Gemma Altell

El consell de direcció és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de l’entitat.
La seva funció és fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels plans anuals de
l’entitat i la gestió quotidiana dels programes i projectes, així com dels equips de treball.
El conformen l’equip de direcció executiva, les caps d’àrea, la responsable de projectes i les
responsables de departaments.
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Una ullada a l’activitat de l’any
Fem un repàs a l’activitat més destacada de l’any en els quatre eixos de treball:

Treballar per l’autonomia econòmica, a través de millorar el perfil professional i obrir
camins d’inserció en el mercat de treball, formal i/o protegit.
Desplegar suports per crear iniciatives d’emprenedoria social o mercantil.
Impulsar propostes d’economia social, solidària i de cura, tot incorporant una perspectiva feminista de l’economia.

· Emprenedoria i economia social
· Formació ocupacional
· Inclusió i inserció
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Hanini, participant al programa
de reincorporació al treball

“Vaig fer el curs, que ha estat una experiència maca i agradable. Surt ens
ha incentivat a pensar que el que volem, ho podem”

Programes dirigits a...

A través de tres línies de treball...

“

“Les pràctiques que he fet desprès del curs han estat un canvi; han estat
molt importants. He après molt i estic contenta”

Eix d’empoderament econòmic

29 projectes
3.147 participants
80% dones

Programa de Reincorporació al Treball

Maria Magdalena, participant al programa
de reincorporació al treball

“En el pla laboral, m’han ajudat a millorar el meu currículum, a practicar
comferbones entrevistes de feina, a destacar les aptituds i habilitats, a
saber en quines webs buscar feina, he practicat el català amb una voluntària de Surt... i en la part personal m’ha aportat molt en empoderament,
en avançar i afirmar-me. Em sento més forta”
Eli, participant al programa Obrint Portes
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Coneix alguns dels programes de l’eix
Construïm en femení les altres economies
El programa de Barcelona Activa, desenvolupat per Surt, 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 construir sabers i una
xarxa de suport mutu entre emprenedores.
20 participants

16 plans d’empresa elaborats

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, es troben en risc d’exclusió.
L’eix central del programa és l’empoderament personal i econòmic. Per tal de promoure’l, es despleguen diverses línies d’acció i projectes (atenció social, grups d’empoderament, orientació i capacitació professional, habitatge temporal d’inclusió i xarxes de
suport i solidaritat). L’objectiu és acompanyar les dones a obtenir eines per viure amb
la màxima autonomia.
151 dones participants
38 infants atesos

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

2 pisos d’inclusió amb suport, en què han estat 11 dones i 7 infants

60,4% d’inserció entre les participants en accions d’orientació laboral
19 persones voluntàries

80 participants

2 voluntariats corporatius

8 empreses creades

26 empreses col·laboradores

Diagnòstic d’activitats econòmiques en l’àmbit de les curesa
Sant Genís – La Teixonera i a Nou Barris
La diagnosi, coordinada amb Barcelona Activa i el Pla de Barris, té com a objectiu explorar les necessitats de cures dels barris i indagar, alhora, l’interès de les persones
treballadores de la llar i del sector de les cures en canviar el model actual i començar
a caminar cap a l’emprenedoria col·lectiva. Així, la diagnosi pretén trobar alternatives i
millores en la seva ocupació.
176 participants

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 a Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi.
1853 persones
62%, dones
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Sessió de tancament del grup d’empoderament del programa Obrint Portes
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Eix d’empoderament personal

Programes dirigits a...
Facilitar els processos de presa de consciència de les condicions de subordinació i discriminació de gènere, per identificar els seus interessos i transformar les relacions i les
estructures que les perpetuen.
Generar espais per enfortir les capacitats de les dones com a subjectes protagonistes
i gestors dels seus processos vitals (agència), a través de potenciar-ne l’autonomia, les
capacitats i els lideratges.

