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Directora general

La trajectòria de Surt ha trobat el
2018 un punt i seguit remarcable:
el 25è aniversari. Ha estat un
moment en què hem mirat enrere,
a l’escenari de principis dels anys
90, quan el projecte neix de la mà
de dones del moviment feminista,
amb el propòsit d’afavorir l’empoderament econòmic de les dones
i la igualtat efectiva. Surt volia
ser un espai que obrís sortides
a les dones, a través de l’entrada al mercat de treball formal i
de l’accés als drets que hi van
associats.
El 2018 també ha estat un moment en què, necessàriament,
hem remirat on som. Avui, hem
aconseguit molt més abast i
integralitat en els processos que
promovem amb les dones. Surt
ha ampliat les línies d’actuació i
l’empoderament es manté al centre, en tota activitat de l’entitat.
Treballem davant situacions de
violències masclistes, empobriment i migracions, en clau
de guanyar drets que han estat
vulnerats, i també en clau preventiva i transformadora, a través
de l’activitat de recerca i de la
consultora de gènere.
Als seus inicis, les impulsores de
Surt van requerir un bon grapat

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

d’arguments per convèncer de la
necessitat de treballar en l’àmbit social des d’una perspectiva
feminista. Van necessitar, també,
trobar aliances de col·laboració
en aquest projecte. Amb constància, ho van aconseguir. De les
aliances construïdes en 25 anys,
moltes ens vam trobar a la celebració de l’aniversari.
Treballar per l’equitat de gènere
en aquells anys era excepcional
i fins i tot incomprès. Veure’ns
avui enmig de la quarta onada
feminista, amb les dones joves
posant-hi cara, és esperançador i
il·lusionant. Aquest fet contrasta,
alhora, amb la preocupació que
sentim en topar de forma quotidiana amb les violències contra
les dones, pel fet de ser identificades i situades socialment com
a dones.
Seguim recorrent el repte de fer
efectius els drets de les dones
amb el mateix convenciment de
les pioneres de Surt. I amb les
mans posades en l’objectiu que
compartim amb totes les entitats
i persones amb les quals fem xarxa: transformar la nostra societat
en una societat més equitativa i
lliure de violències masclistes.
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Compromeses
amb les dones,
transformant la
societat
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.
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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.
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L’any
en xifres...
791

Àrees
d’acció

10.124

persones ateses en
programes de Surt
98%, dones

52 103 28 33
programes
d’atenció
executats

treballadores de
mitjana anual
91,8%, dones

serveis
externs
gestionats

projectes de
recerca i innovació
metodològica

100

professionals
treballen a l’entitat

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

projectes de
consultora

4.053

34 7
programes
comunitaris

Econòmica

participants en programes
comunitaris 78%, dones

usuàries en gestió de
serveis externs 75%,
dones

271
professionals participants
en accions de formació
77%, dones

Comunitària

Personal

Sociopolítica

Àrea d’empoderament personal
L’àrea d’empoderament personal
pretén acompanyar les dones en
el procés d’identificació i reivindicació dels seus drets. Pretenem
contribuir a desenvolupar una
vida lliure i triada, en què les

dones puguin desenvolupar-se
a partir de conèixer i enfortir les
seves capacitats com a subjectes
protagonistes i gestores dels seus
processos vitals, la seva autonomia i els seus lideratges.
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La socialització de gènere fa que,
sovint, les dones ens construïm i
ens valorem a partir de la mirada
d’altres, més que no a partir de
la nostra pròpia. La metodologia
d’empoderament de Surt pretén
retornar la mirada a una mateixa, a partir de posar el focus en

l’equitat de gènere, per desplegar
criteris propis sobre les nostres
vides, la nostra pròpia manera
d’estimar-nos i d’estimar les altres persones i, sobretot, el nostre
recorregut vital, que inclourà la
nostra autonomia econòmica,
relacional i afectiva.

38

851

projectes

persones ateses

94%

dones

26

Programes i projectes destacats
de la línia d’atenció i prevenció
de les violències masclistes
SIARE – Servei Integral
d’Atenció, Recuperació i
Empoderament de dones que
pateixen o han patit violència
masclista

62
dones
ateses

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. L’empoderament
personal i econòmic travessa
l’acompanyament.

són nens i nenes
Dispositiu d’empoderament
personal i econòmic en
dones víctimes de violències
masclistes

“Amb la meva participació a Surt,
m’he empoderat socialment, en el pla
relacional, i també m’he apoderat d’una
lluita que no sentia que era meva: la lluita
feminista; la lluita pels drets de les dones”
Vera, membre de la Xarxa de Mentores
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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.

11
dones

13
infants
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Xarxa de Mentores
Projecte del SIARE dirigit a
totes les dones que han viscut
situacions de violència masclista
i que pretén contribuir al seu
procés de reafirmació i autonomia,
a través de potenciar les seves
competències, recuperant
recursos personals i convertir-se
en referents i mentores d’altres
dones que es troben en situacions
més inicials de recuperació.

