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Les dades clau del 2015
1.246 persones ateses (+42,4%)*
en programes de Surt

84,2% de dones (+19,6%)*

228 professionals (+31%)*

participants en accions de formació externes impartides per l’entitat

Les persones ateses han augmentat
Hem ampliat l’activitat amb nous programes comunitaris i nous
serveis i hem consolidat les noves orientacions de l’entitat, la
nova tipologia de projectes i d’activitat
Hem renovat serveis externs
Hem mantingut programes clau de l’entitat
Els projectes de recerca han augmentat

* Increments respecte l’any anterior

Consolidació i ampliació dels programes d’acció comunitària

6.590 participants

en programes comunitaris

55,7% de dones

3.600 participants

en el Programa d’acollida de noves famílies

de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per Surt

1.997 nuclis familiars atesos

128 professionals

118 projectes executats
han treballat a l’entitat

90,6% de dones

2.814.475,54€ de volum econòmic (+11,7%)*

Característiques sociodemogràfiques
principals dels grups atesos:
Els grups prioritaris d’atenció han estat:
Dones en situació d’exclusió social i laboral, pertanyents a grups
d’especial vulnerabilitat social, com treballadores sexuals o víctimes
de tràfic per a l’explotació sexual

Persones a càrrec

75,2% tenen fills i filles
El 12,3% tenen altres persones a càrrec
El

Composició de les llars on viuen

9,8% són famílies monomarentals
El 20,5% viuen en llars compartides no familiars
El 23,2% viuen en llars extenses
El 32,8% viuen en llars nuclears
El 5,6% viuen en llars unipersonals

El

Dones de minories ètniques, concretament, dones gitanes
Dones que, per efecte de la crisi, es troben en situació de precarietat
econòmica i ingressos per sota del llindar de la pobresa
perfil sociodemogràfic analitzat respon, per imperatiu administratiu,
* Elexclusivament
a les persones que atenem directament a Surt.

Edat

El

53,1% del total de persones ateses són d’origen estranger, i es manté la

tendència a reduir-se el seu pes.

68%)
Augmenta el nombre de majors de 45 anys ateses (19,7%)

La majoria de dones ateses tenen entre 25 i 45 anys (

Estudis

Origen

46,8% de les persones ateses tenien estudis primaris
El 38,6% tenien estudis secundaris
El 8,8% tenien estudis universitaris
El 2,2% no havien estat escolaritzades

Les persones estrangeres provenen de 36 països, principalment:

18,5%
Nigèria: 11,8%
Equador: 10,1%

Marroc:

República Dominicana:

El

El major percentatge de dones amb estudis primaris són dones autòctones
(un 66,3% del total del seu grup).
En el cas d’estrangeres, la franja majoritària és la de dones amb estudis
secundaris (un 53,7% del total del seu grup).
Entre les estrangeres, hi ha un elevat percentatge de dones amb estudis
universitaris (un 18% del total del grup). Entre les autòctones, no n’hi ha cap.

Bangla Desh:

El

5,6%

6,7%

49,1% de dones ateses són d’origen estranger
El 39,7% provenen de Centre (9,8%) i Sud Amèrica (29,9%)
El 37,5%, d’Àfrica
El 13,6%, d’Àsia
El 9,2%, d’Europa

Un any més, arriba el moment d’aturar-nos un instant i fer una mirada enrere, per
repassar la feina feta. Una acció que ens és útil, tant per avaluar l’assoliment dels
objectius que ens havíem proposat i els resultats obtinguts, com per reflexionar
sobre els canvis i els nous reptes que ens planteja el futur.

Un any de consolidació,
en temps de reptes

Uns canvis i reptes dels quals no és gens aliena la forta crisi econòmica i social que
ha sacsejat, també, les entitats socials. En aquest context, el 2015 ha estat un any de
treball intens i productiu en què ens hem centrat en consolidar la reorientació de
l’activitat, iniciada el 2012, la renovació i innovació metodològiques, la renovació
de l’estructura organitzativa i la recuperació econòmica.
Hem ampliat les línies d’activitat i obert nous programes, alhora que hem consolidat
línies i programes oberts per donar resposta a necessitats detectades arran dels
profunds impactes generats per la crisi en la població socioeconòmicament més
vulnerable. L’esforç de creixement i diversificació quedà palès en la presentació
de projectes i propostes duta a terme durant el 2015. Tanmateix, encara ens
trobem amb la necessitat de millorar l’estratègia de clientela i agents finançadors,
per consolidar les línies de treball obertes a l’entitat i evitar retrocessos un cop
encetades.
Per aconseguir-ho, ens cal entomar les estratègies de creixement fora de
Catalunya, tot generant aliances i acords que ens el facilitin i, alhora, dibuixar
una estratègia de creixement a Catalunya que ens permeti actuar més enllà de
l’àrea metropolitana de Barcelona, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Portes endins, malgrat el context de dificultat, s’ha posat en marxa una nova
estructura organitzativa per donar una resposta més ajustada al moment actual
de l’entitat, s’ha ampliat el nombre de persones vinculades a Surt, s’han iniciat
processos de revisió metodològica, s’han diversificat les fonts de finançament i
s’ha tancat l’exercici econòmic amb resultats positius que permeten plantejar-nos
la sostenibilitat de l’acció de l’entitat en el futur.
Tenim present que es tracta de processos i dinàmiques que encara s’han d’enfortir.
Hem començat a posar fil a l’agulla, però encara resta feina a fer fins a arribar
a tenir enllestit l’ordit per donar resposta als reptes plantejats en aquest nou
període.
Fina Rubio,
presidenta de la Fundació Surt

Surt, acció social feminista
Fa més de 20 anys que Surt −nascuda el 1993 com a Associació de Dones
per a la Inserció Laboral i convertida l’any 2007 en Fundació de Dones−
persegueix transformar la societat per assolir l’equitat de gènere. Des
dels inicis, la nostra activitat s’adreça a totes les dones, però molt
especialment als grups i persones que es troben en situacions de major
vulnerabilitat social i en risc d’exclusió.
Treballem per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les
dones i eradicar les discriminacions que vivim a través de promoure
l’equitat, l’empoderament, l’autonomia de les dones i el seu lideratge.
Ho fem des d’àmbits diversos:
Amb el foment de l’ocupació de qualitat i en condicions de no
discriminació
Amb la generació de coneixement i la sensibilització respecte les
discriminacions que marquen la participació social, econòmica i
laboral de les dones, especialment, en l’àmbit professional
Amb accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la
defensa dels drets de ciutadania de les dones
Amb propostes polítiques i socials que permetin avançar en
l’objectiu marc de tota la nostra acció: assolir una societat que
ens permeti viure vides en igualtat d’oportunitats i de drets, vides
on dones i homes, amb identitats diverses, siguem efectivament
corresponsables del treball de cures, de la responsabilitat de
sostenir la vida, i en què compartim, sense discriminacions ni
subordinacions, els espais socials i el poder

de presa de consciència
enfortiment de les pròpies capacitats
enfortiment de l’autonomia
augment de l’autoritat, com a individu i com a grup social
augment de poder sobre els recursos i les decisions

és un procés

L’empoderament

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

per impulsar canvis i transformar
les relacions de subordinació

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

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

el concebem com
un procés no lineal de transformació
una progressió dinàmica
protagonitzada per la pròpia persona
assentada en mecanismes personals i intransferibles de
presa de decisions, autonomia i participació

en el conjunt de les institucions socials

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

L’empoderament és l’eix transversal que articula els àmbits d’acció de Surt,
alhora que la filosofia que n’impregna les metodologies de treball.

Empoderament econòmic

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

Missió

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

Empoderament personal

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

Empoderament comunitari

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

Empoderament sociopolític

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

Visió

Diversitat

Ser una organització compromesa amb l’esforç de les dones per construir
una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en què els
treballs remunerats i no remunerats siguin assumits al marge de les identitats de gènere i en què el sosteniment de la vida –treball de cura– sigui una
responsabilitat col·lectiva, socialment visible i revalorada.
Ser una entitat referent en l’acció transformadora dirigida a eradicar les
discriminacions i les bretxes econòmiques, polítiques, socials i culturals que
condicionen la vida de les dones pel fet de ser-ho.

