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QUIN FUTUR DESITGES?               
COM T’HI VEUS? 

Ho hem preguntat a diverses dones vinculades a Surt
per inspirar aquesta memòria, una síntesi per acostar-vos 

a l’activitat que hem tirat endavant durant el 2020.

Ha estat un any excepcional, en què, més enllà d’entomar els 
reptes de present, hem mantingut la vista posada en l’horitzó que 
guia el dia a dia de l’entitat: contribuir a construir vides lliures de 
violències masclistes i amb equitat de gènere efectiva. Vides cap 

on caminem les participants, treballadores i voluntàries.

“
”

Jo voldria un futur on les 
persones ens puguem mirar 

i somriure, sense por.

“
”

En el que 
m’agrado més.

“
”

Desitjo tranquil·litat i viure.

“
”

En el que veig que 
sóc més forta.

“
”

Amb més drets i 
menys violències.

“
”

Millor.

“
”

Just.

“
”

Més segur
 i feliç.

“
”

Un futur d’abraçades, 
contacte, consciència i natura.
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Tancàvem el 2019 guanyant la vida 
i vàrem començar un 2020 amb 

perspectives de futur i creixement
(...)

Aquest 2020 ha demostrat que juntes 
ho aconseguirem.

“

”



Sira Vilardell, directora general

SALUTACIÓ
DE LA DIRECTORA

L’any 2020 no ha estat com esperàvem, la pandèmia 
mundial ens va destarotar els plans a totes i tots. Les 
entitats del tercer sector ens vam haver d’adaptar a 
les noves necessitats i, també, a les normatives de 
convivència, confinaments, teletreball... 

Tancàvem el 2019 guanyant la vida i vàrem començar 
un 2020 amb perspectives de futur i creixement amb 
el lema “Empoderant-nos de futur”, no ha estat fàcil.

Ha estat un any ple de dificultats però també de 
reptes. Les dinàmiques, forçosament, han canviat 
molt: la forma de treball amb les dones, el treball 
d’equip, la necessitat de cobrir allò bàsic, l’atur 
i manca d’ingressos sobrevinguts, l’augment de 
l’escassetat, la manca de recursos digitals de les 
dones i les seves famílies... seguir empoderant les 
dones que ja eren vulnerables i que aquesta situació 
pandèmica ha posat en una situació molt pitjor.

Però ens hem crescut a les dificultats i hem fet mans 
i mànigues per superar-les juntes. L’impacte econòmic 
negatiu també ens ha arribat com a entitat, hem tingut 
menys recursos i més demandes. Ha augmentat el 
nombre de dones, i famílies, que requerien del nostre 
suport i hem volgut donar resposta. 

La resposta ha estat possible gràcies a l’esforç 
immens de les treballadores de l’entitat. Han posat 
hores i voluntat per fer possible arribar. També les 
persones voluntàries han col·laborat de forma activa 
i important podent posar en marxa nous serveis que 
requerien de la nostra cooperació. A nivell social i 
econòmic l’impacte ha estat gran i les respostes que 
s’han anat donant no han estat fàcils i hem hagut 
d’ajustar-nos i hem volgut correspondre a les dones, 
les treballadores i les voluntàries.

Cal, doncs, un agraïment extraordinari a aquesta 
feinada. Cal, també, un reconeixement a les dones 
amb les que treballem, moltes treballadores 
essencials i en condicions laborals precàries que 
han estat en una situació molt dura i molt més fràgil 
i que afronten la dita “nova normalitat” amb una alta 
inseguretat. Finalment cal que fem una crida a ser 
coratjoses en aquesta reconstrucció per tal de fer 
possibles els canvis que hem reclamat llargament i 
no tornar a una “normalitat” discriminatòria i injusta.

El repte pels propers anys és gegantí, necessitem 
les mans, la força, la gent i els recursos per fer-ho 
possible. Aquest 2020 ha demostrat que juntes ho 
aconseguirem.
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90% de dones

XIFRES 
CLAU

1.019
persones ateses 

5.694
participants

54programes d’atenció 24
projectes de 

consultora 
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en programes 
comunitaris 
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302 professionals  participants en accions formatives 

58% de dones

64% de dones

19
serveis externs gestionats  

15 programes 
comunitaris 

10.232
persones ateses 

15 projectes d’innovació metodològica i recerca social feminista 

en serveis externs gestionats per l’entitat 

62%
de dones
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Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones. 
Des del 1993, ho fem a través de promoure l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge. 

Si bé l’activitat de Surt s’enfoca prioritàriament a les dones, molt especialment als grups més vulnerabilitzats, 
l’objectiu últim d’assolir una societat amb equitat de gènere, inclusiva i lliure de violències masclistes, ens duu a 
incidir, també, en clau comunitària i política.

Surt, en el marc de les empreses d’economia social i des de la perspectiva feminista, es proposa ser un projecte 
socialment transformador, orientat a construir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes 
i en què el treball de sosteniment de la vida sigui assumit amb corresponsabilitat col·lectiva.

Des dels inicis, ens definim com una organització de dones, compromesa amb els valors d’equitat de gènere, 
inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment eficient. 

Surt fa de l’empoderament l’eix central per exercir els drets i poder viure en condicions dignes i lliures de 
discriminacions, construint un futur que faci possible la vida.  

FENT CAMÍ PER 
L’EMPODERAMENT 

DE LES DONESEmpoderant-nos 

de futur
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ORGANITZACIÓ 
I EQUIP
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: Fina Rubio Serrano
Vicepresidenta: Esther Ramos Oliveras
Secretària: Ana López Anguera
Vocals: Carmen Oriol López-Montenegro, Remei Sipi Mayo, Teresa Martínez Pastor, Belén Fernández 

López, Montserrat Camps i Marsal, Fina Garcia Garcia, Carme Cañadell i Valls i Eva Peruga Sales  
 

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, el responsable 
de projectes i les responsables de departaments.