A través de tres línies de treball...
· Atenció i prevenció de les violències masclistes

· Treball sexual i tràfic per a l’explotació sexual
· Equitat de gènere
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28 projectes
779 participants
75% dones
86 són nenes i nens

“

“Quan vaig arribar estava molt perduda, sense saber per on començar. Em van ajudar
a organitzar-me i orientar-me i estic segura que el programa pot ajudar moltes altres
dones, donar-los més forces per continuar lluitant pels seus desitjos. Estic molt contenta d’haver trobar aquestes persones”
Nayara, participant al Dispositiu Integral de Millora de l’Ocupabilitat (DIMO)

“Surt m’ha transmès el missatge que, d’una dona víctima de violència, pots passar a
ser una dona recuperada, lluitadora i valuosa”
Ambra, membre de la Xarxa de Mentores de Surt

“He après a ser més jo mateixa sense que m’importi el que pensin de mi i també que
els meus drets són iguals als de la resta de persones. També he après a recolzar-me en
altres i a valorar-nos”

Sessió de treball amb dones migrades de suport a altres dones

Tatiana, participant a Sororitat trans*
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Coneix alguns dels projectes de l’eix
Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament (SIARE)

Servei de famílies col·laboradores

El SIARE, actiu des del 2006, 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.

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona per atendre famílies de la ciutat amb dificultats de xarxa social, familiar o econòmica que, per diferents circumstàncies i de manera
temporal, no poden atendre els seus fills i filles. El servei intervé trobant unes persones
(família col·laboradora) properes perquè tinguin cura dels i les menors en aquests períodes de necessitat.

85 dones ateses

76 famílies col·laboradores

Dispositiu d’empoderament personal i econòmic en dones víctimes
de violències masclistes
Dins del SIARE, l’itinerari d’inserció sociolaboral té l’objectiu d’impulsar l’empoderament econòmic a través de la integració al mercat laboral, per tal d’accedir a independència econòmica i personal necessària per a la recuperació integral de les dones en
situació de violència masclista en la parella.
32 dones

55% d’inserció

Xarxa de mentores
És un projecte del SIARE que pretén contribuir al procés de reafirmació i autonomia
de les dones, a través de potenciar les seves competències i convertir-se en referents i
mentores d’altres dones que es troben en situacions més inicials del procés de recuperació de la violència masclista.
8 membres

Casa SIRGA
Sirga és un recurs d’acollida per atendre i acompanyar processos de recuperació de les
violències masclistes i de gènere, des del respecte i la comprensió davant dels significats que cada persona atesa pot donar a aquest procés de recuperació, així com de les
eines o els itineraris que vol portar a terme per assolir-lo.
19 dones

26 infants

52 nens i nenes

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS)
Aquest servei de l’Agencia per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual de l’Ajuntament
de Barcelona és un servei públic municipal especialitzat en l’atenció a dones i persones transsexuals que exerceixen el treball sexual, en general, i específicament les que
treballen a la via pública, sense discriminació per l’edat, l’estat de salut física i mental,
discapacitats, situació legal, orientació sexual, procedència i situació administrativa.
355 participants

Dispositiu Integral de Millora de l’Ocupabilitat (DIMO)
Programa d’orientació i inserció laboral i empoderament per a dones que exerceixen o
van exercir el treball sexual dirigit a possibilitar-los desenvolupar les seves competències professionals, millorar-ne l’ocupabilitat i decidir lliurement sobre les seves opcions
de futur. El programa permet ajustar el circuit a la dona de forma molt individualitzada,
a mida de les seves necessitats.
71 dones

77,14% d’inserció

Recuperació, Apoderament i Inserció sociolaboral de dones víctimes
de tràfic amb finalitats d’explotació sexual (RAI)
Dins del programa, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona,
SICAR cat i la Fundació Surt, acompanyem les dones a treballar habilitats i competències que els permetin recuperar-se, conèixer millor l’entorn, orientar-se cap a una professió i apropar-se al mercat de treball.
11 dones