Com?

amb participació activa, cooperadora i solidària
+ posicionaments feministes

=

per incidir en els processos de transformació
polítics, socials i culturals

Valors
Equitat de gènere
Valor de referència, assentat en una concepció de la justícia de gènere
com a perspectiva democràtica radical que, des del reconeixement de
l’existència de situacions de desigualtat generades per l’estructura social, ens porta a situar al centre de la nostra acció l’empoderament de
les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Reconeixement i valoració de les diversitats (de gènere, d’origen, d’orientació sexual, funcional, de creences...) com un dret de les persones a ser
diferents i un valor que enriqueix la societat i, en conseqüència, un valor
essencial al si de l’organització, que ha de garantir la seva existència i vivència sense discriminacions ni prejudicis i construir espais comuns de diàleg,
reconeixement i interdependència que no impliquin la renúncia a ser qui
som i als propis valors.

Solidaritat i transformació social
Voluntat de subvertir un sistema social aixecat sobre fonaments insostenibles d’explotació i desigualtat, per transitar cap a una societat alternativa
que, des del reconeixement del rol central que han de tenir les necessitats
humanes, els afectes i les cures en qualsevol projecte realment transformador, garanteixi una vida digna, plena i feliç a totes les persones, i en què
prevalgui la justícia social, la solidaritat i l’equitat de gènere.

Treball col·laboratiu
Compromís de generar i compartir el coneixement i mantenir relacions basades en principis ètics de respecte i reconeixement mutu, orientades a desenvolupar el potencial de les persones i a fomentar comunitats col·laboratives que aprenen de les experiències compartides, tot mantenint una pràctica
d’aprenentatge continu, proactiu i flexible, per cercar solucions innovadores
als reptes i necessitats socials als quals volem donar resposta.

Gestió ètica
Aplicació d’una pràctica coherent i rigorosa dels coneixements i els recursos
que asseguri una actuació social ètica i solidària, que contribueixi tant a la
millora de les persones que configuren l’entitat, com de les persones destinatàries dels nostres programes i activitats com al bé comú de la societat.

Eixos estratègics

Gènere

Empoderar les dones
Enfocament constructivista
Model centrat en el
desenvolupament de competències
Subjectes
Perspectiva intercultural
del seu procés

Enfocament constructivista

Orientem tota activitat socioeducativa com una adquisició de capacitats a partir de les experiències de la persona, no com una retenció passiva de continguts
disciplinaris. Entenem que aprendre consisteix, fonamentalment, en construir
significats i atribuir sentit a allò que s’aprèn a partir de l’experiència personal
i dels coneixements, sentiments i valors amb els quals cada persona s’aproxima
als continguts i activitats que ha d’adquirir i treballar. Es construeix, així, un coneixement significatiu, a partir d’establir relacions entre allò que s’aprèn, el que
se sap i l’entorn i de facilitar la transferència d’aquests coneixements i experiències a contextos diferents d’aquells en què s’han après o realitzat.

Model centrat en el desenvolupament
de competències

Posem l’accent en desenvolupar les capacitats i recursos personals necessaris per
donar solidesa al procés d’inserció que inicia la dona, a partir de potenciar la seva
capacitat d’autoaprenentatge i transferència al context laboral de les competències adquirides i desenvolupades en una multiplicitat d’àmbits d’aprenentatge.

Les metodologies dirigides a desenvolupar les competències estan estretament
vinculades a la perspectiva de gènere en la pràctica de l’entitat, ja que faciliten
donar valor als aprenentatges realitzats per les dones en àmbits no formals, que
tenen a veure, bàsicament, amb les responsabilitats de cura de les persones i amb
l’organització d’aquest espai. Així, es fa visible el valor social del treball de les dones en l’àmbit reproductiu i s’inverteix la dinàmica de desvalorització sistemàtica
present en l’imaginari i la pràctica socialment dominants. Mitjançant la metodologia de competències, aquests aprenentatges es fan visibles i, sobretot, adquireixen valor com a capacitats –competències- significatives en l’àmbit laboral.
Des del model de competències que proposem, la competència professional és el
resultat de combinar i mobilitzar de manera específica els recursos personals, les
pròpies competències (capacitats, habilitats, destreses, coneixements...), un patrimoni que cadascú organitza i articula de manera particular i que, aplicat a un
context laboral, esdevé competència professional.

Perspectiva intercultural

Treballem des del reconeixement recíproc de les diferències culturals que trobem
en les relacions socials. Quan parlem de perspectiva o competència intercultural,
ens referim als coneixements, habilitats i actituds que es requereixen per treballar en contextos de multiculturalitat significativa que demanen tenir la capacitat
d’entendre, comprendre i donar respostes adequades, tant de caràcter professional com interpersonals i afectives, a persones culturalment diferents a nosaltres.
Des d’aquesta perspectiva, les relacions de gènere són també relacions interculturals, en tant que relacions estructurals i estructurants d’identitats. Això suposa incorporar a la intervenció professional de Surt l’existència de diferències
significatives en la identitat de les dones i en les seves realitats socioculturals.
Una diversitat que requereix de reconeixement específic, d’aproximació cultural
a allò diferent, de diàleg i de mediació que facilitin trobar espais comuns que no
impliquin la renúncia a ser qui som i al propis valors.

Programes d’inclusió social i laboral

44 projectes executats en què han participat 898 persones (82,9%, dones)

Programes d’atenció social

10 projectes executats des dels quals s’han atés 151 dones i 107 nens i nenes
Gestió d’1 pis d’inclusió
Gestió d’1 programa d’atorgament de PIRMI

Programes d’acció comunitària
10 programes

de desenvolupament comuniari des dels

quals s’ha arribat a

6.590 persones (55,7%, dones)

1 programa d’acollida de noves famílies, amb
1.997 nuclis familiars i 3.600 persones participants

Programes d’atenció i prevenció de la violència

10 projectes d’atenció, prevenció i sensibilització de la violència masclista, amb
93 dones ateses i 40 persones participants en accions de sensibilització

Consultora de gènere

16 cursos de formació, amb 228 professionals participants
3 plans d’igualtat · 3 tallers d’empoderament

Treballem per l’empoderament
de les dones

Projectes de recerca

10 projectes de recerca, 1 com a coordinadores i 9 en partenariat
3 estudis i propostes metodològiques

Gestió de serveis

6 serveis externs gestionats

Activitat més
destacada de
les línies d’acció
durant el 2015

“Perseguim millorar l’ocupabilitat
per tal que les persones no només
surtin de l’exclusió, sinó que
tinguin oportunitats de sortir de
treballs precaris”

Inclusió social i laboral
Xesca Muñoz, responsable d’empoderament econòmic
La necessitat d’accedir al mercat de treball que tenen les dones de certs col·lectius,
els que més pateixen els efectes de la crisi, és el sentit de la feina de la línia d’inclusió.
Davant aquesta necessitat, el nostre repte és dissenyar estratègies per què les
persones en situacions d’exclusió hi puguin accedir en igualtat d’oportunitats. Per
ampliar les oportunitats de sortir-ne, ens allunyem dels programes més genèrics
─en què entra tothom i només es treballa la recerca de feina al mercat formal─ i
procurem dissenyar programes a partir del coneixement específic dels col·lectius,
per tal que responguin a les necessitats de les persones.
Més enllà de la inserció laboral, perseguim millorar l’ocupabilitat, professionalitzar
els perfils, per tal que les persones no només surtin de l’exclusió, sinó que tinguin
oportunitats de sortir dels treballs precaris en què estan instal·lades.
Un dels grans reptes de l’àrea és augmentar els programes que permetin oferir
oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió davant del mercat de treball
alhora que permetin que l’ocupació protegida tingui un efecte multiplicador i
impacti sobre la comunitat. Aquesta seria una línia nova, desenvolupada durant
el 2015. El programa de lluita contra la pobresa energètica, impulsat per entitats
d’ECAS i l’Ajuntament de Barcelona, a través del qual vam contractar persones
en risc d’exclusió per desenvolupar una feina d’assessorament a persones que
patien pobresa energètica, ha estat la primera experiència en aquesta línia que
aspirem que creixi dins l’entitat.
També hem fet un pas endavant en els programes d’atenció a dones que
exerceixen treball sexual. Històricament, se seleccionaven els perfils que tenien
més possibilitats d’inserció al mercat de treball formal, però ens hem plantejat
reconvertir el programa, obrir-lo a més perfils i incloure totes les dones que es
plantegin fer un procés d’empoderament, que no té perquè acabar amb una
inserció laboral, sinó que respecta la llibertat de seguir exercint i de només voler
millorar el perfil professional.