SIRGA-Casa d’acollida,
recuperació i empoderament
per a dones supervivents de
violències masclistes
Recurs d’acollida per atendre
i acompanyar processos de
recuperació de les violències
masclistes i de gènere, des del
respecte i la comprensió davant
els significats que cada persona
atesa pot donar a aquest procés
de recuperació i quines són les
eines o els itineraris que vol portar
a terme per assolir-lo.
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11
dones
participants

33
projectes de
consultora

9
dones
ateses

15
infants

Programes i projectes destacats
de la línia de treball sexual i tràfic
amb finalitats d’explotació sexual
SAS – Servei d’Atenció
Socioeducativa
El Servei d’Atenció Socioeducativa
de l’Agència per a l’Abordatge
Integral del Treball Sexual és
un servei públic municipal
especialitzat en l’atenció a dones
i persones trans que exerceixen
el treball sexual, en general, i
específicament les que treballen a
la via pública.

DIMO – Dispositiu Integral de
Recol•locació de dones que han
exercit la prostitució
Programa d’orientació i inserció
laboral i empoderament per
a dones que exerceixen o van
exercir el treball sexual i que
ha de suposar per elles la
possibilitat de desenvolupar
les seves competències
professionals, millorant la seva
ocupabilitat, mitjançant el disseny
personalitzat del seu projecte vital
i professional i la seva posterior
execució.

355
participants

52
participants
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RAI – Recuperació,
Apoderament i Inserció
sociolaboral
de dones víctimes de tràfic amb
finalitats d’explotació sexual

17
participants

El projecte està destinat a
dones que han estat víctimes
de xarxes de tràfic de persones
amb finalitat d’explotació sexual i
que decideixen continuar al país
d’acollida i estan disposades
a emprendre un viatge de
recuperació, empoderament i
inclusió tant a la societat com al
món laboral.

SIADS- Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
Punts de referència per a les
dones i pel col·lectiu LGTBI dels
municipis. Des de la Fundació
Surt oferim serveis d’atenció
psicològica individual i grupal a
dones i els seus fills i filles, així
com serveis d’assessoria jurídica
a diversos SIADs del territori.

40

SIAD del
Prat de
Llobregat

50

SIAD de
Santa
Perpètua

15

SIAD SaltGironès

Programes i projectes destacats
de la línia d’equitat de gènere
Servei de famílies
col·laboradores
Servei municipal d’atenció a
famílies de Barcelona amb
dificultats de xarxa social, familiar
o econòmica que, per diferents
circumstàncies i de manera
temporal, no poden atendre els
seus fills i/o filles. És un recurs
que permet trobar persones
(família col·laboradora) properes
perquè tinguin cura dels i de les
menors en aquests períodes de
necessitat.
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78
families

Sessions d’empoderament a
PIADs- Punts d’Informació i
Atenció a les Dones (PIAD).
Són serveis de l’Ajuntament de
Barcelona on s’ofereix informació,
assessorament i orientació a les
dones en diferents àmbits, així
com serveis gratuïts d’atenció
psicològica i assessorament
jurídic.

18
dones
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Sessions d’empoderament a
PIADs- Punts d’Informació i
Atenció a les Dones (PIAD).
Són serveis de l’Ajuntament de
Barcelona on s’ofereix informació,
assessorament i orientació a les
dones en diferents àmbits, així
com serveis gratuïts d’atenció
psicològica i assessorament
jurídic.

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.

18

Àrea d’empoderament econòmic

dones

12
dones

Afavorir l’autonomia econòmica de les dones és un objectiu
central de l’activitat de Surt. La
fomentem a través de projectes
de millora de l’ocupabilitat, per
facilitar que les dones s’obrin
camins professionalitzadors i
d’inserció al mercat de treball
-formal i/o protegit- i de projectes
per promoure l’emprenedoria com
a via d’ocupació.
Més enllà de la inserció laboral,
perseguim professionalitzar els
perfils laborals, per tal que les
dones no només surtin de la situació d’exclusió, sinó que tinguin
oportunitats de sortir dels treballs
precaris en què estan instal·lades.

45
projectes
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Les participants als projectes fan
un treball de recuperació d’habilitats i competències mantingut en
el temps, de manera que es van
equipant per tenir un pla a llarg
termini i donar resposta al seu
objectiu laboral.
Els processos d’empoderament
són protagonitzats per cada dona,
són intransferibles i atenen les
diverses esferes vitals de la persona (la formativa, la laboral, la
personal...).

4.761 82%
persones

dones
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Incorpora. Punt d’autoocupació

Programes i projectes destacats
de la línia d’emprenedoria i
economia social
Catalunya emprèn
A través del programa Catalunya
emprèn, en parternariat amb
Impulsem SCCL., duem a terme
accions de suport, orientació i
assessorament per a persones
que volen emprendre, com
a alternativa per sobreviure
al mercat de treball i via
d’empoderament econòmic
per les dones.

Construïm en femení les altres
economies
El programa de Barcelona
Activa promou l’emprenedoria
cooperativa, social i solidària
impulsada per dones. Per
aconseguir-ho, les acompanya en
el procés de creació de l’empresa
i ofereix també l’oportunitat de
compartir l’experiència amb un
grup de dones emprenedores amb
les quals construir sabers i xarxa
de suport mutu.
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96

Programa integral de suport a
les persones en risc d’exclusió
que volen emprendre. Es planteja
com un centre de recursos de
caràcter integral, que sensibilitza,
informa, orienta, forma i assessora
persones emprenedores i que,
alhora, impulsa noves iniciatives
empresarials per generar activitat
econòmica.