Directora general: Sira Vilardell
(MVIGXSVE�ƼRERGIVE� Marisol Vergés 
Directora adjunta: Anna Barba
Cap de l’àrea d’empoderament comunitari: Ruth Garcia 
Cap de l’àrea d’empoderament personal: Eva Cruells 
Cap de l’àrea d’empoderament econòmic: Esther Ramos i Mercè Garau
Cap de l’àrea d’empoderament sociopolític: Laura Sales
Responsable de comunicació: Carme Porta
Responsable de gestió de persones:  Elena Vázquez
Responsable de projectes: Guillem Vidal

Equip

En finalitzar l’any, 101/107 professionals que treballem a l’entitat som dones



TREBALLEM PER 
L’EMPODERAMENT 
DE LES DONES

enfocament de gènere 
intrínsecament vinculat als drets humans 

model de competències 
articula la metodologia de treball 

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

i articula els diferents àmbits d’acció:

Empoderament 
econòmic

Empoderament 
comunitari

Empoderament 
personal

Empoderament 
sociopolític

L’empoderament és l’eix transversal 
que es troba a la base de la filosofia que impregna 
les metodologies de treball:
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Fent arribar un missatge des del 
primer moment: no esteu soles 

Franquejar la distància social a través de mitjans 
telemàtics i no només mantenir l’acompanyament 
a les participants dels nostres programes, sinó 
haver d’intensificar-lo, arran del buit que serveis 
socials, d’ocupació i altres serveis públics -saturats 
i sense possibilitat d’atenció presencial- han deixat 
durant mesos, són dues claus de l’activitat de les 
professionals de Surt sota la pandèmia de Covid-19. 
La vista s’ha mantingut posada en continuar els 
processos d’empoderament empresos per les 
dones, tot i que les urgències que els dificulten s’han 
disparat per a moltes. Explorar les vies de resposta 
a les necessitats més bàsiques que, descobertes, 
són font d’angoixa per un alt percentatge de 
participants als programes, han guanyat espai en 
l’acompanyament ofert des de Surt arran de la crisi. 

Hem adaptat els itineraris per alterar al mínim 
possible els plans de treball de les dones durant l’any 
i per seguir acompanyant-les cap als seus objectius 
d’autonomia i millora de la qualitat de vida.  

COM ENS HEM ADAPTAT 
A LA PANDÈMIA?

L’atenció a cada dona ha continuat i han continuat preparant-se currículums, fent 
formacions a distància, han comptat amb seguiment, amb tutories… Però ens hem trobat 
que més dones estan necessitant suport en qüestions bàsiques, com és l’alimentació, per 
garantir la possibilitat de continuar cada una amb els seus processos d’empoderament.

Esther Ramos
cap d’empoderament econòmic

Les formacions dels programes majoritàriament 
s’han ofert online, cosa que, en molts casos, vol dir, 
a la pràctica, accessible a través del telèfon mòbil, 
atesa la limitació de recursos informàtics i d’accés a 
internet de moltes de les dones participants. Se’ls ha 
donat suport, sovint diari durant els primers temps de 
la crisi sanitària, a través de whatsapp i de trucades.  

L’exposició a la violència masclista en els mesos de 
confinament va créixer i les tècniques referents dels 
programes van haver d’intensificar, també, l’atenció a 
les dones amb indicadors de risc de patir-la per part de 
la parella. Aquesta circumstància excepcional també 
va fer aflorar amb més rapidesa indicadors de risc en 
algunes de les dones acompanyades des de Surt.

Aquesta ha estat una de les necessitats per les quals 
les referents dels programes han mantingut contacte 
assidu amb les participants durant els mesos de 
confinament, un període en què, inicialment, molts 
esforços es van dirigir també a pal·liar les dificultats 
d’accés a la informació sobre la crisi sanitària, en 
un escenari en canvi constant i davant del qual el 
desconeixement de la llengua i la bretxa digital han 
suposat barreres accentuades.

“

”
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Responent a les urgències 
que més ofeguen

La crisi ha disparat la desprotecció de les persones 
en situacions econòmiques, laborals i habitacionals 
més precàries; les que vivien en una corda fluixa que 
s’ha trencat en els darrers mesos. Qualsevol factor 
d’exposició a discriminació i abusos s’ha accentuat, 
com és el fet de ser dones; de ser-ho amb fills a 
càrrec, de ser-ho migrades, de ser-ho en situació 
administrativa irregular, de ser dones trans. 
Afavorir processos de canvi en les vides de les dones 
que es troben en situacions d’exclusió exigeix tenir 
unes condicions de mínima estabilitat que la crisi 
desencadena ha fet trontollar per a moltes, que s’han 
vist obligades més que mai abans a estar centrades 
en resoldre urgències. Per això, Surt s’ha vist empesa 
a operar com a punt de repartiment d’aliments. 

Hem donat suport a 460 dones i les seves famílies. 
Una xifra que ha quadruplicat l’habitual suport 
alimentari que ofereix l’entitat a algunes de les seves 
participants i que ha estat possible d’assumir gràcies 
al Banc dels Aliments. 

L’entitat també ha comptat amb el suport d’Engrunes 
per al transport i de Conductors solidaris, així com 
amb el suport de Veritas, a través del Programa de 
Pont Alimentari.

A més, Surt va atendre casos en què perdre els 
ingressos va implicar perdre el sostre i va gestionar 
des del programa Obrint Portes una alternativa 
habitacional d’urgència per a les dones. 

Pal·liant el cop de 
la bretxa digital

El tancament de les escoles va evidenciar una 
forma més de la desigualtat socioeconòmica: la 
bretxa digital; la impossibilitat de part de la població 
d’accedir a material informàtic ni connexió a internet, 
així com també l’absència de coneixements per 
utilitzar aquestes eines. 

Pocs dies després de començar el confinament, Surt 
va iniciar una crida per recollir ordinadors i tablets, per 

tal de facilitar el seguiment de les classes a distància, 
en primera instància, de les criatures i joves a càrrec 
de les dones participants en programes de l’entitat, tot 
i que també per facilitar-los a elles mateixes continuar 
amb les seves formacions. 

Gràcies a les aportacions d’empreses i de particulars, 
hem recollit durant l’any 25 ordinadors.

Ha estat imprescindible, en paral·lel, intensificar 
el suport a una part de les dones participants dels 
programes, amb un escàs o nul coneixement del 
funcionament de l’ordinador i de la navegació per 
internet, per tal d’adquirir els coneixements mínims 
per utilitzar aquestes eines. Una urgència no només 
motivada pel seguiment de les formacions previstes, 
sinó, i molt especialment, perquè molts processos 
de selecció de les empreses s’han digitalitzat i 
requereixen ara utilitzar aquests recursos. 