87,5% d’inserció
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Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
El SIAD és un punt de referència per a les dones i el col·lectiu LGTBI dels municipis. Des
de Surt, oferim els serveis de suport psicològic dels SIAD de Santa Perpètua de Mogoda
i del Prat de Llobregat, el servei d’assessorament jurídic del SIAD de Badalona i gestionem el SIAD del Consorci de Benestar Gironès-Salt.
159 dones ateses

Servei per la diversitat afectiva i sexual Montornès del Vallès
És un servei d’atenció integral i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin
patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. També ofereix suport per presentar incidències i
denúncies i és un servei de sensibilització i informació per tal de prevenir l’LGTBIfòbia.
12 dones ateses

Sororitat trans*
Des d’aquest espai, promocionem els drets de les dones trans* per tal d’afavorir-los el
benestar, a partir d’ampliar el coneixement sobre les necessitats del col·lectiu i millorar
els processos d’acompanyament i atenció. Dos cops al mes, compartim experiències,
reforcem aliances, ens facilitem eines de defensa dels nostres drets i en definitiva ens
acompanyem en processos d’empoderament personals i com a col·lectiu.
24 dones

22

Sessió de treball amb dones migrades que han viscut violència masclista
per donar suport a altres dones en la mateixa situació

Eix d’empoderament comunitari

Projectes dirigits a...
Empoderar les comunitats i els territoris com a estratègia per contribuir a l’exercici
d’una ciutadania inclusiva i participativa, construïda des de l’equitat de gènere i en què
les persones siguin les protagonistes del seu propi desenvolupament.
Promoure el reconeixement de la diversitat com el dret de totes les persones a ser diferents i, des d’aquesta perspectiva, facilitar els processos d’acollida i convivència intercultural.
Potenciar les xarxes de cooperació, col·laboració i suport arrelades a les comunitats.

42 projectes
12.184 participants
66,5% dones

“

“A Les Dúnia, comparteixo totes les coses que sento dins. L’experiència ha estat molt
divertida i he après molt a través de l’espai de trobada i dels jocs. He après a parlar en
públic, he millorat l’espanyol parlant amb altres noies...I quan tinc problemes els comparteixo amb les professionals del projecte i m’ajuden molt a resoldre’ls”
Iqra, participant al programa Maisha

“M’agrada que no ens dirigeixin, que no ens tractin com a menors d’edat, que no em
donin les coses fetes, que em preguntin què m’agradaria fer, que provem i després ja
veiem amb què ens quedem... llegir un text i discutir en grup m’estimula i, aquí, no tinc
por d’equivocar-me”
María, participant al programa Grandioses!

“Em sento lliure i com si fos casa meva”
“Ara tinc més coneixement de recursos”
“En el poc temps que porto a Espanya, gràcies a Annisa no em sento sola. Tinc un grup
d’amistat, com si fos la meva segona família”
Dones participants al programa Annisa

Participació en activitat de la Xarxa Antirumors de Barcelona
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Coneix alguns dels programes de l’eix
Grandioses!

Servei de convivència d’Horta–Guinardó

El programa, desenvolupat als barris del Raval de Barcelona i 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, de manera que doni resposta
a necessitats identificades i que impliqui les dones en aquesta resposta.

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.

70 dones participants

2.619 participants
57%, dones

De tot arreu
És un projecte per 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.
3.320 persones

Annisa
L’objectiu del programa de dinamització comunitària és promoure la participació del
veïnat d’origen pakistanès del Besòs-Maresme i el reconeixement de les dones pakistaneses com a membres actives del barri, amb la finalitat de fomentar la interacció positiva i el dinamisme relacional i intercultural entre el conjunt de veïnes i veïns.
65 participants

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de Badalona
Els ICI es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural per reforçar (si n’hi ha) o bé
crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir la convivència. 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.
2.965 participants
59,42%, dones

Pronia Say Keres! (Les dones fem!)
El projecte es proposa promoure el reconeixement i la inclusió social de les dones gitanes, a través de facilitar-los processos d’empoderament personal i de fomentar la participació en igualtat d’oportunitats, tot partint de la prevenció i cura de la pròpia salut
i de les seves comunitats.
60 participants

Forma’t en forma
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) La Ribera
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Des del 2014, Surt gestiona el PDC de l’Ajuntament de Montcada i Reixac al barri de
La Ribera, dins el qual desenvolupa accions per fomentar la participació de les dones
al barri. El PDC es va engegar 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.