28
dones

12
homes

dones

25
homes

20
dones

Accions de formació en igualtat i
perspectiva de gènere per a persones
emprenedores i empreses proveïdores
Accions formatives adreçades a persones
emprenedores i a empreses proveïdores de
l’Escola de Dones Professionals, Directives
i Emprenedores de Barcelona Activa.
Tota l’oferta formativa gira al voltant de
l’emprenedoria des de la perspectiva de
gènere.

Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord
(2017-2018)
Ateneus cooperatius és un programa que
dinamitza la creació d’espais de referència
de l’economia social orientats a generar
projectes cooperatius que creen ocupació
de qualitat al territori català. La Fundació
Surt forma part de l’ateneu del Barcelonès
Nord (Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma
de Gramenet i Badalona), conjuntament
amb ajuntaments, cooperatives i altres
empreses del territori.

190
dones

3
homes

650
dones

550
homes
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Accions de formació i acompanyament
en l’àmbit de les altres economies
com a marc de desenvolupament
socioempresarial
La formació realitzada “Claus per promoure
projectes de dones en l’Economia Social
i Solidària”, emmarcada en la línia de
formació i acompanyament en l’àmbit
de les altres economies com a marc de
desenvolupament socioempresarial, dona
resposta a la necessitat de comprendre i
copsar l’ESS en la seva globalitat, alhora
que motivar les persones i centrar el
seu interès a partir d’una aproximació
divulgativa i d’anàlisi, orientant-les cap
a l’oportunitat que ofereix aquest model
d’economia transformadora.

14
dones

Territoris de cures
El projecte neix davant la
necessitat d’articular estratègies
que donin resposta al conflicte
capital-vida i la necessitat de
serveis d’atenció a la cura de les
persones en condicions laborals
dignes, que posin en valor aquest
treball clau pel sosteniment de
la vida i de la societat. Aquest
projecte s’estén a diferents
territoris de Catalunya, com
Osona, el Bages, el Baix Camp, el
Baix Llobregat i el Tarragonès.

166
dones

“És molt important tenir
l’autoestima amb més força.
A nivell personal m’han ajudat molt,
a avançar i afirmar-me.
Em sento més forta”
El Raval té cura
El projecte, desenvolupat al
barri del Raval de Barcelona, vol
contribuir a visibilitzar alternatives
econòmiques en què les cures
siguin reconegudes, socialment
i econòmicament, i posades al
centre.

123
dones

26
homes
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Eli, participant d’Obrint Portes

Programes i projectes destacats
de la línia de formació
ocupacional
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Pronia Say Keres

Programes i projectes destacats
de la línia de drets econòmics
(inclusió)
SADI- Servei d’Atenció
a Dones Immigrants
El programa busca que les dones
identifiquin la motxilla d’aprenentatges
amb què compten, posin en valor aquest
capital, coneguin la societat d’acollida i
el mercat de
treball i, així, adquireixin un millor
posicionament per accedir-hi. El SADI
ofereix suport integral a les dones, des
d’atenció social a assessorament jurídic.

Projecte d’intercanvi entre
dones de Marroc i Catalunya
El projecte, en col·laboració amb ACPP,
treballa sobre els drets econòmics
de col•lectius de dones a través de
l’economia social i solidària. En primer
lloc, a través de trobades d’incidència
política per posar sobre la taula la
situació dels drets econòmics de les
dones del Marroc. En segon lloc, el
projecte realitza jornades d’intercanvi
entre cooperatives de dones del nord
del Marroc i col•lectius de dones
cosidores catalanes per intercanviar
experiències. La voluntat és incentivar
l’intercanvi d’experiències en aquests
processos individuals i col•lectius, així
com incentivar xarxa entre els grups.
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70
dones

55
dones

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.
Programa de lluita contra la pobresa
energètica- Atenció
als districtes de Ciutat Vella
i Eixample
Els Punts d’Assessorament Energètic
(PAE) són un servei que l’Ajuntament de
Barcelona posa a disposició de tota la
ciutadania, amb l’objectiu d’assessorar i
millorar l’eficiència energètica a les llars,
així com prevenir i actuar en situacions de
pobresa energètica. Es tracta d’un servei
gratuït, obert a tothom que pretén garantir
els drets energètics davant les companyies i
sensibilitzar la ciutadania a través de tallers
grupals. La Fundació SURT, gestionem el
servei conjuntament amb altres entitats del
tercer sector, i ens ocupem dels Districtes
de Ciutat Vella i Eixample.
Lletres pel món
Acció formativa d’alfabetització
orientada a respondre les necessitats
d’aprenentatge de la llengua
catalana per a les dones migrades
no alfabetitzades. El projecte ofereix
la possibilitat de generar estratègies
d’empoderament i millora de les seves
capacitats personals i professionals ,
que contribueixin a facilitar els seus
processos d’inclusió social i inserció
laboral en igualtat d’oportunitats.

105
dones

1.405
dones

814
homes

46
dones
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Itinerari sociolaboral adreçat a
dones gitanes al 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 millorarne 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.
PRT-Programa
de reincorporació al treball
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.