Mantenint la col·laboració
 amb  empreses davant la crisi 

El contacte amb les empreses no s’ha frenat durant el 
2020, si bé el treball d’intermediació i prospecció ha 
passat a ser a distància i s’ha centrat en conèixer quin 
era l’estat en què es troben les empreses. 

S’ha continuat treballant per tal que les empreses 
col·laboradores mantinguin el compromís d’oferir 
oportunitats laborals a dones en situacions 
socioeconòmiques vulnerables, així com en la recerca 
de nous contactes amb empreses que esdevinguin 
sensibles a les necessitats de les dones participants 
en els programes de Surt i que valorin, alhora, el 
que hi poden aportar des de les seves diversitats i 
coneixements. 

La crisi sanitària va impedir continuar amb les 
pràctiques professionals, una via d’inserció laboral 
principal per les dones participants als programes de 
Surt. En paral·lel, atès l’escenari de crisi econòmica 
desencadenada per la pandèmia i els canvis que es 
van començar a observar en el mercat laboral, durant 
el 2020 s’han anat explorant quins canvis formatius 
fan falta en els programes per respondre al nou 
escenari, en què apareix un nou mapa de sectors 



13Empodernant-nos de futurSURT MEMÒRIA 2020

laborals estratègics i en què tenim la vista posada 
en ampliar les oportunitats d’inserció i autonomia 
de les dones, com a peça bàsica en els processos 
d’empoderament.  

Acompanyant les emprenedores 
cap a la digitalització

Les restriccions imposades per frenar la propagació 
de la Covid-19 han impactat pràcticament totes les 
activitats econòmiques i les emprenedores que 
acompanyem n’han patit el cop. 

El servei d’emprenedoria va haver de contenir, en 
primer terme, el xoc emocional de moltes de les dones, 
davant l’escenari sanitari i social sobrevingut. També, 
acompanyar-les a gestionar sol·licituds de suports 
econòmics que, en molts casos, no han respost a la 
urgència que ha suposat deixar de facturar. 

Acompanyar-les a fer una transició cap a la 
digitalització dels negocis ha estat una via de 
formació i assessorament central durant el 2020. Els 
darrers mesos han forçat l’arrelament d’una cultura 
més digital de manera progressiva, que s’ha pogut 
veure en els projectes emprenedors. 

En paral·lel, l’activitat del servei d’emprenedoria 
dins les xarxes dirigides a promoure l’economia 
solidària també s’ha mantingut en format online, 
per continuar construint i enfortint el teixit 
d’iniciatives econòmiques socialment responsables i 
econòmicament democràtiques, encara més urgent 
en temps d’aprofundiment de la precarització i les 
desigualtats. 

Donant un cop de mà per 
accedir a una nova prestació

L’ingrés mínim vital (IMV) va ser presentat com un 
paraxocs davant l’emergència social, tanmateix, les 
condicions per accedir-hi no han estat a l’altura de la 
urgència vital. Per una banda, moltes persones n’han 
quedat excloses pels requisits i, per l’altra, moltes altres 
han topat amb dificultats a l’hora de tramitar-lo. Per 
això, Surt ha activat un servei de suport per gestionar 
la sol·licitud de l’IMV. Ha funcionat des del mes de 
juliol i ha atès un centenar de persones.

“
“

”
”

Hi ha moltes persones que 
desconeixen com utilitzar

 l’ordinador i realitzar tràmits  
per internet. 

Intentem mostrar-los com ho anem 
 fent i com navegar. Ens trobem 

també que moltes persones no saben 
com accedir a documents que han de 

presentar per tramitar l’ajuda.

Aruna Cepeda i Beatrice Carpani
voluntàries del servei de suport per tramitar l’IMV

Amb el confinament, les dones havien 
de gestionar un espai de treball a 
casa, negociar els rols de cura a la 
família, revisar objectius vitals i 

professionals, però sobretot, trobar 
un nou enfocament de l’estratègia 

dels seus projectes empresarials. Era 
necessari acompanyar-les davant 

l’emergència de pors, actituds i 
creences limitadores i també ajudar-
les a obrir-se a nous aprenentatges.

Carolina Fort, 
responsable de la línia d’emprenedoria 
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UNA ULLADA A
L’ACTIVITAT DE L’ANY

Empoderament 
personal

Línia d’atenció i prevenció de les violències masclistes: Servei Integral d’Acompanyament, Recuperació i Empoderament (SIARE) · 
Espai de Dones Badalona Sud · Proinfància. Prevenció de la violència a dones i infants · Casa SIRGA·  SIE Terrassa

Línia d’equitat de gènere: SIAD Consorci de Benestar Social del Gironès Salt · SIAD de Santa Perpètua · Atenció jurídica – SIAD 
Consell Comarcal Alt Empordà · Atenció psicològica- SIAD Olesa de Montserrat · Servei de Famílies Col·laboradores (SFC) · Servei 
d’Atenció Socioeducativa (SAS)

Saps en què consisteix el Servei de Famílies Col·laboradores (SFC)?
És un servei municipal d’atenció a famílies de Barcelona amb dificultats de xarxa social, familiar o econòmica que, 
per diferents circumstàncies (conciliació amb el treball remunerat, qüestions de salut…) i de manera temporal, no 
poden atendre els seus fills o filles.  El SFC és un recurs preventiu que troba unes persones (família col·laboradora) 
properes perquè tinguin cura dels i les menors en aquests períodes de necessitat de suport per atendre-les.

“Acompanyem les dones a, primer de tot, identificar els seus drets i, des d’aquí, a 
desenvolupar-se a partir de conèixer i enfortir les seves capacitats com a subjectes 
protagonistes i gestores dels seus processos vitals i la seva autonomia. Dins de l’àrea 
d’empoderament personal,  desenvolupem els programes d’atenció, recuperació i 
empoderament adreçats a dones que han viscut situacions de violència masclista en el 
marc de la parella o situacions de tràfic per a l’explotació sexual, així com els projectes 
preventius de les violències i orientats a promoure l’equitat de gènere”. 

Eva Cruells, cap d’empoderament personal

“El servei m’aporta molta ajuda, molta confiança. Quan deixo al meu fill amb la Núria 
i l’Alberto [família col·laboradora] me’n vaig tranquil·la. Ara el meu fill ja té 6 anys i 
el deixo a dormir, trobo a faltar els dies que no dorm a casa, però és que ell mateix ja 
em demanava quedar-se a dormir a casa de la família col·laboradora. Per a ell és la seva 
segona llar. Allà s’ho passa molt bé mentre el cuiden i l’atenen, a més els fills de la família 
se l’estimen molt”.