Els projectes d’emprenedoria també han fet un gir, a més de créixer. Sempre ens
havíem fixat en un col·lectiu: les persones que volen autoocupar-se perquè no troben feina al mercat formal. Ara, investiguem altres formes d’emprenedoria, per
a perfils més professionals i tecnològics. L’emprenedoria en el marc de les noves
tecnologies és una línia que hem tastat durant el 2015 i en què esperem entrar
de ple el 2016, amb un projecte d’smartcities dirigit a desenvolupar idees innovadores que puguin ser exportables per patentar-les i posar negocis en marxa.
Durant el 2015, amb un projecte adreçat només a joves, hem pogut entrar al sector i conèixer-ne les oportunitats. Ha estat una llavor que creiem que el 2016 pot
desenvolupar-se.

La relació amb les empreses: una peça clau
Les empreses són les que han de donar sentit final a la feina que fem: mediar entre les
necessitats de les dones i les necessitats del mercat. Per això, el contacte i la intermediació és una peça clau del treball de l’àrea.
Apropar-se a l’empresa, conèixer els perfils que hi funcionen bé i fer-li un pack a mida,
és una fórmula que funciona. Ara bé, inserir un col·lectiu demana invertir temps i diners,
i no totes les empreses tenen la mateixa sensibilitat.
No ens oblidem que, a Surt, treballem amb un col·lectiu amb dificultats de conciliació i
que, moltes vegades, no té les competències de base que es requereixen al mercat de
treball i, per això, el que fem és detectar les sortides laborals possibles. Ara bé, una
cosa és la sortida laboral a curt termini que pot trobar una dona, per sostenir-se, que
sol ser un treball precari, com la neteja o al sector de l’hostaleria, i l’altra és l’objectiu
laboral de la persona, el seu projecte, on vol arribar. Hem de buscar l’equilibri.
L’essència és treballar per processos, no de manera encapsulada. És a dir, les dones
no vénen puntualment a nodrir-se, sinó que fan un treball de recuperació d’habilitats
i competències i donen resposta a “què és el que jo puc fer, a llarg termini?”. Buscar

feina no acaba mai. Tu véns aquí, busques una feina de moment i ens plantegem què
podem fer i fins on vols arribar. Hi ha la línia d’autoocupació, hi ha la línia de formació
i, si et queda molt lluny, busquem un treball protegit. Però el procés no s’atura. I, quan
diem procés, és en clau d’empoderament, és a dir, que mira totes les esferes vitals de la
persona (la formativa, la laboral, la personal...) i et va equipant per tenir un pla a llarg
termini. La precarietat l’entenem com un “de moment”. Les persones que creuen en les
seves possibilitats poden tenir recorregut.

411 dones ateses amb accions d’intermediació i objectius d’inserció
52% d’inserció
315 contractes

Les empreses contactades i amb les quals s’ha mantingut la col·laboració, s’han
realitzat accions de formació, pràctiques laborals en empreses i inserció són:

Clece

Fundació Intermedia

La Balear

Fundació Ana Bella

TOYSRUS

Supermercats Jescpac

Suara SCCL.

Merkal Calzados

Norai

Sodexo

Fundació Integra

Ndavant

La Clara Restaurant

Hostal Sant Jordi

Fundación Quiero Trabajo

Deliberry

Restaurant Armonía

Dispositiu d’Inserció i Recol·locació (DIR)

Des del 2006, Surt implementa aquest programa amb l’objectiu de recol·locar
les dones que exerceixen treball sexual i que es plantegen buscar alternatives al
mercat de treball formal. És un programa subvencionat per l’agència ABITS de
l’Ajuntament de Barcelona i un dels programes més arrelats a Surt per les sinèrgies amb l’àrea de recerca i innovació de l’entitat i pel coneixement profund de
les necessitats del col·lectiu.

40 dones participants · 60% d’inserció assolida

Catalunya emprèn

L’autoocupació és una alternativa molt vàlida per a les persones que no encaixen
en la demanda del mercat de treball. Moltes de les dones que atenem, acaben
essent-ne excloses i hem de buscar alternatives, que passen per l’autoocupació
forçada. 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 i donar aquesta alternativa per impulsar persones
que volen sobreviure en el mercat de treball. És una línia d’acció molt necessària
per assolir l’objectiu d’empoderament econòmic de les dones.

139 dones participants i 72 homes · 266 hores de formació

Dinamització de la plaça de les Glòries

La trajectòria vital de moltes dones fa que passin molt de temps fora del mercat de
treball i tornar-hi suposa un salt immens. Per això, els facilitem que experimentin
un estat prelaboral, abans d’incorporar-se al mercat de treball formal.
El projecte de dinamització de la plaça de les Glòries, subvencionat per Foment
de Ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona, dinamitza l’espai públic i és un exemple d’oportunitat de treball protegit. Les dones que hi participen, pertanyents a
col·lectius d’alt risc (com treballadores sexuals, gitanes o víctimes de tràfic per a
l’explotació sexual) es troben fent processos d’empoderament i, dins del procés,
ocupen un lloc de feina en què desenvolupen durant sis mesos les seves habili-

tats, identifiquen competències, les posen en valor i agafen rodatge i confiança
per fer el pas posterior: tornar al mercat formal.
Les dones contractades per l’entitat fan d’informadores i vetllen pel conjunt del
mobiliari que hi ha disponible a la plaça, tot interactuant amb la ciutadania. És
una fórmula que dóna sortida a les necessitats de les dones de trobar un lloc de
feina, alhora que segueixen el treball per tal de millorar les seves competències.
A més, la seva feina impacta en la comunitat, al donar vida a un espai públic que
estava infrautilitzat.
Les jornades parcials els permeten anar-se formant en paral·lel i, després dels sis
mesos en què la persona desenvolupa la feina, aconsegueix tenir més assentats
els reptes que es planteja per professionalitzar-se. Els llocs de treball protegits
que ofereix el programa són una plataforma sobre la qual construir el pla de treball a llarg termini.

15 dones contractades · El 50% són dones transsexuals

Projecte amb Rosas Crafts

Una de les fórmules per les quals apostem és detectar les oportunitats dins del
mercat de treball, treballar-les amb l’empresa privada i oferir una formació que
tingui una sortida laboral. El projecte amb Rosas Crafts és un exemple d’aliança
estratègica amb l’empresa privada que ha apropat les dones al mercat de treball,
les ha professionalitzat i n’ha multiplicat les possibilitats d’inserció.
Rosas Crafts tenia la necessitat d’incorporar cosidores amb coneixements específics i va dissenyar una formació de costura que van rebre dones participants als
programes de l’entitat, seleccionades segons l’interès per la formació professionalitzadora i l’encaix en el perfil requerit. El percentatge d’inserció ha estat significatiu. Aconseguir formacions a mida en aquesta línia és una de les prioritats
de l’àrea.