Més d’una. Espai familiar
Dirigit a incidir en la creació del vincle
matern-filial a través d’espais de
lleure familiar de qualitat a la ciutat
de Barcelona i, més concretament,
al barri del Raval, per revertir els
nous perfils de probresa de famílies
migrants monoparentals.
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96
dones

17
dones

18
27

dones

infants

D’aprop- Servei d’acollida i
acompanyament per dones
immigrades
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
Barcelona.

Obrint Portes. Programa
d’empoderament i atenció social
a dones i famílies en risc de
pobresa
Obrint Portes és un programa
d’atenció social i empoderament
per a dones en situació de
pobresa emergent, que han
perdut les xarxes de suport i,
per tant, viuen en risc d’exclusió.
L’empoderament −personal i
econòmic− és l’eix central del
programa, amb l’objectiu principal
d’acompanyar les dones a obtenir
eines per viure amb la màxima
autonomia i millorar, així, la seva
qualitat de vida.

88
dones

174
dones

19
16
179

dones
en pisos

infants
en pisos

professionals de
serveis socials
en sessions
informatives
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“Participar en les activitats del barri
permet a les dones sentir-se més
elles mateixes, conèixer altres dones,
tenir més informació i també trencar
els estereotips cap a les dones
migrades, que sempre diuen que
som passives”

Àrea d’empoderament comunitari

L’àmbit de la intervenció comunitària integra una gran diversitat
de programes i projectes que
tenen l’objectiu comú d’impulsar
processos de desenvolupament
comunitari, especialment en contextos de diversitat cultural, que
han d’incloure el conjunt de la
comunitat, les persones autòctones i immigrades.

Des de l’àmbit acció comunitària,
també es duen a terme els programes d’acollida, que tenen com
a objectiu facilitar a les persones
nouvingudes la incorporació en
la societat d’acollida, afavorir la
competència intercultural de les
persones i els professionals dels
dispositius i serveis d’atenció, i
promoure la cohesió social i la
convivència intercultural.

Mariama, participant a l’ICI de Badalona Sud

Presten especial atenció als grups
més vulnerables i incorporen en
tota la metodologia un enfocament de gènere.

10.124
participants
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55,7% 28

dones

projectes
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Mòdul C d’acollida

Programes i projectes
destacats en la línia d’acollida
i acompanyament a persones
migrades
De tot arreu. Servei d’acollida a
Badalona Sud
Servei d’informació, atenció
i assessorament per facilitar
l’acollida i la incorporació de
les persones nouvingudes. És
un projecte per la integració, el
reconeixement, la socialització i
la gestió eficaç de la diversitat als
barris del sud de Badalona, 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. Conta
amb un servei de mediació
intercultural, d’assessorament
jurídic i d’atenció per afavorir
processos d’integració social.

ANNISA
El programa, de l’Ajuntament
de Barcelona i gestionat per
Fundació Surt, neix per afavorir
la participació de la comunitat
pakistanesa en les activitats del
barri del Besòs i incidir, així, en el
seu rol en els espais de decisió.

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

1721
dones

737
homes

Acció formativa inclosa als Cursos Formatius del Servei
d’Acollida de Barcelona. Tenen l’objectiu de donar resposta a les
necessitats de formació i informació a les persones migrades,
refugiades i catalanes retornades, amb l’objectiu de promoure’n
l’autonomia personal i facilitar-ne la incorporació a la societat
catalana. En concret, el Mòdul C és una formació dirigida a
conèixer la societat catalana i el seu marc jurídic i que, amb
la realització del Mòdul A (aprenentatge català i castellà) i el
Mòdul B (coneixements laborals), permeten obtenir el certificat
de primera acollida que expedeix la Generalitat de Catalunya.
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Servei de seguiment tècnic dels grups
d’acollida de persones refugiades

17

dones

Servei que forma part del Programa Català de Refugi de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies. El servei desenvolupa
principalment dues accions, d’una banda, s’encarrega de la
gestió d’emparellaments entre grups de persones refugiades
i grups d’acollida (acció que forma part del circuit d’atenció i
emparellament de persones refugiades i grups d’acollida), i per
una altra, realitza la coordinació i seguiment general del projecte
i del seu equip tècnic.

participants

Programes i projectes destacats
en la línia de medi obert

45
35

Joves a peu de carrer, a Cunit
dones

homes

Projecte centrat en el treball preventiu i
socioeducatiu amb infants, adolescents i
joves a través de la dinamització d’activitats
i accions als diferents equipaments
municipals i espais públics de Cunit, en
coordinació i treballant en xarxa amb la
resta d’agents i entitats. Alhora es treballa
per l’empoderament del col·lectiu i la seva
vinculació al territori.

55
participants
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Dones en Moviment

Programes i projectes destacats
en la línia de participació
i convivència
Projecte ICI – Badalona. Projecte
d’intervenció comunitària i
intercultural
a Badalona Sud
Els projectes d’intervenció comunitària
intercultural (ICI), impulsat i coordinat
per L’Obra Social de “la Caixa”,es
despleguen en territoris d’alta diversitat
cultural per reforçar (si n’hi ha) o 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.