Olivia Guadamund, mare que compta amb el suport del SFC 

94%
DONES

1.575
PERSONES 

ATESES 
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Saps que aporten les Mesures Actives d’Inserció (MAIS)?
És una iniciativa adreçada a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC), amb especial atenció 
a les dones, aquelles en situació de violència masclista i les que tinguin càrregues familiars. MAIS s’implementa 
a Barcelona i a Badalona. L’objectiu del programa és dissenyar amb les persones participants un pla individual 
d’inserció que en millori l’ocupabilitat i l’apropi al mercat laboral. 

Empoderament 
econòmic

Emprenedoria i economia social i solidària:  Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord · Catalunya emprèn · Emprèn · Incorpora · 
Servei d’innovació socioeconòmica · Servei a Emprenedores Novells (SEN) 

Inclusió: Programa de Lluita contra la Pobresa Energètica · VIDES. Programa d’intervenció integral per afavorir l’empoderament 
de dones migrades en situació de violència (víctimes o en situació de risc) · Sawabona · Juntes tenim cura · Obrint portes · Servei 
d’acompanyament a la inserció social i laboral de dones migrades (SADI) · D’aprop

Ocupació: ROADS: Camins per a la millora de l’ocupabilitat de noies joves de l’Eix Besòs · Programa de Mesures Actives d’Inserció 
(MAIS) per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania · Programes de formació FOAP. Dinamització comunitària 
· Dispositiu integral per a la millora de l’ocupabilitat dirigit a treballadores sexuals (DIMO)

"Contribuïm a millorar l’autonomia econòmica de les dones, a través de projectes 
de lluita contra la pobresa i d’acompanyar-les a desenvolupar el seu projecte vital i 
professional, amb formació que els permet millorar l’ocupabilitat o bé a emprendre 
un projecte propi. Tot això, a partir de recuperar habilitats i competències i de 
traslladar-les a l’àmbit laboral. En el marc dels programes d’empoderament 
econòmic, treballem per enfortir l’economia social, solidària i de les cures i 
acompanyem en el camí d’emprendre." 

Mercè Garau, cap d’empoderament econòmic

“Arribo al MAIS necessitant treballar i necessitant, de fet, suport en tots els aspectes. Tinc 
dos fills, estava sense sou i no tenia ajuda de ningú. Han passat uns set mesos i he trobat 
feina en una fruiteria, que és en el que tinc experiència, m’han fet un contracte indefinit, 
però abans també he pogut fer pràctiques de recepcionista, o sigui que el programa em va 
permetre apropar-me a un altre ofici. Ha estat molt fructífer comptar amb el suport de 
Surt. M’ha anat molt bé. Estava anímicament molt baixa en començar el procés. I d’estar 
tirada al terra, he fet un salt”

Raquel Moreno, participant al MAIS 

69%
DONES

4.353
PERSONES 

ATESES 
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Punt d’informació per a persones nouvingudes “De tot arreu” · Troba’t · Servei Educatiu en medi obert “Joves a peu del carrer” · 
Estratègia Antirumors per la convivència al municipi de Castelldefels · Akanasthé Romnja · CO-NEXES · Grandioses! · Germina · 
Dinamització comunitària a Raimon Casellas · PROJECTE ICI (Intervenció Comunitària Intercultural) Badalona Sud · Servei de suport 
a les activitats de prevenció a l’espai públic d’Horta Guinardó · Itineraris de dones gitanes del barri de la Mina

“Ens proposem impulsar processos de desenvolupament comunitari, especialment 
en contextos de diversitat cultural i amb especial atenció a les dones i als grups més 
vulnerables, per fomentar-ne la participació i, també, facilitar a les persones nouvingudes 
la incorporació a la societat d’acollida, afavorir la competència intercultural de les 
persones i professionals dels dispositius i serveis d’atenció, i, en darrer terme, promoure 
la cohesió social”. 

Ruth García, cap d’empoderament comunitari

Empoderament 
comunitari

62%
DONES

5.694
PERSONES 

ATESES 
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Grandioses!
Una mostra de l’aposta per transformar la societat des de la intervenció 
comunitària feminista... 

Amb voluntat de contribuir al procés d’envelliment actiu de les dones grans i per possibilitar canvis en la visió 
que es té sobre aquesta etapa de la vida, va néixer el projecte de Grandioses, una proposta que parteix de les 
necessitats i interessos de dones d’entre 60 i 80 anys d’orígens diversos i que proposa intervencions per contribuir 
a defensar-ne els drets. Alhora la proposta inclou la sensibilització dirigida a agents clau del territori i fomenta la 
relació de les dones grans amb el teixit social, en concret, dels barris del Raval i de Can Baró. Potenciar la seva 
participació és una manera d’augmentar la visibilitat del paper de les dones grans com a agents de canvi, així com 
els sabers i coneixements fruit de la seva experiència vital.

...que ha hagut d’adaptar-se a les condicions de la pandèmia 

El fort aïllament social que viu la gent de més edat s’ha agreujat pel confinament. La manca, en molts casos, 
de competències i recursos digitals entre les persones grans les ha deixat sense la possibilitat de contacte que 
moltes altres sí que hem tingut davant les restriccions més severes de mobilitat enfront la pandèmia. És per això 
que Grandioses! va redefinir la proposta i es va centrar en afavorir el desenvolupament d’aquestes competències, 
així com a facilitar l’accés als recursos digitals, amb la intenció de poder millorar la qualitat de vida de les persones 
grans en un temps d’excepcionalitat que ha impactat especialment en aquesta part de la població.

 

“L’acció comunitària és una acció social que dona fruits a llarg termini, no és una 
política d’urgència i els resultats que ofereix són més poderosos, perquè és una acció 
transformadora de les relacions entre els diferents agents de la comunitat” 

Sira Vilardell, directora general de Surt
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Àmbit de consultora 

La consultoria de Surt és un servei especialitzat en la promoció i la incorporació de la perspectiva de gènere 
i de la diversitat sexual en organitzacions com administracions, empreses i entitats socials. Ofereix suport i 
assessorament tècnic per incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI en projectes, programes i polítiques; elabora 
protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes i també recursos com guies i materials de formació 
i sensibilització sobre perspectiva de gènere i LGTBI, violències masclistes i empoderament. 