15 participants · 156 hores de formació · 5 insercions laborals

“M’he adonat de tot el que valc”
Les tombones, les taules, les cadires i els parasols ja estan muntats quan la Lineth
arriba al seu lloc de feina, en el torn de tarda. Comença una jornada de mantenir
en bones condicions l’espai i d’informar la ciutadania interessada en aprofitar el
mobiliari.
La Lineth és una de les agents de dinamització de la plaça de les Glòries. Ja hi ha
treballat els sis mesos que preveu el programa, però se li ha donat l’opció de fer-hi
dos mesos més. “Estic molt, molt, agraïda de l’oportunitat de participar al projecte,
perquè m’he adonat de tot el que valc. I espero que continuï, per tal que més noies
experimentin aquesta vivència i les ajudi a trencar amb l’esquema que sempre hem
dut, amb el temor a la societat, i a adonar-se que és vàlid participar”, comparteix.
Confia que incloure aquesta experiència al currículum li facilitarà trobar un lloc de
feina de cara al púbic, el que ha descobert que és el seu objectiu laboral i pel qual
ha demostrat aptituds.”A la plaça de les Glòries, hi va molta gent gran, que necessiten algú que els parli i que les ajudi, per exemple, a cobrir-se del sol, i inclús
a seure i aixecar-se. Em fa sentir molt bé poder ajudar-les, m’omple de satisfacció
poder-les correspondre, ajudar i arrencar-los un somriure”.
A l’acabar el període a Glòries, la Lineth continuarà vinculada a Surt en la recerca
de feina. Prèviament a tenir el lloc de feina protegit, ja havia trobat en l’entitat el
suport que requeria per tramitar la nacionalitat i per iniciar el procés d’empoderament:”Surt m’ha ajudat a conèixer-me profundament i a donar-me un valor que no
tenia descobert plenament”.
“En la meva personalitat, hi havia un cert tabú, pel meu gènere, perquè sempre
ens han tingut una mica aïllades. Per sort, a Catalunya he trobat persones que
s’han preocupat de la nostra situació i han intervingut oferint-nos formacions i
obrint-nos portes”, ens explica aquesta panamenya, assentada des de fa deu anys
a Barcelona, i conclou, visiblement emocionada: “Em sento un exemple per les
meves companyes. Oportunitats com aquesta ens permeten adonar-nos que servim
per a moltes coses més que les que hem fet fins ara”.

“És inviable fer un procés
d’inserció laboral amb una
dona que està a punt de
ser desnonada”

Atenció social
Sira Vilardell, directora operativa
La línia d’atenció social sorgeix dins l’entitat al veure que les dones que arribaven
als programes vivien situacions cada vegada de major vulnerabilitat, sobretot, des
del moment que es van començar a notar els efectes més crus de la crisi. Vèiem
com els impactava, com es trobaven en situacions de molta dificultat econòmica
que feien inviable el seu procés d’inserció laboral o altres processos que estaven
duent a terme, perquè la seva situació personal prenia una rellevància molt superior a la del procés que estaven fent a través dels programes de Surt.
És inviable fer un procés d’inserció laboral amb una dona que està a punt de ser
desnonada. Situacions com aquesta cada vegada eren més i més cruentes. Calia
atendre aquestes situacions d’extrema vulnerabilitat per fer altres passos amb les
dones. Arran d’aquí, ens plantegem obrir la línia d’atenció social, que comencem
a engegar l’any 2012. El 2015, la línia està consolidada i té capacitat de detectar
les necessitats específiques de dones amb perfils similars, alhora que amb molta
diversitat.
El que volem és que les dones que es troben en situacions de més dificultat puguin
fer un procés per recuperar les seves eines, que adquireixin molta consciència i
agafin autonomia per què hi puguin fer front i puguin ser conscients de com han
arribat aquí, què les hi ha dut, i com poden gestionar-ho per sortir-se’n, tot indentificant molt bé, alhora, quins elements són totalment estructurals.
Hi ha moltes situacions de desigualtat que ja hi eren i que la crisi ha redimensionat. Que les dones facin un recorregut de presa de consciència, que no es culpabilitzin, i, sobretot, que tinguin clar quines són les capacitats i les competències
que tenen i que puguin desenvolupar-les per fer front a la situació i sortir-se’n de
manera molt més autònoma i molt més conscient, és el que nosaltres volem. Ara
bé, paral·lelament, és imprescindible treballar la cobertura de les necessitats que
tenen les dones. Quan surten del programa, no surten només havent rebut una
ajuda alimentària o econòmica, sinó havent fet el procés de presa de consciència
i de desenvolupament de competències, per la qual cosa, surten molt més reforçades i molt més empoderades.

Mirant cap als propers anys, perseguim que cada vegada es vinculin més empreses, entitats i agents socials a la Xarxa de Solidaritat que impulsem en el marc
del programa Obrint Portes. No només a través de donatius, sinó oferint temps,
amb voluntariats corporatius o amb els seus coneixements. És clau comptar amb
empreses que estiguin sensibilitzades i puguin implicar-se en els processos d’inserció de les dones. Ampliar al màxim la xarxa de solidaritat i corresponsabilitat
és el repte.

24 empreses i entitats col·laboradores de la Xarxa de Solidaritat
26 persones voluntàries de les empreses
3 voluntariats corporatius

Obrint portes

L’Obrint Portes, com a programa marc dins de la línia d’atenció social, el que treballa és la cobertura de necessitats, processos d’empoderament, acompanyament
a la inserció laboral, com a part del procés d’empoderament, i incorpora una línia
d’habitatge d’inclusió temporal.

Habitatge d’inclusió temporal

La línia s’obre l’any 2014, en coordinació amb Serveis Socials, al detectar que, per
a moltes dones, l’habitatge és la principal dificultat, perquè estan a punt de ser
desnonades, perquè no poden fer front al lloguer o perquè viuen en situacions
de molta precarietat. Oferim un recurs temporal per què les dones, mentre fan el
procés d’empoderament i inclusió, puguin tenir un dels punts forts de vulnerabilitat i de possibilitat d’exclusió resolt.

6 dones ateses
7 fills i filles ateses
3 insercions

Espai d’empoderament familiar

El que ens permet és donar cobertura a les necessitats més bàsiques en situacions
d’exclusió.

La vulnerabilitat extrema que viuen les dones impacta de manera directa en les
relacions amb els seus fills i filles, en les seves situacions psicològiques i emocionals.
Amb l’enfocament familiar, busquem promoure els vincles afectius segurs, la
responsabilitat compartida, les habilitats comunicatives, que les famílies, moltes
monomarentals, tinguin espais més lúdics, pedagògics i culturals per treballar les
relacions amb els seus fills i filles.

El nostre objectiu principal és que les dones facin els seus processos d’empoderament, no substituir els Serveis Socials. Fem de complement per què tinguin les
condicions bàsiques per tirar endavant els seus procesos d’inserció i d’inclusió,
no amb finalitat assistencialista.

Es tracta d’un espai on trobar resposta a aquestes necessitats més específiques
i, alhora, connectar les famílies amb el territori, que puguin conèixer recursos
lúdics, educatius i culturals, així com espais que poden oferir-los recursos i fer-hi
sortides per entrar-hi en contacte.