1959
dones

1794
homes

Espai de trobada i relació de dones a
través de l’expressió corporal des d’una
perspectiva intercultural i feminista.
Es realitzen trobades setmanals
dinamitzades per una experta en
expressió i comunicació corporal.
Aquesta iniciativa s’impulsa des del Pla
de Desenvolupament Comunitari del
barri de la Ribera de Montcada i Reixac.

Gestió del Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC)
del barri de La Ribera
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.

Troba’t
Dones en Moviment
Espai de trobada i relació de dones a
través de l’expressió corporal des d’una
perspectiva intercultural i feminista.
Es realitzen trobades setmanals
dinamitzades per una experta en
expressió i comunicació corporal.
Aquesta iniciativa s’impulsa des del Pla
de Desenvolupament Comunitari del
barri de la Ribera de Montcada i Reixac.

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

14
dones

Iniciativa del Servei de Convivència
Intercultural del Districte d’HortaGuinardó de l’Ajuntament de Barcelona
que proposa un espai de trobada i relació
per a dones, en especial, per aquelles que
hagin viscut o estiguin vivint situacions
de canvi important en les seves vides.
Des del treball en grup i establint vincles
amb la comunitat, es desenvolupen
pràctiques i dinàmiques que afavoreixen el
coneixement i reconeixement mutu entre
les participants i contribueixen a reforçar
la seva vinculació i comunicació amb
l’entorn.

14
dones

174
dones

294
homes

24
dones
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Apodera’t
El projecte vol incidir sobre els
condicionants de benestar i salut
de les persones que dificulten la
disponibilitat d’accés i vinculació als
recursos ocupacionals i per iniciar un
procés d’inserció al mercat de treball
en persones del barri de la Trinitat
Vella. El projecte s’emmarca en el Pla
de Barris, de Foment de Ciutat de
l’Ajuntament de Barcelona.
Grandioses! Promoció de
l’envelliment actiu i empoderament
de dones grans
El programa 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.
Co-nexes, a Mallorca
i a Sant Fruitós
El programa té per objectiu connectar
les persones amb els recursos, serveis,
espais i oportunitats que hi ha al
territori, de manera que s’articuli un
model compartit i corresponsable de
detecció i atenció de necessitats i
cura de veïns i veïnes, que promogui
dinàmiques de relació i solidaritat,
sostenibles i de proximitat, i fomenti la
participació, convivència i la cohesió
social entre les persones culturalment
diverses dels municipis.

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

24
dones

85
dones

2.338
participants

Servei de promoció contra el racisme
i les discriminacions
El servei s’impulsa des del
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat, amb
l’objectiu d’avançar cap a una societat
intercultural cohesionada i més justa,
lliure d’actituds racistes i pràctiques
discriminatòries. Es desenvolupa
arreu del territori català a través del
desplegament de dos programes
centrats en estratègies antirumors i
espais lliures de racisme. A partir de
la creació de materials i generació
de discursos antirumors, accions
de formació i de sensibilització, es
treballa amb entitats, institucions,
personal tècnic i ciutadania per
afavorir la participació activa i el
desenvolupament de pràctiques contra
el racisme i les discriminacions.

Les Dúnia. Servei per a la
integració social de joves
migrades a través de l’esport al
Besòs-Maresme i a Trinitat Vella
El projecte agrupa dones joves
entorn a l’esport i altres activitats
del seu interès amb l’objectiu
d’acostar-se als seus objectius
vitals i aportar millores a les
seves comunitats. La intenció
també és que esdevinguin
referents per altres joves des
del desenvolupament d’accions
positives als seus barris. El
projecte s’emmarca en el Pla de
Barris de Foment de Ciutat de
l’Ajuntament de Barcelona.

60
participants

35
dones

031

032

MEMÒRIA
2018

Àrea d’empoderament
sociopolític
En paral·lel a l’acció social, Surt
aposta per crear coneixement i
fer propostes polítiques. L’àrea
d’empoderament sociopolític es
dirigeix a generar pensament col·
lectiu que ens faciliti comprendre

l’entorn en què actuem, identificar les causes i les condicions de
discriminació i exclusió de gènere
i afirmar els drets, interessos i
sabers de les dones.

“Ens emportem coneixements,
sensibilització, canvi de mirada
i molta consciència que cal fer
molta feina, perquè el masclisme
el tenim molt en vena. I val la pena
fer aquesta feina, perquè el nostre
alumnat no són noves generacions,
són les generacions d’ara”

Eva, participant en formació per a professorat

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

Línia de recerca

Una de les potes de l’àrea és
la línia de recerca, innovació i
incidència, dedicada a analitzar la
realitat social des d’una perspectiva feminista, per tal de fer visible
allò invisibilitzat i donar valor a
allò desvaloritzat. Amb la recollida d’informació i l’anàlisi de les
iniquitats de gènere, perseguim
millorar la intervenció social i incidir políticament i socialment per
aconseguir l’exercici efectiu dels
drets de les dones.

7
projectes
de recerca

4
com a
coordinadores

3
en partenariat
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PROJECTES INTERNACIONALS
COORDINATS PER SURT
Look Wide (gener 2018-desembre
2019). Projecte adreçat a garantir
els drets de les persones
lesbianes, bisexuals, gais,
transexuals i intersexuals
(LGTBI) víctimes de violències
masclistes i de gènere a través de
la integració de les perspectives

de gènere i de la diversitat sexual
en els serveis d’atenció a les
víctimes. El projecte es du a
terme a Alemanya, Itàlia, Grècia,
Hongria i Catalunya. Finançat per
la Unió Europea, programa de
Drets, Igualtat i Ciutadania.