9 Cursos 
• Eines per la transversalitat de gènere en les 

polítiques municipals

• Perspectiva de gènere a les administracions 
públiques locals

• Metodologia per la inserció sociolaboral de 
persones trans

• Eines teòriques i pràctiques per a l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en el dia a dia a 
l’entitat

• Abordatge de les violències de gènere i LGTBI

• Feminització dels equipaments juvenils 
municipals

• Eines per fomentar la perspectiva de gènere a 
l’educació formal

• La pandèmia des de la perspectiva de gènere: 
les conseqüències socials i econòmiques de 
la Covid-19 per a les dones

“Generem coneixement, pensament col·lectiu i propostes davant l’entorn en què 
actuem, per identificar les causes i les condicions de discriminació i exclusió de gènere i 
per afirmar els drets, interessos i sabers de les dones, així com per millorar la intervenció 
social i incidir políticament i socialment davant el repte de fer efectius els drets de les 
dones en tot àmbit de la vida”

Laura Sales, cap d’empoderament sociopolític

Empoderament 
sociopolític

302 Professionals participants 

8 Plans d’Igualtat 
Consell Insular de Menorca , Tiana, Santa Perpètua 
de Mogoda, Moià, Teià,  Museu Marítim, Doble Via, 
Fundació Intermedia 

4 Plans LGTBI 
per la diversitat sexual i de gènere
El Prat, Cornellà, Vilafranca del Penedès, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat*

2 Assessoraments 
Comissió política a Castelldefels, Grup Entrem

1 protocol 
davant l’assetjament a Martorell
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Pla per la diversitat sexual i de gènere 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

El pla ha establert un full de ruta, unes accions, adaptables a la realitat d’una comarca molt heterogènia (amb 
municipis molt grans i amb molts recursos i trajectòria, i municipis molt petits quasi sense personal tècnic a 
l’àrea d’igualtat) amb  la vista posada en desenvolupar les polítiques per la diversitat sexual i de gènere.  Ha estat 
elaborat amb l’acompanyament i suport de la Diputació de Barcelona. 

 

“Les polítiques de diversitat afectivosexual i de gènere són molt noves i si no és amb el 
suport d’una consultora especialitzada és molt difícil definir i planificar les polítiques, 
perquè també ens trobem que hi ha molta manca de dades. En el procés d’elaboració 
del pla hem après molt, la feina de consultora ha estat bàsica. El Baix Llobregat és una 
comarca molt diversa i amb molta població i mirar de coordinar tot això era un gran 
repte. Encara tenim molt camí per fer, però aquest treball, que ja ha generat l’adhesió 
de molts ajuntaments, ha estat una molt bona manera de posar fil a l’agulla”. 

Mónica Chaves Matillas, tècnica del Departament de Feminismes, Gent Gran i 
Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

*
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El treball de recerca, innovació i incidència es dedica a analitzar la realitat social des d’una perspectiva feminista, 
a desenvolupar metodologies innovadores per a la intervenció social i a formular recomanacions polítiques. És 
una recerca que s’orienta a l’acció, per tal de contribuir a generar transformacions en l’escenari polític i social, i 
que atén especialment les interseccions del gènere amb altres iniquitats (com la classe, l’ètnia, l’origen, l’edat o la 
diversitat sexual). Abordem la realitat social a Catalunya i també coordinem i participem en projectes internacionals 
i europeus. 

Estudis, recerques i productes locals coordinats per Surt 

Estudi sobre l’impacte en les dones de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19
A partir de les percepcions de professionals d’entitats del tercer sector i de les pròpies dones. L’estudi recull les 
limitacions en l’accés al mercat laboral i a la formació, el deteriorament de les condicions laborals, les barreres en 
l’accés a les prestacions socials, la reorganització de les cures i la innovació social del tercer sector en situació 
d’emergència, entre d’altres aspectes, dels que hem d’obtenir aprenentatges de cara a la incertesa de les properes 
dècades. Cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2020)
 
Diagnòstic de necessitats i reptes per a l’abordatge interseccional de les violències masclistes 
Projecte cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2019-2020)
 
Fem sonar el canvi! 
Eines d’intervenció innovadores a educadores i educadors per a la promoció de la igualtat i la prevenció de violències 
masclistes, a través d’accions formatives adolescents per a identificar i qüestionar els estereotips i rols de gènere, 
com a estratègia per a la prevenció de les violències masclistes.

Projectes internacionals coordinats per Surt 

Transvisibles
A partir de l'associació de 5 entitats expertes en l’empoderament econòmic de dones trans de 4 estats membres 
(Espanya, Irlanda, Alemanya i Hongria) es preveu elaborar una investigació amb l’anàlisi de bones pràctiques 
d’orientació professional a diversos nivells territorials, així com elaborar eines per a professionals per millorar 
intervenció en la orientació laboral i la intermediació laboral amb dones trans. Cofinançat pel programa Erasmus+ 
de la Unió Europea (2018-2021)

Sara2
Projecte de cooperació internacional sobre empoderament de dones i joves en emprenedoria social a Bòsnia i 
Hercegovina, a partir de les experiències de Catalunya, cofinançat per l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (2019-2021)

15
projectes

5
com a coordinadores

10
en partenariat 

Àmbit de recerca

Empodernant-nos de futurSURT MEMÒRIA 2020
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Inclusion4All, Inclusió per a tothom
Projecte de recerca i formació a professionals per a la 
igualtat de les persones trans, intersex i no binàries a 
la feina, cofinançat per la Comissió Europea (2020-
2022)

WEGO! 2Women Economic Independence & Growth 
Opportunity
L’objectiu principal del projecte és promoure 
l’empoderament econòmic de les dones en situacions 
de violència masclista en la parella, 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. Cofinançat per 
la Unió Europea, (2016-2021).