150 dones participants
377 beneficiàries indirectes
34 dones han millorat l’ocupabilitat

7 famílies participants
17 persones participants

El sostre, una peça de l’empoderament
Ha viscut violència masclista. N’ha sortit. Ha sobreviscut. Ha anat de feina en feina
al sector de serveis. També, de pis en pis. Les condicions dels habitatges als quals
ha tingut possibilitat d’accedir, igualment precàries. “Cobrava el PIRMI i, abans
del pis d’ara, estava en un pis a Trinitat Vella que va resultar que me l’estaven
rellogant. Jo creia que pagava el lloguer al propietari, però no l’era. I un dia la
propietària autèntica va reclamar el pis i vaig haver-lo de deixar”. D’això ja fa
un any, explica la Faiza. Avui, és una de les dones que habita el pis d’inclusió
que Surt posa a disposició de participants del programa Obrint Portes, per tal de
facilitar-los el procés d’inserció laboral i d’empoderament davant la impossibilitat
d’accedir a un habitatge digne.
“El problema no és només que l’habitatge sigui car, sinó que cal tenir una nòmina
per accedir-hi”. La Faiza sintetitza així el problema per al qual busca solució amb
l’acompanyament de l’entitat i dels Serveis Socials. El problema es diu ràpid, però
donar-hi resposta demana temps. Com és característic de les realitats de pobresa i
risc d’exclusió, la Faiza té múltiples fronts oberts per atacar. Per fer-ho, ha comptat
amb recursos lingüístics, suport per a la recerca de feina i la inserció laboral,
per fer gestions i tràmits, amb acompanyament per ampliar la xarxa social i amb
suport jurídic, a més del recurs habitacional.
També, la Faiza rep ajuts bàsics d’alimentació i roba i ha fet formació i pràctiques
professionals en el marc del programa Obrint Portes, amb la mirada posada en
ampliar les oportunitats d’inserir-se al mercat de treball, una peça central en el
procés d’empoderament que ha encaminat amb Surt.
Tenir el sostre assegurat li ha donat respir el darrer any. Ara bé, la necessitat clau
a resoldre per deixar enrere la situació de vulnerabilitat econòmica i social, encara
no ha tingut oportunitat de cobrir-la. “Segueixo buscant feina. No m’han trucat. No
és bon moment, amb molta gent a l’atur... I per tenir un pis em cal un contracte.
I quan el tingui, també necessitaré un lloc on deixar les nenes, perquè no puc
treballar i tenir-les a casa”, explica, a l’expectativa de canvis.

Atenció i prevenció de les violències
masclistes
Úrsula Santa Cruz, responsable d’empoderament personal

“L’enfocament de les problemàtiques no
pot ser una plantilla, la metodologia de
treball ha de respondre a les experiències
de les dones”

Detectar casos de violència masclista entre les dones que arribaven a Surt per fer
processos d’inserció i inclusió duu a obrir l’any 2005 la línia d’atenció i prevenció. El procés en què participen les dones que arriben al SIARE (Servei Integral
d’Atenció, Recuperació i Empoderament) és un procés terapèutic que resulta empoderador. Les dones són protagonistes del seu propi procés. Per això, l’enfocament de les problemàtiques no pot ser una plantilla, la metodologia de treball ha
de respondre a les experiències de les dones. És prioritari pel servei.
A través del SIARE, oferim atenció individual i grupal a les dones, així com formació a professionals, participem en xarxes i, el 2015, hem començat a fer treball
familiar, amb els fills i filles de les dones participants. Confiem que aviat, el SIARE
compti amb una casa d’acollida. De fet, és un projecte que entrarà en funcionament en quan rebi el finançament per posar a disposició les places. És una peça
clau en el model d’atenció integral que planteja el SIARE.
També dins de la línia d’atenció i prevenció de la violència, atenem dones en
procés de recuperació de situacions de tràfic per a l’explotació sexual. Ho fem
encarregant-nos de l’acompanyament laboral a les dones que formen part del
programa de Recuperació Apoderament i Inserció Sociolaboral per a Víctimes de
Tràfic amb finalitat d’explotació sexual (RAI).
Com a repte principal tenim ampliar la projecció del servei. Hem de resoldre la
baixa participació de dones als tallers grupals, dirigits a treballar elements imprescindibles pels processos d’empoderament personal. Per què els grups no
s’omplen? Les difícils circumstàncies de les dones, la manca de temps o el fet que
no els agrada treballar en grup. Per canviar la situació, obrirem els tallers del SIARE a dones que no han estat ateses a Surt. En la mateixa línia, hem de trobar més
participants a la Xarxa de mentores, un projecte en què dones supervivents de
violència masclista recuperades actuen com a referents d’altres dones que estan
en una situació menys avançada del procés de recuperació.

Enguany, hem començat a ampliar aliances i enfortir vincles. Són poques les
entitats que treballem l’atenció a situacions de violència masclista i ens hem de
conèixer per col·laborar. Hem représ la participació en espais i xarxes com el
Consell de Dones i la Comissió de Treball de Prevenció del Sexisme de l’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que
resulta estratègica per fer incidència política.

67 dones participants en l’atenció individual
Impuls de 2 grups de prevenció i sensibilització amb col.lectius
d’alta vulnerabilitat
Participació en 3 recerques sobre violència masclista

Tallers grupals

Es dirigeixen a treballar qüestions clau per l’empoderament personal de les dones supervivents de violència masclista, com la comunicació, la presa de decisions, l’autoestima, la presa de consciència del que passa pels seus cossos, la revalorització de si mateixes, el projecte vital i el balanç de competències. El 2015, s’ha
format un nou grup de teràpia corporal integrativa.
L’objectiu del grup era aconseguir una relació més positiva amb el propi cos, reduir el dolor físic i l’ansietat, per poder-se desfogar i fer cohesió entre les participants. Com que la majoria de dones tenen moltes dificultats amb la relació amb
el seu cos, el del grup va ser un treball profund. L’espai els va permetre posar en
pràctica tècniques de gaudi i de relaxació, aplicables durant el taller i també a
casa.

11 grups
30 dones en les accions grupals

Violència: tolerància 0

És un espai grupal per empoderar-se a partir de parlar explícitament de violència. Les dones fan el treball de veure com se n’estan sortint, els recursos que tenen
i la seva capacitat de resiliència. S’han dut a terme tres grups: un a l’espai de la
Fundació Surt i dos a Badalona, en col·laboració amb el Consorci Badalona Sud.
El programa ha treballat per enfortir les potencialitats i promoure competències
personals i socials, prendre consciència de la pròpia identitat per tal de potenciar
una imatge positiva, fomentar estratègies que permetin a les dones tenir control
sobre les seves vides i fer front a situacions o conflictes, així com als efectes que
la violència ha tingut en diferents àmbits de la vida, tot enfortint la confiança en
les capacitats personals per gestionar la pròpia vida.

3 grups
11 participants

Xarxa de mentores

L’objectiu del projecte és que dones supervinents de la violència masclista en una
fase de recuperació òptima puguin fer de referents i ajudar dones que es troben
en fases més inicials del procés, fent-los de referents. Les mentores, com a voluntàries de la xarxa, comparteixen les seves experiències i posen davant dels ulls
d’altres dones l’evidència que es pot sortir de la violència. Actuen, així, de mirall
i reforcen l’esperança. Com a contrapartida, les mentores accedeixen a tallers
programats per i amb elles.
A més, de cara a la societat, les mentores fan treball de sensibilització, una línia
iniciada amb l’elaboració del curtmetratge Llaços de força. En el marc del SIARE,
ens proposem ampliar la feina de sensibilització social per tal que es (re)conegui
la veu de dones que han sortit de la violència masclista. Per aconseguir-ho, però,
és imprescindible ampliar les dones vinculades a la xarxa.

5 participants

Projecte de Recuperació, Apoderament i Inserció
Sociolaboral per a Víctimes de tràfic amb finalitat
d’explotació sexual (RAI)

El projecte s’adreça 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,
disposades a emprendre un viatge de recuperació, empoderament i inclusió a la
societat i al món laboral.
El RAI, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona,
SICAR cat i la Fundació Surt, té l’objectiu de treballar habilitats i competències
que permetin a les dones recuperar-se, conèixer millor el seu entorn, orientar-se
cap a una professió i apropar-se al mercat de treball.