El projecte, adreçat a dones joves gitanes, treballa el desenvolupament de competències
mitjançant una proposta formativa capacitadora dins del sector d’activitats físiques.
Possibilita la incorporació de les dones al mercat laboral i, també, el retorn al món educatiu, mitjançant una fórmula combinada de formació i intermediació. S’estructura a
partir de la idea de projecte vital i professional, amb èmfasi en l’empoderament personal, i té en compte l’especificitat de les dones de la comunitat gitana.

300 dones

20 participants
45% d’inserció
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Maisha

Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones del barri de La Mina

És el servei per a la integració social de joves migrades a través de l’esport als barris
del Besòs i el Maresme i Trinitat Vella de Barcelona. Dins d’aquest programa del Pla de
Barris de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’ha creat
el grup Les Dúnia, dones joves que es reuneixen entorn a l’esport i a un espai de trobada.
Fan activitats i treballen per apropar-se als seus objectius vitals, alhora que s’enfoquen a
aportar millores a la comunitat. Una de les aspiracions de Les Dúnia és ser referents per
a altres persones, a partir d’accions positives que puguin resultar inspiradores.

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.
132 dones

53% d’inserció

130 participants
54 dones joves

Ateneu cooperatiu Barcelonès Nord

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.
21 participants

És un espai per promoure la creació de cooperatives, associacions i societats laborals
amb interès social. Ofereix assessoria i acompanyament i la possibilitat de conèixer altres iniciatives d’economia social i solidària del territori i les seves bones pràctiques per
fomentar la inclusió social i la sostenibilitat ambiental, entre d’altres. Promou el treball
en xarxa amb altres entitats, institucions i administracions amb l’objectiu d’eixamplar i
enfortir el teixit de l’economia social i solidària al territori.
555 participants
30,5% dones

14 empreses creades

44,4% d’inserció

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.
65 dones
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Sessió del grup de teatre de gent gran del servei de convivència d’Horta-Guinardó
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Eix d’empoderament sociopolític

A través de dues línies de treball...

Projectes dirigits a...
Generar pensament col·lectiu que ens faciliti la comprensió i el coneixement crític de
l’entorn sociopolític en què actuem.
Generar propostes polítiques i d’acció social per identificar les causes i les condicions de
discriminació i exclusió de gènere, a través d’afirmar els drets, els interessos, els punts
de vista i les opinions de les dones i altres grups socials que es troben en situacions de
discriminació.

“

“Ens pensàvem que tractàvem a nois i noies per igual, que la discriminació de gènere
no tenia cabuda a casa nostra, però de cop i volta, amb la formació, ens vam adonar
que no, que quedava molta feina a fer”

Recerca
L’àrea de recerca constitueix un espai de reflexió, investigació feminista, innovació i
intercanvi d’experiències tant sobre la pròpia activitat de Surt com sobre el context
social que ens envolta. Des d’aquesta àrea, duem a terme recerques en diversos àmbits,
entre els que destaquen la violència masclista en les seves múltiples formes i contextos,
la situació social de les dones, el treball i l’exclusió social.

42 projectes de recerca
7 com a coordinadores
3 en partenariat

Guadalupe, directora de CRAE
participant al projecte Alternative Future

“Des de petites ens implanten el model a seguir. Si no et planteges una altra cosa, el
continues vivint i creient que és el vertader i únic model”
Nieves, participant al projecte Empowering Roma Communities
to prevent gender-based violence
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Seminari del projecte Move On
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Coneix en què hem treballat

Recerques i estudis locals
Equinova
El projecte es dirigeix a aportar eines pràctiques per facilitar la tasca quotidiana de fer
efectives les mesures d’igualtat a les empreses. Finançat pel Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat, s’ha finalitzat el febrer de 2018.