ASSIST
Projecte d’empoderament integral de dones en 
situació de tràfic per a l’explotació sexual i mentoria 
entre iguals, cofinançat per la Comissió Europea 
(2019-2020)

OPEN DOORS. Promoting inclusive and competent 
health care for lgbti people
Projecte de formació i sensibilització de professionals 
de la salut en l’atenció a persones LGTBI. Inclou una 
recerca sobre necessitats formatives, la publicació 
de manuals sobre salut LGTBI, jornades i activitats de 
difusió. (2019-2022)
 
HEAL- enHancing rEcovery and IntegrAtion 
through networking. empLoyment training and 
psychological support for women victims of 
trafficking
Projecte de suport a víctimes de tràfic per a 
l’explotació sexual a Itàlia, Grècia, Espanya i 
Romania, amb activitats de recerca, suport 
psicològic, artteràpia i empoderament econòmic 
des d’un enfocament de competències, i jornades 
de sensibilització i incidència amb professionals, 
empreses i administracions (2019-2021)

 
LIBES - Life Beyond the Shelter: Long-term 
support for survivors of human trafficking moving 
from shelter life to independence
Projecte de suport a víctimes de tràfic per a 
l’explotació sexual a Itàlia, Grècia, Espanya i 
Romania, amb activitats de recerca, suport psicolò-
gic, artteràpia i empoderament econòmic des 
d’un enfocament de competències, i jornades de 
sensibilització i incidència amb professionals, 
empreses i administracions (2019-2021)
 
Enable, Empower, Engage Third Country National 
Women to enhance professional opportunities
Projecte d’empoderament econòmic de dones 
migrades, amb creació de materials formatius i 
accions de formació online, mentoria i promoció de 
l’acreditació de competències.

FM-OUT. Finding ways out to forced marriages: 
prevention, protection and support tools for 
practitioners across Europe 
Projecte de recerca i formació per a professionals en 
prevenció i atenció en matèria de matrimonis forçats 
(2020-2022)
 
TEAMWORK 
Projecte de prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual a la feina, amb activitats de recerca i formació 
a professionals de recursos humans (2020-2022)
 
MARIELLE-NEVER STOP RISING 
Projecte d’intercanvi de bones pràctiques en la 
intervenció amb dones de col·lectius vulnerables, 
amb activitats de formació de professionals i tallers 
amb dones sobre metodologies d’empoderament 
econòmic, autoidentificació de violències masclistes i 
desenvolupament de l’assertivitat (2019-2022)

Projectes internacionals en què hem participat  

Empodernant-nos de futurSURT MEMÒRIA 2020
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DESPESES  
3.416.789,59€

RESULTAT 
33.113,64€

INGRESSOS 
3.449.903,23€

Origen dels ingressos

Destinació de despeses

Distribució dels ingressos per activitat

ELS NÚMEROS 
SOBRE LA TAULA

26%
Empoderament 
i ocupació

21%
Violències

90%
Organismes 

públics

10%
Organismes 

privats

9%
Recerca

7%
8VʚƼG�TIV�E�
l'explotació 
sexual

5%
Emprendedoria i 
economia social

7%
Acció 
comunitària

4%
Altres
ingressos

1%
Consultora

1%
Serveis
centrals

19%
Serveis d'igualtat

85,68%
Despeses de           

projectes 

14,32%
Despeses              

d'administració
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54,61%
Ajuntament 

de Barcelona            
i Serveis          

Municipals 

19,85%
Generalitat 

de Catalunya 
i SOC

8,17%
Altres               
privats

6,01%
Altres 

ajuntaments 
i consells 
comarcals

5,56%
Comissió 
Europea

2,84%
Obra Social

 La Caixa

1,99%
Consorci 

barri 
La Mina

0,52%
Diputació de 

Barcelona

0,43%
Administració  
central estat 

espanyol

Des de l’inici de l’activitat de Surt,  
s’han realitzat auditories comptables 
(AUREN) i de qualitat (Applus).
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COMUNICACIÓ 
I INCIDÈNCIA

Presència als mitjans Presència a xarxes

5.124
Seguidores

3.517
Seguidores

4.842
Seguidores

1.330
Seguidores69 impactes

a mitjans de comunicació

En context de crisi sanitària i social, la comunicació ha estat una eina de Surt per reforçar les accions de resposta 
davant les urgències generades per la pandèmia, així com per visibilitzar l’activitat, que no s’ha aturat, per 
acompanyar les dones. També ens hem proposat ser una via de difusió de recursos amb què compten davant de 
situacions d’emergència econòmica i també en situacions de violència masclista. 

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

Així mateix, les vies de comunicació de Surt han buscat durant el 2020 incidir visibilitzant demandes socials per 
sortir de la crisi amb mesures polítiques que redueixin les desigualtats i, també, oferir anàlisi i arguments a l’opinió 
pública, a través de les xarxes socials de l’entitat i de la participació en mitjans de comunicació. 

82,35%
Premsa

2,9%
Ràdio

14,7%
Televisió
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Organització dels ‘Diàlegs confinats’

‘Dones. Llibertat. Renda bàsica’ va aplegar la periodista Nuria Alabao; Daniel 
Raventós, professor d’economia de la UB i president de la Xarxa Renda Bàsica; 
i Sira Vilardell, directora de Surt i vicepresidenta d’ECAS i de la Taula del Tercer 
Sector, en un diàleg confinat sobre un dels reptes socials que més ha sonat 
arran de la crisi desencadenada per la Covid-19, l’establiment d’una renda bàsica 
universal.

Com fer una reconstrucció social de manera que els treballs de cures siguin 
situats al centre? Vam compartir reflexions amb Rocío Echeverría, treballadora de 
la llar i activista de Sindillar, Ana Teresa Vélez, integrant de la regidoria col·lectiva 
del moviment polític de dones de Medellín Estamos listas, Marta Nieto, codirectora 
de la Mostra de Films de Dones, i Fina Rubio, antropòloga i presidenta de Surt.

La crisi sanitària va impedir celebrar la jornada prevista per presentar 
els resultats del projecte Devreporter “Les jornaleres de la maduixa: 
explotació laboral i discriminació de gènere a les dues ribes de l’Atlàntic”. 
Com a alternativa, vam organitzar un col·loqui per compartir els resultats de la 
investigació periodística. Vam comptar amb l’advocada Belén Luján i la periodista 
Maria Altimira, part de l’equip amb què Surt ha comptat per la investigació. Durant 
l’acte, han repassat la cadena d’omissions de responsabilitat que expliquen la 
sistematicitat i reiteració dels abusos contra les dones contractades en origen per 
treballar en la recollida de la maduixa als camps de Huelva, entre 17.000 i 20.000 
cada any.