Play it for Change (desembre
2017-desembre 2019).
Projecte europeu adreçat a
l’empoderament de noies i
nois 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. El projecte es du
a terme a Eslovènia, Polònia,
Grècia, Xipre, Croàcia i Catalunya.
Finançat per la Unió Europea,
programa de Drets, Igualtat i
Ciutadania.

Transvisibles (octubre
2018-setembre 2020). A partir
de l’associació de 5 entitats
expertes en l’empoderament
econòmic de dones trans de 4
estats membres (Estat espanyol,
Irlanda, Alemanya i Hongria) el

projecte pretén elaborar eines
per a professionals per millorar la
intervenció en l’orientació laboral
i la intermediació laboral amb
dones trans. Finançat per la Unió
Europea, programa Erasmus Plus.

L’apoderament econòmic de les
dones a Bòsnia i Hercegovina
a partir de les experiències
de Catalunya (octubre
2017-gener 2019). Projecte de
cooperació internacional que
té com a objectiu transferir les
metodologies d’empoderament

econòmic i de desenvolupament
de competència emprenedora de
Surt, i promoure l’emprenedoria
femenina al cantó de Sarajevo.
Finançat per l’Agència
Catalana de Cooperació per al
Desenvolupament.

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

PROJECTES INTERNACIONALS
EN QUÈ HEM PARTICIPAT COM
A ENTITAT SÒCIA
WE GO! Women Economic
Independence & Growth
Opportunity (gener 2016-gener
2018). 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, programa de Drets,
Igualtat i Ciutadania.

WE GO2! Building Economic
Independence: the way out
of Intimate Partner Violence
(desembre 2018-novembre
2020). Coordinat per ActionAid
International Italia, amb la
participació d’entitats d’Itàlia,
Bulgària, Grècia i Espanya. A
partir dels resultats del projecte
WE GO!, el projecte pretén
aprofundir en la promoció de
l’empoderament de les dones

en situacions de violència
masclista en l’àmbit de la parella,
desenvolupant metodologies
per acompanyar les dones en
el procés de reconstrucció de
les seves xarxes, i promoure el
treball en xarxa dels serveis i la
sensibilització de les empreses.
Finançat per la Unió Europea,
programa de Drets, Igualtat i
Ciutadania.

Building a safety net for
migrant and refugee women
(desembre 2016-novembre
2018). Projecte coordinat pel
Centre de recerca d’Igualtat
de Gènere KETHI (Grècia) i
amb un partenariat format per
altres entitats de Grècia i Itàlia.
El projecte té com a objectiu

millorar la prevenció i l’abordatge
de la violència masclista vers
les dones migrades i refugiades,
i desenvolupa accions de
recerca, coordinació, formació a
professionals i sensibilització i
incidència política. Finançat per
la Unió Europea, programa de
Drets, Igualtat i Ciutadania.
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ALTRES RECERQUES,
ESTUDIS I PRODUCTES
EQUINOVA (setembre-desembre
2018). Eines pràctiques per
a la implementació efectiva
de les mesures d’igualtat a

les empreses. Finançat per
Departament d’Afers Socials,
Treball i famílies.

15

271

cursos de formació

professionals participants
77%, dones

5
Línia de consultora

L’altra pota de l’àrea d’empoderament sociopolític és la línia de
consultoria, dirigida a promoure
que les organitzacions incorporin
la perspectiva de gènere en la
manera de pensar i actuar, així
com a impulsar l’elaboració de
polítiques públiques d’igualtat.
La consultoria ofereix un conjunt de serveis relacionats amb
la transversalitat de gènere i la
promoció de la perspectiva LGTBI

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

en administracions, empreses i
entitats socials a través de formacions, estudis, guies, diagnòstics,
protocols, avaluacions o plans.
L’equip professional treballa amb
una metodologia fonamentada
en la participació que promou
una implicació activa per part de
les persones i les converteix en
agents del canvi.

plans de polítiques
públiques d’igualtat de
gènere i LGTBI

1
pla d’igualtat
intern

2

assessoraments

3

1

diagnosis

protocol

1

3

reglament
feminista

serveis d’atenció
a la diversitat

1

guia

1

estudi
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PROJECTES INTERNACIONALS
COORDINATS PER SURT

ALTRES PRODUCTES
1 guia de recomanacions per al bon tracte LGTBI en l’entorn laboral

Plans d’Igualtat de gènere per a la ciutadania
Pla d’Igualtat de Santa Maria de Palautordera
Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI de Sabadell
Plans locals d’Igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere
Badalona
Santa Coloma de Gramenet Ripollet
Diagnòstics de polítiques públiques d’igualtat de gènere i LGTBI
Diagnosi de gènere de Reus
Diagnosi LGTBI de Sant Cugat del Vallès
Diagnosi LGTBI de Reus
Protocol d’assetjament a Abrera