Recerca sobre les actuacions de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà en matèria de violència masclista.
Recerca amb l’objectiu d’obtenir un coneixement acurat sobre el treball que fa el Departament de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de violència
masclista.

Projectes internacionals coordinats per Surt
Alternative Future towards the empowerment of children victims of
violence in alternative care through a gender-sensitive and child-centred
capacity building programme for professionals
L’objectiu és 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. El projecte compta amb un partenariat configurat per cinc organitzacions
d’Alemanya, Àustria, Bulgària, Escòcia i Itàlia i està finançat per la Unió Europa, sota el
programa REC 2014-2020.

Empowering Roma Communities to prevent gender-based violence
L’objectiu principal és 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 les comunitats gitanes. Finançat per l’Open Society Foundations.
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Play it for change
A finals d’any vam iniciar aquest projecte europeu adreçat a promoure l’empoderament
de nois i noies per prevenir la violència masclista a través de la música i l’audiovisual,
dos canals amb gran impacte en els processos de socialització i de construcció de les
identitats dels i les adolescents. Finançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania
de la Comissió Europea es desenvolupa a Eslovènia, Polònia, Grècia, Xipre, Croàcia i
Catalunya, fins a finals de 2019.

L’apoderament econòmic de les dones a Bòsnia i Hercegovina a partir de
les experiències de Catalunya
Projecte de cooperació internacional dirigit a promoure les oportunitats de les dones
al mercat laboral, com a eina d’impuls de l’equitat de gènere. Coordinat per Surt i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el projecte permetrà
compartir les metodologies d’empoderament econòmic i emprenedoria de Surt amb
l’entitat de Sarajevo Fundació per a la Democràcia Local. S’allargarà fins a finals de 2018.

Look Wide
Hem treballat les accions de preparació del projecte, adreçat a garantir els drets de les
persones lesbianes, bisexuals, gais, trans i intersexuals (LGTBI) que han viscut violències masclistes i de gènere, a través d’integrar les perspectives de gènere i de la diversitat
sexual en els serveis d’atenció a les víctimes. Finançat pel programa DAPHNE de la Unió
Europea, hem iniciat la recerca el 2018 i s’allargarà fins al 2020.

Projectes internacionals en què hem participat
com a entitat sòcia
MOVE ON. Migration & Gender: Vocational and Educational Counselling
Coordinat per IARS International Institute del Regne Unit i amb la participació d’entitats d’Alemanya, Grècia, Itàlia i Polònia, l’objectiu del projecte és desenvolupar les competències de les i els professionals per a la formació, l’orientació i la inserció laboral de
les persones migrades, des d’una sensibilitat de gènere i cultural. Finançat per la Unió
Europea.
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Activitat de l’any

WE GO! Women Economic Independence & Growth Opportunity
Coordinat per ActionAid International Italia, amb la participació d’entitats de Xipre,
Itàlia, Regne Unit, Grècia, Suècia, Bulgària i Espanya, l’objectiu principal del projecte és
promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista,
mitjançant la formació de professionals dels centres i serveis de suport a les víctimes
i la creació d’alternatives de promoció de l’autonomia econòmica. Finançat per la Unió
Europea.

Building a safety net for migrant and refugee women

17 cursos de formació, en matèries com prevenció de relacions abusives, mesures
d’inclusió social amb perspectiva de gènere o gènere a les polítiques públiques.
459 participants a les formacions, un 77%, dones
5 plans d’igualtat, a Montornès del Vallès, Sentmenat, Parets del Vallès,
Santa Maria de Palautordera i Sant Boi de Llobregat
3 plans LGTBI, a Badalona, Santa Coloma i Ripollet

El projecte es dirigeix a millorar la prevenció i l’abordatge de la violència masclista cap a
les dones migrades i refugiades. Desenvolupa accions de recerca, coordinació, formació
a professionals, sensibilització i incidència política. Finançat per la Unió Europea, sota
el programa REC 2014-2020, és coordinat pel Centre de Recerca d’Igualtat de Gènere
KETHI (Grècia) i compta amb un partenariat format per altres entitats de Grècia i Itàlia.
S’allargarà fins a final d’any.