Proposta d’un ‘Diari de confinament’

“Durant l’estat d’alarma és important quedar-se a casa però també no quedar-
se quietes”. Aquesta és la premissa que va motivar Surt a crear un blog en el qual 
durant el confinament la població pogués compartir el que ens passa i, també, 
recursos, notícies i propostes. 

Exposició ‘Sobreviure als camps de maduixes’ 

L’exposició ‘Sobreviure als camps de maduixes’, fotoreportatge realitzat per un 
equip periodístic conformat per Maria Altimira, Quique Badia, David Meseguer i 
Pablo Tosco, es va inaugurar el 2 de desembre a l’Espai Francesca Bonnemaison. 

La investigació  documenta i denuncia les violències que pateixen les dones 
ocupades com a jornaleres als camps durant la recollida de la maduixa. Una 
vulneració de drets indestriable de la seva condició de dones procedents d’un 
país del Sud global com és el Marroc. Els abusos sustentats en les condicions 
d’empobriment d’aquestes dones enriqueix les empreses del sector a l’Estat 
espanyol. Ateses les restriccions sanitàries, la presentació es va fer a través del 
canal Youtube de Surt.

https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/la-renda-basica-es-una-solucio-en-un-context-de-pobresa-i-desigualtat-en-augment/
https://www.surt.org/actualitat/necessitem-construir-un-present-amb-vides-habitables/
https://www.surt.org/actualitat/necessitem-construir-un-present-amb-vides-habitables/
https://www.surt.org/actualitat/necessitem-construir-un-present-amb-vides-habitables/
https://www.surt.org/actualitat/necessitem-construir-un-present-amb-vides-habitables/
https://www.surt.org/actualitat/necessitem-construir-un-present-amb-vides-habitables/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
https://www.surt.org/actualitat/aqui-per-denunciar-els-abusos-se-les-ha-acusat-de-mentir-per-aconseguir-la-documentacio-i-als-seus-paisos-dorigen-la-repercussio-ha-estat-demolidora/
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Campanyes impulsades davant l’emergència social

Garantim l’escola telemàtica a totes les famílies! 

“En  les setmanes de confinament en què l’activitat escolar es va haver de desenvolupar de manera telemàtica des 
de casa, ens trobàvem que nombroses dones i famílies que estan participant en els nostres programes no tenen 
tablets ni portàtils per garantir la continuïtat escolar de les seves filles i  fills. És per això que vam fer de bon inici 
una crida a persones, entitats i empreses que hi volguessin col·laborar. La solidaritat va permetre parar una mica 
el cop”, n’explica Sira Vilardell, directora general de l’entitat.

Crida a voluntariat pel repartiment d’aliments 

“El volum de la demanda de suport per aconseguir part dels aliments que són un mínim necessari va desbordar-nos 
i aconseguir voluntariat era una peça bàsica per ajudar-nos a tirar endavant l’operativa de la recollida d’aliments i 
organitzar una infraestructura que per nosaltres era nova i que, sobretot, demanava més mans de les que teniem 
disponibles, en un temps en què la bona organització per evitar que massa gent es trobés alhora era fonamental”, 
n’explica Marisol Vergés, directora financera de l’entitat.

Suport a campanyes d’incidència política 

Hem participat de l’impuls i també ens hem sumat a nombroses demandes ciutadanes per blindar drets, que no 
van fer-se esperar davant l’escenari de crisi aprofundida arran de la pandèmia. La lluita contra les agressions 
masclistes,  la vaga feminista del 8 de març i les demandes de mesures per combatre les desigualtats creixents, 
són peticions a les quals Surt ha donat suport.

D’altra banda, com a entitat membre d’ECAS hem estat participant de campanyes de la plataforma i en aliança amb 
altres sectors (plataforma Pobresa Zero, Pobresa energètica, maratons solidàries...).

Des d’espais de participació de dones com el Fòrum Hipàtia, el Consell municipal de Dones de Barcelona o el 
Consell Nacional de Dones de Catalunya,  hem donat suport a campanyes i fet reivindicacions des del feminisme. 

Surt ha plantejat algunes reivindiccions específiques des de l’estudi i les necessitats detectades entre les persones 
ateses.

Renda bàsica ara! 

Surt és una de les entitats signants del manifest per incorporar una renda bàsica universal “ara”, una demanda 
social que ha guanyat pes arran de la crisi del coronavirus. “Una assignació monetària incondicionada és una 
política social imprescindible i necessària per garantir el dret a la vida material de les persones amb dignitat. Així 
mateix, apostem per un replantejament radical de les polítiques dels serveis socials i socioeducatius”, es planteja 
desde la campanya.
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Pla de xoc social 

Pla de Xoc Social és una campanya que es troba 
arreu de l’Estat i que neix per exigir mesures de xoc 
als governs per fer front a les conseqüències de la 
crisi derivada de la Covid. “S’acabarà l’estat d’alarma, 
durant el qual s’ha parlat molt de les mesures que 
es preníen, però les situacions de precarietat i 
vulnerabilitat que s’han generat durant la pandèmia no 
s’acaben, es queden. Ara encara és més necessari un 
pla de xoc social”, es defensa des d’aquest espai.

Papers per a tothom 

Surt dona suport a la campanya de Casa nostra, 
casa vostra #PapersPerATothom, que reclama la 
regularització urgent de totes les persones en situació 
irregular. “Perquè ningú no quedi enrere davant la 
crisi que vindrà: papers per a tothom!” és la consigna 
rere la qual organitzacions antiracistes expressen la 
urgència de regularitzar la situació administrativa dels 
milers de persones migrades a l’Estat.

Regularització ja! 

La petició, dirigida al Govern espanyol, demana 
un “canvi de paradigma migratori que se centri 
en els drets i llibertats de les persones migrades i 
refugiades”, alhora que reclama igualtat de condicions 
per sortir de la crisi desencadenada pel coronavirus. 
“No podem seguir en aquest limb vital i administratiu 
que ens submergeix i condemna al racisme 
institucional. Apel·lem a la voluntat política d’acabar 
amb les violències estructurals que ens classifiquen 
en les categories de ciutadana/ immigrant, legal/ no 
legal, persona/ no persona”.