21 dones participants
Un 75% (12 dones) del grup prelaboral milloren competències
mitjançant formació tècnica o de base

Un 90 % (9 dones) del grup laboral milloren competències
mitjançant formació tècnica o de base

Un 82% (9 dones) del grup laboral han fet una inserció laboral
o més en el mercat formal

“La nostra il·lusió és que trenquin amb la por”
“Quan parles amb dones que estan vivint situacions en què els és impossible sortir de
la violència, perquè no tenen feina, perquè tenen fills a càrrec, perquè emocionalment
o per cultura no se’n poden sortir, sents molta empatia. Encara que en alguns aspectes
no hagis patit el mateix que elles, et toca a fons. Fer de mentora no és una feina fàcil”.
Tot i l’esforç emocional que li suposa, la Carla col·labora a la Xarxa de mentores del
SIARE, una funció que demana “ser forta i tenir la teva vida ben alineada, per evitar
que t’esquitxi”, reconeix.
Sintetitza la seva tasca de suport en transmetre a les dones un missatge des de la
pròpia experiència: “Tot i viure situacions molt difícils, te’n pots sortir, amb molta força
i sabent que hi ha persones i associacions que col·laboren amb tu”. La Carla valora
com a imprescindible que les dones que han sobreviscut la violència masclista en l’àmbit de la parella i han refet la seva vida es presentin com a referents a altres dones que
encara no n’han sortit. I encara més, de cara la societat, que plantin cara a la imatge
de víctima. “Mai m’he considerat una víctima ni crec que ningú s’hi consideri. Tens la
mala sort de tenir una persona al costat que et maltracta”, critica la Carla. L’objectiu,
ben clar: “A mi m’agradaria aconseguir que la societat no digui que som unes pobres
desgraciades, sinó, al contrari, que som persones molt fortes”.
Per això, a més de donar suport directe, vinculada a la Xarxa de mentores aspira a
transformar les actituds predominants cap a les dones que han viscut o viuen violència
masclista. “Ens trobem amb acusacions de l’estil de ‘si t’ha passat això és perquè ho
has aguantat’. No serà perquè tenen fills? Perquè no poden sortir de casa? Perquè la
família les apreta? Perquè no poden marxar? La gent no ho entén... Les preguntes que
et fan si s’assabenten del que t’ha passat no ajuden. No empatitzen”, lamenta.
Pensant en el futur de la Xarxa de mentores, la Carla confia que l’abast del treball de
la Xarxa pugui ampliar-se i aportar esperança i fortalesa al màxim de dones. “La nostra il·lusió és que trenquin amb la por. Totes les mentores volem que puguin sortir-se’n i
que, si de moment no tenen independència econòmica, ni emocional i tabús culturals,
almenys, que sàpiguen que poden arribar a trencar amb totes les pors que tant costen
de trencar”.

Acció comunitària
Ana Camargo, responsable de l’àrea d’empoderament comunitari

“Per completar un procés
d’empoderament cal transformar
valors, estereotips, actituds i
prejudicis”

La d’acció comunitària és una línia jove a l’entitat, però amb cada vegada més
presència. Ha d’entendre’s com una peça del procés d’empoderament de les dones ja que, per culminar-lo, cal treballar sobre la base de la societat i transformar
valors, estereotips, actituds i prejudicis.
En aquest terreny, Surt aporta una potent metodologia, el procés d’empoderament, i incorpora les metodologies de desenvolupament comunitari i de dinamització comunitària per intervenir en els valors que han de permetre que les comunitats incorporin la diversitat com a valor, alhora que transformar el sistema de
relacions de gènere i culminar, així, el procés d’empoderament de les dones, en
tant que ciutadanes.
La metodologia de l’empoderament busca tornar el poder a les persones, permetre que vagin adquirint eines per prendre decisions que els aportin més poder
sobre si mateixes. Alhora, és important treballar la mirada de l’empoderament
des de la comunitat, és a dir, empoderar-la per què sigui agent transformador de
les seves pròpies realitats.
L’enfocament de gènere i l’intecultural van de la mà en la nostra acció. L’escenari
social d’heterogeneïtat que resulta de les migracions duu associada una realitat
en què es construeixen estereotips de gènere culturalitzats, travessats de racisme
i també de l’eix de classe social, que el que fan és frenar el desenvolupament de
les dones. Dit d’altra manera, als estereotips de gènere se’ls afegeix l’etnicitat i,
per tant, la realitat diversa ha de mirar-se des de l’òptica del gènere.
La interculturalitat és, per a nosaltres, un projecte eticopolític, que aspira a promoure relacions d’igualtat entre persones d’orígens diversos, basades en el reconeixement mutu i en què s’entengui la diversitat com un valor. Posem l’accent, no
en la diferència, sinó en el que ens uneix, el que tenim en comú per construir el
marc de convivència compartit.

Projectes d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI)

Surt ha gestionat dos dels projectes ICI de l’Obra Social La Caixa. Un, a Badalona,
al barri de Sant Roc, i l’altre a Barcelona, als barris del Clot i Camp de l’Arpa.
Els ICI es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural. A més de detectar necessitats, el projecte intervé per afavorir les relacions de convivència entre veïns
i veïnes de diversos orígens que viuen en un mateix territori. No és un projecte
que s’adreci a persones d’origen estranger, sinó un projecte dirigit a reforçar (si
n’hi ha) o a 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
beneficïi totes les persones que en formen part.
Per tal que no hi quedin buits, el procés ha de comptar amb tots els actors de la
comunitat (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics). Tots hi tenen un rol i
la metodologia d’organització intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels subjectes té.

ICI Clot i Camp de l’Arpa
1613 dones participants i 1441 homes
65 accions
ICI Badalona
500 dones participants i 316 homes
7 accions

Desenvolupament comunitari i
servei de convivència

Es tracta d’intervencions sobre la comunitat dirigides a aportar-li eines, que s’empoderi i resolgui les seves necessitats. En aquest marc d’acció, durant el 2015 s’ha
continuat treballant el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del barri de la
Ribera, a Montcada i Reixac. El PDC es va posar en marxa l’any 2005 per promoure la implicació i la participació 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. Des del 2014, Surt n’és l’entitat gestora.
Dins dels processos, treballem de manera global amb la comunitat per promoure’n la participació activa i afavorir la millora de les condicions de vida i les relacions de convivència intercultural i, alhora, atenem l’especificitat que hi ha dins
la comunitat; parem atenció a grups amb necessitats específiques, als quals es
dediquen accions per aportar-los més eines. En el cas del procés de la Ribera, per
exemple, s’ha creat “El te de les dones” com a espai de promoció de l’empoderament i la participació, adreçat a dones del barri, per afavorir el desenvolupament
comunitari.

666 dones participants i 364 homes
45 accions
També durant el 2015 hem gestionat el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó,
a Barcelona. És un servei municipal 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 en un mateix espai i temps. La voluntat de la
feina és que el districte sigui entès com un lloc intercultural, on l’atenció i la intervenció no han d’anar només dirigides a persones nouvingudes, sinó a impulsar la
interconnexió positiva, tenint en compte la diversitat entre els veïns i veïnes que
hi conviuen i construeixen de manera conjunta.

66 dones participants i 35 homes
38 accions

Recerca i innovació
Núria Francolí, responsable de l’àrea de recerca i innovació
L’àrea de recerca i innovació és un espai de pensament i reflexió de la realitat
social. Fem recerca social feminista, que es nodreix de l’acció i innovació que es
fa des de la resta de l’entitat alhora que aporta coneixements i eines per a la intervenció de les professionals de Surt.
Fer recerca social feminista vol dir entendre que els fenòmens i les transformacions socials no són neutres al gènere i que el gènere, entès com a construcció
social i històrica, és transversal a l’organització social i a la vida de les persones.
Estudiar la societat des d’una perspectiva feminista és fer una lectura i una anàlisi que ens permet fer visible allò invisibilitzat i donar valor a allò desvaloritzat.