1 pla d’igualtat i LGTB, a Sabadell
2 diagnòstics LGTB, a Sant Cugat del Vallès i Reus
1 reglament feminista, a Sabadell
1 servei d’atenció a la diversitat sexual i de gènere dissenyat, a Premià de Mar
1 protocol davant l’assetjament a l’espai públic, a Abrera

Consultora de gènere
La Fundació Surt és també consultora de gènere especialitzada en assessoraments i
formació per a l’equitat entre dones i homes i els drets de les persones LGTBI en els
àmbits socials, econòmics i culturals. Ofereix serveis a organitzacions, administracions
i empreses.
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Formació en perspectiva LGTBI a agents laborals
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Comuniquem
Renovació de la imatge corporativa

Hem impulsat 3 campanyes de sensibilització i visibilització

A tocar del vint-i-cinquè aniversari de Surt, hem renovat la imatge de l’entitat per tal
que respongui a la missió i l’acció que desenvolupem a dia d’avui.
Dins de l’actualització de la imatge, hem renovat la web de Surt d’acord amb l’estructura
actual del treball de l’entitat i pensant en facilitar la informació a la ciutadania en general, a persones i empreses interessades en col·laborar i a periodistes.

8 de març
Amb “Democratitzem els treballs”
hem volgut cridar l’atenció sobre el
desequilibri en l’assumpció del treball
de cures entre dones i homes i apel·lar
a la corresponsabilitat.

Un objectiu marc de l’activitat de comunicació de Surt és contribuir a què la perspectiva feminista guanyi presència a la vida social, tot situant en el debat públic situacions
i reptes que, des de l’entitat, detectem que són claus de visibilitzar i abordar en el camí
cap a l’equitat de gènere efectiva.

Per això, apostem per tenir...

Presència en mitjans de comunicació
62 aparicions
Amb articles d’opinió: 23
Com a veus expertes en reportatges
i taules rodones: 17
Vinculades a activitats de l’entitat: 22

17 d’octubre

Presència a xarxes socials
2.355 m’agrada
2.781 seguidores
1.151 seguidores

No poder respondre a necessitats de
cures de familiars a càrrec és la principal preocupació de les dones en situació de pobresa. Hem volgut posar el
focus en aquest impacte, amb conseqüències de pes en la salut, tal com observem en les dones que acompanyem
a través del programa Obrint Portes.

25 de novembre
Amb “Recobrem-nos!” hem volgut
cridar l’atenció sobre la necessitat de
facilitar a les dones les eines per assolir empoderament econòmic, una
peça imprescindible per aconseguir la
plena recuperació de les situacions de
violència masclista.
La campanya, a:
http://www.surt.org/recobrem-nos/
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Compromeses amb la qualitat

Els números, clars
En el darrer exercici, l’ingrés de l’entitat ha estat de 3.731.079,27€. Amb una despesa de
3.701.244,25€, el tancament ha estat positiu (29.835,02€).

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

Ingresos

3.731.079,27€

Despesa

3.701.244,25€

Resultat

+ 29.835,02€

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

L’equip de treball

Gairebé 8 de cada 10 euros ingressats

es destinen directament als projectes.

Durant l’any 2017, 134 professionals han treballat vinculades als diferents projectes i a
les estructures de gestió.