Economia per la Vida 

Surt s’ha adherit a la proposta d’un Pacte per una 
Economia per la Vida, de l’Associació Economia Social 
Catalunya, l’organització que agrupa les principals 
plataformes de representació de les diferents famílies 
de l’economia social de Catalunya: la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya, la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, 
la Federació de Mutualitats de Catalunya, la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya i la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, de què Surt és 
part, en els dos darrers casos.
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https://regularizacionya.wordpress.com/blog-2/
https://economiasocialcatalunya.cat/
https://economiasocialcatalunya.cat/
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Una peça imprescindible
que no s’ha aturat amb la pandèmia 

El voluntariat no s’ha aturat amb la pandèmia. De fet, ha estat una peça imprescindible per articular el volum de 
repartiment d’aliments que l’emergència social ens ha dut a fer. En setmanes, Surt va quadruplicar el nombre 
de dones que requerien comptar amb suport per aconseguir aliments als seus nuclis familiars, en molts casos, 
encapçalats per elles en solitari. 

S’han registrat més de 3.000 hores de dedicació de les persones voluntàries. 

També el voluntariat ha estat imprescindible per tirar endavant el servei de suport promogut per Surt davant les 
dificultats per tramitar l’Ingrés Mínim Vital, una prestació creada pel Govern estatal davant l’emergència social que 
tanmateix requereix un complex procés de sol·licitud davant del qual moltes persones s’han trobat amb barreres, 
començant per la impossibilitat de fer el tràmit presencialment. Des de juliol fins a final d’any, dues estudiants 
de dret, voluntàries provinents d’ESADE, han acompanyat un centenar de persones a tramitar la sol·licitud de la 
prestació i n’han fet seguiment. El servei es continua oferint el 2021, també gràcies al suport de voluntàries. 

Altres voluntàries han continuat oferint el seu temps i els seus sabers per donar suport a dones en la pràctica del 
català i del castellà, així com en els estudis que cursen. També han donat suport a l’àrea de recerca de l’entitat, que 
no ha aturat l’activitat de la mà sovint d’altres organitzacions europees i universitats catalanes, i, a més d’adaptar-
se per prosseguir amb els projectes, ha posat atenció en l’impacte de la crisi desencadenada per la Covid-19 en 
les dones.  

També aporten gran valor al programa d’emprenedoria les mentores, dones empresàries que comparteixen la seva 
expertesa amb emprenedores novells, a les quals acompanyen davant d’incerteses i dubtes i contribueixen, així, 
a trencar la solitud que sovint envolta el procés d’emprendre una iniciativa emprenedora pròpia i que des de Surt 
apostem per superar, afavorint la creació de xarxa entre elles. 

VOLUNTARIAT

“

“

”

”

“Ha estat molt bonic, he pogut treballar en coses molt diferents, que m’interessen 
personalment, tant en investigació com en atenció directa, i per mi que sóc estrangera, 
una cosa molt important és que m’ha permès tenir una visió més real de com estan les 
coses aquí Catalunya per a les dones” 

Elda Monsalve, 
voluntària al servei de suport per tramitar l’Ingrés Mínim Vital i de suport a recerca
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20 dones voluntàries

91,6% amb estudis superiors

Implicació en 
5 programes

3.000 hores
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Intercooperació 
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.

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. Actua com a empresa d’inserció i desenvolupa projectes 
culturals i gastronòmics. Una de les seves activitats principals és la gestió del restaurant del Museu Marítim de 
Barcelona.

Prohabitatge

L’Associació ProHabitatge treballa per prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya, 
des d’una perspectiva de drets humans i de gènere. L’entitat gestiona programes públics d’habitatge i disposa de 
programes residencials propis.

Xarxes de què formem part 
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 
HI�����HSRIW�TVSJIWWMSREPW�HIP�WIGXSV�WSGMEP��7SQ�TEVX�HI�PE�<EV\E�M�HI�PE�.YRXE�HI�+SZIVR�ɸ

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. 7SQ�TEVX�HI�PE�\EV\Eɸ

PARTICIPACIÓ
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Xarxa Antirumors - dins el Pla de Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona. Formem part dels 
+VYTW�HI�*SVQEGMʬ�M�HI�'SQYRMGEGMʬɸ

XESAJE - Xarxa d’entitats que tenen serveis d’atenció jurídica per a persones estrangeres, impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona.�7SQ�QIQFVIW�HI�PE�\EV\Eɸ

XEBS - Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona, per potenciar l’Economia Social a la ciutat i impulsar l’emprenedoria 
social i la innovació social. 7SQ�QIQFVIW�HI�PE�\EV\Eɸ

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

Entitats amb les quals col·laborem 
El treball en xarxa és clau en les iniciatives de Surt, des d’una perspectiva transformadora. Durant el 2020, entre 
d’altres, hem cooperat amb les entitats que conformem la xarxa internacional Anawanti, que agrupa organitzacions 
feministes de Catalunya, Marroc, El Salvador, Honduras, Guatemala i Palestina per una vida lliure de violències. 

Les aliances feministes són també la base del projecte Agenda 2030 feminista, al costat d’organitzacions 
com l’Associació Drets Sexuals i Reproductius i Creació Positiva, amb l’objectiu de defensar els drets sexuals 
i reproductius de les dones com a drets humans fonamentals. La Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere és un altres dels espais en què estem enxarxades. Està formada per 121 entitats, entre les quals Surt, que 
impulsem un moviment social amb la missió compartida d’erradicar la violència contra les dones. 

A més, des de fa anys, mantenim relació de suport mutu amb organitzacions com Drac Màgic, l’associació Candela, 
Mujeres Pa’lante o Mediterranean Institute of Gender Studies.

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

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 

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
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REBEM
SUPORT
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Administracions catalanes

Administracions europees i estatals

Administracions locals i comarcals

Administracions d'altres comunitats

Programes

Consorcis

Fundacions 



PERSONA, ORGANITZACIÓ O EMPRESA 
COMPROMESA AMB ELS DRETS DE LES DONES? 

Amb recursos materials
obrintportes@surt.org

Amb temps i sabers 
voluntariat@surt.org

Afavorint la inserció sociolaboral 
intermediacio@surt.org

CONTACTA AMB NOSALTRES PEL QUE NECESSITIS!
C/Guàrdia, 14, baixos, 08001, Barcelona

93 342 83 80

COL·LABORA

Coneix-nos més: www.surt.org

Informa’t i difon a través de:                                           Fundació Surt

surt@surt.org