IGUALTAT EN LES ORGANITZACIONS
Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Reglament feminista de l’Ajuntament de Sabadell
Estudi sobre la bretxa salarial a l’Ajuntament de Parets del Vallès
Assessorament a la Fundació Autònoma Solidària
Assessorament a la Fundació Ferreruela

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

SERVEIS
Servei d’atenció a la diversitat de Santa Coloma de Gramenet
Servei d’atenció a la diversitat de Montornès del Vallès
Servei d’atenció a la diversitat de Premià de Mar
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COMUNICACIÓ
Durant el 2018, hem celebrat el
25è aniversari de l’entitat sota el
lema ‘25 anys compromeses amb
les dones’. Ha estat una campanya central de comunicació i l’eix
vertebrador de la mateixa durant
l’any. Celebrar 25 anys d’activitat ens ha permès mostrar les
experiències i obrir-nos més al
país. Hem portat a terme activi-

tats que han visibilitzat el model
d’actuació propi per a tot tipus de
públics però, també, seguir aprofundint sobre els reptes de futur.
Els 25 anys han estat una fita
important i un repte per l’entitat.
Apostem per fer visible el que fem
i com ens posicionem, per crear i
ampliar complicitats.

2
campanyes

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

#TanquemLaBretxa
La diferència salarial per motiu de gènere no només és una
injustícia, sinó que és il·legal. Vam iniciar una recollida de
firmes a través de la plataforma Change.org per tal que se
sancionés i s’eviti la bretxa. A través de la plataforma Os
Oigo, Surt també va impulsar una pregunta als senadors i
senadores sobre quines mesures pensen posar en marxa
per tancar la bretxa salarial.

#Surt25anys
El lema central de la celebració ha estat ‘25 anys
compromeses amb les dones’,a partir del qual vam anar
desgranant les diferents activitats obertes a tothom que
va voler participar. Es va portar a terme un concurs literari
(amb la publicació de tots els textos), una ruta per la
recuperació d’espais i noms de dones empoderades a la
ciutat de Barcelona, exposicions fotogràfiques, una jornada
de portes obertes, jornades de treball i una jornada de
tancament amb dos diàlegs de dones d’institucions i
entitats que han format part del nostre procés aquests
25 anys i diferents activitats, exposicions i espai de vídeo.
També es va presentar un vídeo commemoratiu d’aquests
25 anys de l’entitat. Totes han estat recollides a les xarxes
amb l’etiqueta #
 Surt25anys.
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Presència a xarxes socials

2.669

DADES
ECONÒMIQUES
En el darrer exercici, l’ingrés de l’entitat ha estat de 3.965.853,51 €.
Amb una despesa de 3.798.496,69,
el tancament ha estat positiu (167.356,82 €.).

seguidores a facebook

375
seguidores a instagram

3.275
seguidores a twitter

1.498
seguidores a linkedin

Presència a mitjans de comunicació
aparicions en mitjans

Publicacions

Ràdio

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

100
Televisió

Gairebé 9 de cada 10 euros
ingressats es destinen directament
als projectes

Surt es finança molt majoritàriament amb fons d’organismes públics
Distribució dels ingressos públics o privats

92%
8%

Organismes públics

Organismes privats

Entre els finançadors públics,
l’Ajuntament de Barcelona
arriba a suposar un 50,85% 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.

Pel que fa als ingressos en
relació al pressupost, el grau
d’assoliment ha estat del 95,31%
amb una diferència de 176.125,33
€ respecte els ingressos
pressupostats.
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Ingressos
3.965.853,51

Ingressos per les activitats

58,40 %

Ingressos per subvencions

41,16 %

Altres ingressos d’explotació

0,36 %

Despeses
3.798.496,69
Despeses personal

72,96 %

Altres despeses explotació

12,75 %

Ajuts concedits

10,87 %

Amortitzacions

1,11 %

Despeses financeres

0,45 %

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES
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EQUIP I
ORGANITZACIÓ

Dones

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.

Presidenta:
Fina Rubio Serrano
Vicepresidenta:
Ester Ramos Oliveras
Secretària:
Anna López Anguera
Vocals:
Montserrat Camps i Marsal,
Carme Cañadell i Valls, Belén
Fernández López, Fina García
García, Teresa Martínez Pastor,
Carme Oriol López-Montenegro i
Remei Sipi Mayo.

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.

Direcció general:
Sira Vilardell
Direcció metodològica:
Fina Rubio
Direcció financera:
Marisol Vergés

Homes

Equip

Més de 9 de cada 10 treballadores
de Surt som dones

En finalitzar l’any,100 professionals treballaven a l’entitat.
De mitjana, durant l’any, hi han treballat 103 treballadores. 93, dones.

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

L’objectiu del 2018 ha estat donar resposta qualitativa
al creixement professional individual dels i les
treballadores i a la construcció conjunta de l’entitat,
així com continuar capacitant en el coneixement dels
eixos metodològics de l’entitat.

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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VOLUNTARIAT
El voluntariat forma part de la
nostra acció quotidiana. Les
aportacions de les persones
voluntàries són centrals en
moltes de les activitats per a
l’acompanyament i el suport a les
usuàries.
Conjuntament amb els i les
professionals de l’entitat, així
com els seus beneficiaris i
beneficiàries, donen sentit a la
tasca que fa l’entitat, una tasca
que ha de ser transformadora,
connectada amb la realitat,
emancipadora i fidel
a uns valors i principis.