“Estudiar la societat des d’una
perspectiva feminista és fer una
lectura que ens permet fer visible
allò invisibilitzat i donar valor a
allò desvaloritzat”

Durant els primers anys d’existència, l’àrea de recerca va treballar molt per sistematitzar tot el treball que es feia a la resta de l’entitat en matèria de model de
competències i inserció de les dones al mercat laboral. Amb les transformacions
dels últims anys, l’entitat en general i, per tant, també, l’àrea de recerca, han ampliat les seves línies de treball i especialització. Així, si bé s’han continuat portant
a terme projectes de recerca relacionats amb la realitat de les dones al mercat
de treball, és cert que durant els últims anys s’han diversificat les línies de treball. Actualment, doncs, es poden identificar clarament cinc àmbits d’investigació:
violència masclista, tràfic de dones amb finalitat d’explotació, dones migrades,
migracions i ciutadania, mercat de treball i exclusió social.
Durant el 2015, hem portat a terme diversos projectes, entre els quals destaquen
els relacionats amb la violència masclista, el tràfic de dones amb finalitat d’explotació i dones migrades i ciutadania.
En relació als projectes duts a terme en l’àmbit de la violència masclista, cal identificar dues línies diferenciades. En primer lloc, dos projectes sobre violència
masclista i comunitats gitanes. Des d’aquesta línia de treball, s’han elaborat dos
projectes de recerca-acció, a través dels quals hem pogut conèixer millor el fenomen i entendre’n la complexitat. A més, aquests dos projectes ens han permès
realitzar formacions per a professionals i crear materials de sensibilització.

De forma paral·lela a aquesta línia de treball, també hem continuat treballant en
la línia de recuperació i prevenció de la violència entre nois i noies que viuen en
centres residencials.
En relació al tràfic de dones amb finalitat d’explotació, hem realitzat estudis sobre el tràfic per a l’explotació sexual des d’una perspectiva de gènere i l’explotació sexual de dones romaneses, així com de tràfic per a l’explotació laboral en el
servei domèstic.
Finalment, en la línia de recerca de dones migrades i ciutadania, s’ha dut a terme
un projecte sobre participació de les persones migrades des d’una perspectiva
de gènere, amb una anàlisi de la situació a Barcelona i una experiència pilot de
mentoria per a la participació associativa.

13 projectes i estudis (9 europeus)
5 projectes liderats · Participació en 8 trobades europees

EmpoweringCare. Empoderament de noies
que viuen en centres residencials

Les noies joves que viuen en centres tutelats sota la responsabilitat legal de
l’Administració pública són un col·lectiu social altament vulnerable, ja que
es troben en una posició en la qual interseccionen diversos factors que poden
generar situacions de discriminació i violència.
Davant d’aquesta realitat, el projecte EmpoweringCare, finançat per la Unió
Europea, coordinat per Surt i realitzat a Catalunya, Finlàndia, Itàlia, Xipre i
Bulgària, tenia com a objectiu fer una recerca per ampliar el coneixement sobre
les experiències de violència i abús contra les noies adolescents que viuen en
centres de tutela sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques, realitzar
programes pilot d’empoderament amb les noies, elaborar un manual i fer
formació a professionals.
Els resultats de la recerca van mostrar que un percentatge important d’aquestes
noies havia patit violència. A més, la recerca també va apuntar que els rols de gènere eren generalitzats i persistents en els discursos i pràctiques de les noies. Els

programes d’empoderament amb les noies van incidir, precisament, en qüestionar els estereotips de gènere i van servir per iniciar un procés d’empoderament
de les noies dels centres. D’altra banda, el manual per a professionals es va pensar com una font de recursos, orientacions pràctiques i dinàmiques grupals perquè els i les professionals les puguin integrar en el funcionament diari del centre
(www.empoweringcare.eu).

Parti-GE.MI. Obrint vies de participació: mentoria

i desenvolupament d’habilitats per a la ciutadania
activa des d’una perspectiva de gènere

Parti-GE.MI. ha estat un projecte transnacional finançat pel Fons Europeu per a la
integració de nacionals de tercers països de la Unió Europea, realitzat entre 2013
i 2015 a Atenes, Frankfurt, Florència i Barcelona, amb la coordinació del centre
grec de recerca de gènere Diotima.
El projecte ha pretès impulsar la participació de la població migrada des d’una
perspectiva de gènere a tres àmbits estratègics: sindicats, AMPAs i espais de participació locals. Per tal d’assolir aquest objectiu, es va realitzar una primera fase de
recerca, a mode de diagnosi, i a continuació tallers de formació (28 participants)
i una experiència pilot de mentoria per a la participació a sindicats, associacions,
partits polítics i AMPAs (25 participants).

Consultoria de gènere
Amanda Alexanian,
responsable de l’àrea de consultoria de gènere
Canviar la mirada androcèntrica costa molt, perquè comporta un canvi de paradigma, qüestionar-nos i qüestionar com s’organitza la nostra societat.

“Canviar la mirada androcèntrica
costa molt, perquè comporta
qüestionar-nos i qüestionar com
s’organitza la nostra societat”

Davant d’aquesta realitat, la voluntat central de l’àrea de consultoria és promoure la incorporació de la perspectiva de gènere a la forma d’analitzar la realitat i
d’actuar-hi. Administracions, entitats del tercer sector, empreses i, en general, el
conjunt de professionals que treballem amb persones, tenim la responsabilitat
d’incorporar de manera transversal aquesta perspectiva, perquè totes les polítiques, programes, projectes i accions siguin més integrals, eficaços i justos. Amb
aquesta finalitat, la consultora de gènere s’especialitza en assessoraments i formacions a una multiplicitat d’agents socials, públics o privats.
Entre els assessoraments del 2015, els principals projectes han estat elaborar el
Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per promoure l’equitat de gènere en l’estructura i la gestió interna; elaborar, per encàrrec del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), el recurs pedagògic sobre violència masclista a l’espai públic; i fer l’enquesta a dones de la Conca d’Òdena, en el
marc del Pla d’igualtat de gènere 2016-2019.
Durant l’any, també s’ha donat seguiment a projectes anteriors i és destacable
haver obert noves línies formatives. Entre d’altres, hem fet formacions sobre
violències masclistes (prevenció de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per
raó d’orientació sexual, per als ajuntaments d’Igualada i de Montornès del Vallès, així com sensibilització i formacions a joves sobre els espais urbans de la
violència) i formacions per introduir la perspectiva de gènere a diversos àmbits
(curs online sobre perspectiva de gènere en els projectes dels Fons Europeus, pel
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i eines per
introduir la perspectiva de gènere en el treball amb noies i nois tutelats en centres residencials d’acció educativa [CRAEs], pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya).

En el balanç del 2015, també hem de destacar el fet d’haver ofert formacions
sobre perspectiva interseccional (Abordatge de la violència masclista en dones:
una perspectiva intercultural, per l’Institut Català de les Dones; Perspectiva de
gènere en l’acció comunitària, per l’Ajuntament de Sant Boi, i Introducció de la
perspectiva de gènere des d’una mirada interseccional, per la Fundación Atenea),
així com l’activitat en programes formatius de Barcelona Activa, en matèries com
mediació i comunicació negociadora.
Tot i els avenços en la promoció de l’equitat de gènere per part de les administracions, entitats i empreses, és imprescindible que en tot àmbit de la societat tinguem present, de manera permanent, que la feina a fer per viure l’equitat encara
és molta.

3 plans d’igualtat
16 cursos formatius
228 professionals participants en les formacions

Proposta educativa per a l’empoderament de noies
adolescents i joves del centre educatiu Can Llupià de
Justícia Juvenil des d’una perspectiva de gènere

El projecte, realitzat amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, va centrar-se en acompanyar l’equip professional i les noies internades amb l’objectiu
de desenvolupar processos d’empoderament de les adolescents i joves residents.
Com a producte final, vam elaborar una guia d’intervenció metodològica per a
professionals, per tal de donar continuïtat al procés i facilitar eines per treballar
amb les noies.
El projecte va ser molt ben valorat i ha estat escollit com a projecte a presentar en
la Jornada de sensibilització “La intervenció amb perspectiva de gènere: un repte
de la justícia juvenil” del maig de 2016, organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.