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

En acabar l’any, 106 professionals conformaven la plantilla de l’entitat.
Més de 9 de cada 10 (91,8%) són dones. La representació d’homes ha augmentat significativament respecte a altres anys.
En àrees com empoderament personal i sociopolític, el 100% de les treballadores són
dones.
L’àrea en què més homes treballen és empoderament econòmic i, més concretament,
dins del programa de pobresa energètica.
Organismes públics 89,96%
Organismes privats 10,04%

El patronat està format íntegrament per dones i també ho està l’equip directiu i l’equip
gestor de l’entitat.

Entre els finançadors públics, l’Ajuntament de Barcelona arriba a suposar un 41,34% dels
ingressos (tenint-hi en compte, també, serveis municipals). Entre els fons privats, l’Obra
Social La Caixa se situa com a principal entitat finançadora.
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Patronat reunit a les oficines de Surt
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Fem xarxa
El treball en xarxa, la col·laboració i cooperació entre entitats i persones són valors a què
donem un espai cabdal en l’activitat de l’entitat. Per això, participem en diverses xarxes,
plataformes i comissions de treball vinculats als nostres àmbits d’activitat.

Intercooperem
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.
Intermedia, 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, és a dir, incrementant-ne les possibilitat de trobar feina, alhora que suposa
una eina de desenvolupament personal.

Prohabitatge
L’Associació ProHabitatge treballa per prevenir i eradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya, des d’una una perspectiva de Drets Humans i de gènere. L’entitat gestiona diferents programes públics d’habitatge i disposa de programes residencials propis.

Norai Raval SCCL
És un projecte cultural impulsat pel Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona que implica diferents agents socials i culturals del barri del Raval. La
cooperativa està participada al 50% per la Fundació Surt i gestionem el projecte amb
Impulsem SCCL.
Durant el 2016, ha ampliat l’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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Intervenció d’una de les membres de la Xarxa de Mentores durant la jornada del projecte WE GO

Som part de
ECAS-Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social

Rebem el suport de
Administracions públiques

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 que tenen Serveis d’Atenció Jurídica
per a persones Estrangeres
XESB-Xarxa d’Economia Social de Barcelona

Fundacions

Xarxa ROMEST
Xarxa d’habitatges d’inclusió social de Barcelona

Organismes públics

Consell Nacional de Dones de Catalunya
Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona
Consell Municipal de les Dones de Barcelona

Empreses col·laboradores

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Al llarg de l’any, una setantena d’empreses ens han aportat suport, en forma de voluntariat,
recursos econòmics i materials i obrint-se per facilitar la professionalització i la inserció
laboral de dones en situacions socioeconòmiques vulnerables. Una col·laboració clau en els
processos d’empoderament que promovem.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Taula de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat
Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió

El treball d’intermediació amb les empreses el fem en col·laboració amb la Fundació Intermèdia, de què Surt és part impulsora.

Participem en
Pla d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona
Pla Integral del Poble Gitano
Taula tècnica de l’Agència ABITS de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa d’Entitats del Barri de La Mina
Comissió de Ciutadania del Pla de Desenvolupament Comunitari del Besòs
Comissió Tècnica del Grup de Treball per a l’abordatge de situacions
de prostitució, en especial de les de tràfic amb finalitat d’explotació sexual
Pacte del temps
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Gràcies a totes les persones i organitzacions que, un any més,
confieu en nosaltres per avançar cap a l’equitat de gènere.

Compromeses amb les dones,
transformant la societat
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Compromeses amb les dones,
transformant la societat

Persona, organització o empresa
compromesa amb els drets de les dones?
Coneix-nos més

www.surt.org
Informa’t i difon a través de

Col·labora

Twitter @Fundació_Surt
Facebook FundacioSurt
Instagram @FundacióSurt
Linkedin Fundació Surt
Youtube Fundació Surt
Canal de Telegram Fundacio_Surt

Amb temps i sabers
voluntariat@surt.org
Afavorint la inserció sociolaboral
a través de la teva empresa
surt@surt.org
Amb recursos materials
obrintportes@surt.org

Contacta amb nosaltres pel que necessitis!
surt@surt.org
C/Guàrdia, 14, baixos · 08001 · Barcelona
93 342 83 80