30
Voluntàries en
acompanyament a
dones,formacions,
orientació laboral
i en l’activitat de
l’espai familiar

29
dones

1
home

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

En la tasca desenvolupada per
Surt, els voluntaris i voluntàries
aporten el valor afegit de
l’altruisme, amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de les
persones ateses.
Amb el desplegament del Pla
de Voluntariat de Surt, garantim
la tasca que desenvolupa
la fundació en termes de
sostenibilitat i també afavorim
la corresponsabilització de tota
la comunitat en la lluita contra
l’exclusió i les desigualtats de
gènere.

100%
amb estudis
superiors

57%
amb estudis
postuniversitaris

18%
amb estudis
de gènere

Reconeixements
El 2018, Onda Cero i e
 l Consorci
de la Zona Franca de Barcelona e
 ns
han reconegut amb el P
 remi Ciutat
Solidària.
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TREBALLEM
EN XARXA I
PARTICIPEM
Intercooperem

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. El gestionem
conjuntament amb Impulsem
SCCL. Durant el 2016, ha
ampliat l’activitat com a empresa

Fundació Intermedia

Prohabitatge

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.

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.

Intermedia, homologada com
a agència de col·locació, atén
persones, especialment en
situacions d’alta vulnerabilitat
social i laboral i actua
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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. Les accions
d’assessorament, orientació,
capacitació i desenvolupament
de trajectòries professionals que
ofereix Intermedia es fa en estreta
col·laboració amb les empreses i
el teixit socioeconòmic.

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.
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Xarxes
ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. Surt és part de
la Junta Directiva i de la Permanent. Participem, a més, en diverses
estructures i espais de treball que organitza ECAS:
↗ Vocalia de pobresa
↗ Vocalia d’habitatge
↗ Comissió d’Acció Comunitària

DDIPAS –Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social.
Xarxa promoguda per ECAS que integra més de 100 dones professionals
del sector social. Som part de la Xarxa i de la Junta de Govern.

Fundació Tot Raval- Plataforma de 60 associacions, institucions,
persones i empreses vinculades al barri del Raval de Barcelona. Surt
és membre del Patronat de la Fundació Tot Raval i de la seva Junta de
Govern. Participem, a més, en diferents espais i comissions de treball:
↗ Taula comunitària –Comissió de Salut

Coop57 - Cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris. Formem
part del Consell de Secció de Catalunya i del Consell Rector.

Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona- Xarxa impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona – Direcció d’Immigració.

Xarxa Antirumors,dins el Pla de Barcelona Interculturalitat de
l’Ajuntament de Barcelona. Formem part dels Grups de Formació i de
Comunicació.
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XESAJE-Xarxa d’entitats que tenen serveis d’atenció jurídica per a
persones estrangeres, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Som
membres de la xarxa.

XEBS-Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona, per potenciar
l’Economia Social a la ciutat i impulsar l’emprenedoria social i la
innovació social

XARXA ROMEST -Xarxa d’entitats que intervenen amb la població
gitana. Som membres de la xarxa.

Xarxa d’habitatges d’inclusió de l’Ajuntament de Barcelona.
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Espais de participació ciutadana

Espais de participació ciutadana

Consell Nacional de Dones de Catalunya.És l’òrgan participatiu i
consultiu de l’Institut Català de les dones.

Pla d’Interculturalitat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
Pla integral del Poble Gitano
Taula tècnica de l’agència ABITS.Ajuntament de Barcelona.

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. Surt és membre
del Consell i de la Comissió Permanent i participem en els Grups de
Treball de Dona i el d’Acció Comunitària

Consell Municipal de les Dones de Barcelona.Som a la Comissió
Permanent del Consell. El Consell de les Dones de Barcelona és
l’òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de
l’Ajuntament de Barcelona.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona, format per entitats de persones immigrants i
entitats que treballen per l’acompanyament de persones migrades.

Xarxa d’entitats del barri de La Mina
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Comissions de Treball
Comissió de Ciutadania del Pla de Desenvolupament
Comunitari del Besòs
Procés d’Actualització del Pla d’Acollida Municipal.
Xarxa d’Entitat d’Acollida de Barcelona.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. És l’espai de participació,
de cooperació público-privada i d’acció conjunta entre institucions i
organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona
més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

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 ECAS-ICASS
Agenda 2030
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REBEM
SUPORT
Gràcies per
fer camí amb
nosaltres!
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Estàs
compromesa
amb els drets
de les dones?
Informa’t i difon a través de
Twitter: 		
Facebook:
Instagram:
Linkedin:
Youtube:
Telegram:

@Fundació_Surt
FundacioSurt
@FundacióSurt
Fundació Surt
Fundació Surt
Fundacio_Surt

Col·labora
Amb temps i sabers
Afavorint la inserció
sociolaboral a través de la
teva empresa
Amb recursos materials
Contacta amb nosaltres
surt@surt.org

Coneix-nos més
www.surt.org
Subscriute-te al butlletí!

25 ANYS COMPROMESES AMB LES DONES

C/Guàrdia, 14, baixos,
08001, Barcelona
TF: 93 342 83 80