Curs de formació sobre eines per introduir la
perspectiva de gènere en el disseny i gestió de
projectes de Serveis Socials

Des de l’àrea de consultoria de l’entitat hem posat molt èmfasi en la formació,
com a eina fonamental de transformació social. El curs de formació sobre eines
per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis
socials (organitzat pel Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català
de les Dones de la Generalitat de Catalunya) es realitza des del 2014 i te l’objectiu
de formar i facilitar eines als i les professionals amb vinculació als Serveis Socials
per promoure la integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de
projectes que desenvolupen en la seva pràctica laboral.
Cada edició del curs (20 hores) és una oportunitat d’intercanviar coneixements,
entrar en contacte amb una àmplia xarxa de professionals i, en definitiva, contribuir a mirar de manera més justa les persones amb les quals treballem.
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Patronat
Direcció executiva

Direcció àrees

Àrea d’empoderament econòmic
Àrea d’empoderament personal
Àrea d’empoderament comunitari
Àrea d’empoderament sociopolític

equip
coordinador

Direcció general
Direcció financera
Direcció operativa
Direcció d’expansió i
projectes

Departament de comunicació

Receptores
de l’acció social feminista

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 perquè totes les actuacions que es duen a terme
responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Vocals

Vicepresidenta

Carmen Oriol López-Montenegro

Fina Rubio Serrano

M. Ester Ramos Oliveras

Secretària

Teresa Martínez Pastor

Anna López Anguera

El consell directiu és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de
l’entitat. Té les funcions d’executar i 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 i les coordinadores de les àrees i línies d’actuació.

Composició del consell directiu
Fina Rubio

Mar Camarasa

Remei Sipi Mayo

Directora general

Cap de l’àrea d’empoderament sociopolític

Belén Fernández López

Anna López

Ana Camargo

Directora financera i administrativa

Cap de l’àrea d’empoderament comunitari

Sira Vilardell

Xesca Muñoz

Directora operativa

Cap de l’àrea d’empoderament econòmic

Montserrat Camps
Fina Garcia
Carme Cañadell

L’equip executiu té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment

Carolina Pallàs

quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Directora d’expansió i projectes

L’equip
128 professionals, vinculades als
diferents projectes i a les estructures de gestió (21 més que l’any 2014). En

33,6% de les persones que treballen a l’entitat fan jornada completa
i el 66,4% jornada parcial . El 7,5% de les persones que tenen jornada parcial ha

Durant l’any 2015 han treballat a l’entitat

El

finalitzar l’any, 69 professionals conformaven la plantilla de l’entitat

estat per elecció pròpia i el 92,5% per requisits dels programes i/o serveis. Els resultats

Al llarg del 2015 s’han creat
projectes, i se n’han substituït 24

39 nous llocs de treball, el 100% vinculats a

El 91% de professionals contractades són dones. El percentatge d’homes

s’ha reduït respecte l’any anterior (9% homes el 2015, 12,10% el 2014), però manté
una línia de creixement respecte anys anteriors

El patronat està format íntegrament per dones i també són majoria
en els equips de direcció (100% en el consell directiu; 89% en els equips de

coordinació de projectes)

El 75,8% de la plantilla es troba en la franja d’edat de 30 a 45 anys;
el 10,16 té més de 45 anys i el 14,06% menys de 30

suposen un increment important de les jornades parcials respecte l’any anterior. La
majoria de les noves contractacions es fan per a jornades parcials, dada que assenyala
una tipologia de programes que dificulten les possibilitats de contractació a jornada
completa

21,10%
tenien contracte indefinit i el 78,9% contracte temporal per obra i servei
En les desvinculacions laborals, el 87,93% s’han produït per finalitzacions
d’obra i servei, el 6,9% han estat baixes voluntàries i el 5,17% han estat cessaments

De les 128 professionals que han estat vinculades a l’entitat durant el 2015, el

Pla de formació

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.
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.

NoraiRaval SCCL
50 treballadores han fet formació en prevenció de riscos
laborals en col·laboració amb Mútua Laboral
62 treballadores han fet formació d’acollida inicial
15 persones han participat en la formació “Metodologies
d’empoderament i competències” (20 hores)
11 persones han realitzat el mòdul formatiu “Introducció a la
perspectiva de gènere. Equitat de gènere” (16 hores)
19 persones han participat en la sessió formativa sobre tràfic
d’èssers humans amb finalitat d’explotació sexual
Se’ns han ofert 6 formacions externes pel sector o entitats
col·laboradores, en què han participat 15 treballadores

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 2015,
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.

UT E 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, durant els anys 2015 i el 2016,
amb una possible extensió de dos anys.

Formem part de:

Coop 57, cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris
ECAS, Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
Fundació Tot Raval
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Col·laborem amb:

Encuestafacil
Drac Màgic
Associació Candela
Mujeres Pa’lante
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)
Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses

Participem en:

Fem xarxa

Consell Municipal de Benestar Social
Consell Nacional de Dones de Catalunya
Consell Municipal de Dones de Barcelona
Comissió d’Acció Comunitària del Consell Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament de Barcelona
Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa Antirumors. Pla Barcelona Interculturalitat
Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria
Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona
Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona Activa
Xarxa d’Entitats del Barri de la Mina
Xarxa Emprèn
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa de foment de l’ocupació laboral d’Horta
Xarxa per l’Observatori de la Població Gitana de l’Est d’Europa a
Catalunya (ROMEST)
Comissió de Treball de la Campanya Pobresa Zero
Comissió d’Aliments del Raval

Els números, sobre la taula.
Informe econòmic

Compte de pèrdues i guanys
Els resultats de 2015 s’han tancat amb uns resultats positius de
que representa un marge de benefici de l’1,25%.

35.958,79€,

Com a entitat d’acció social sense ànim de lucre, els excedents els reinvertim
en l’activitat de l’organització.

Ingressos

2.879.470,63

Ingressos per les activitats

1.294.298,69

Altres ingressos d’explotació
Imputació de subvencions

6.444,62

2.879.470,63
2.843.511,85

1.576.222,36

Ingressos financers

2.504,96

Despeses

2.843.511,85

Aprovisionaments

39.138,85

Despeses de personal

1.723.182,35

Altres despeses d’explotació

505.027,44

Amortitzacions

114.501,43

Ajuts concedits

440.784,48

Despeses financeres

20.845,96

Diferències de canvi

31,34

35.958,79
Ingressos Despeses Resultat

Resum del pressupost 2015
Planificat

Realitzat

Ingressos totals

2.806.829,13

2.879.470,63

102,59%

Despeses totals

2.685.493,38

2.843.511,85

105,88%

121.335,75

35.958,79

Resultats

% d’acompliment % s/total ingrés
98,75%

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

Itineraris i circuits d’inserció
Formació ocupacional i professional
Serveis d’autoocupació i autoempresa
Programes d’atenció a dones de grups específics
Processos de disseny i gestió de projectes d’investigació
Procés d’oferta i gestió de serveis de consultoria

Compromeses
amb la qualitat

Entre les oportunitats de millora detectades en les auditories que ha
passat l’entitat, s’aconsella definir indicadors de seguiment i mesura
abans de començar els projectes de recerca, millorar els registres del
seguiment intern dels projectes de la consultora de gènere, fomentar
la comunicació interna dels serveis prestats a les usuàries, registrar els
aspectes fonamentals tractats o acordats amb la clientela de l’entitat,
valorar l’adaptació del mètode previst per conèixer el grau de satisfacció
de les usuàries si no es pot efectuar tal i com s’ha definit al sistema i
simplificar la sistemàtica de registre d’incidències i accions de millora.
L’equip directiu pren nota de les oportunitats de millora recollides i les
inclou als plans del proper any.
Per altra banda, la implicació del personal, la potenciació de la gestió
dels recursos humans, amb la definició d’una nova política, la bona
orientació a la qualitat del servei que es presta a les usuàries dels
projectes gestionats, els projectes d’innovació de la Unió Europea, el
disseny i seguiment dels projectes i l’elevada recollida d’enquestes de
satisfacció amb molt bons resultats, són els punts forts que s’extrauen
dels informes de les auditories que hem rebut de l’activitat del 2015.

Comptem amb el suport de
Administracions públiques

Organismes públics

Fundacions

