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“

“L’acció comunitària ha de ser feminista
per tal de ser efectiva;
per tal de transformar les injustícies
d’arrel que donen forma
a les nostres relacions”

”

Sira Vilardell,
Directora general de Surt

SALUTACIÓ
DE LA DIRECTORA

Els efectes de la pandèmia de Covid-19 han
travessat el 2021 i ens han requerit adaptació,
davant un context de creixents necessitats de suport
socioeconòmic entre la població. Les vulnerabilitats
que enfronten les dones que acompanyem s’han
aprofundit, tant per la destrucció de llocs de treball
arran de la crisi com per l’impacte psicoemocional
de sostenir les condicions de precarietat i pobresa.
Massa sovint trobem que tenir un pis, un espai segur
i saludable on fer-hi llar, és una urgència vital que tot
ho condiciona, més que no pas un dret efectiu.
Si bé, en mirar l’any, no podem deixar de remarcar
l’expansió i aprofundiment de la precarietat i la
pobresa, també és important recordar que l’escenari
en què treballem no és nou: les seves arrels, les
desigualtats, són estructurals. Fa gairebé tres
dècades que les dones que van impulsar Surt van
apostar per respondre-hi amb accions per la justícia
de gènere i la justícia social. I les hem seguit.
Des dels inicis de Surt, l’empoderament, més
enllà d’un objectiu, és per nosaltres un procés
que cada dona fa, i que té una dimensió personal
i una dimensió col·lectiva. Adaptant-nos a les
circumstàncies i desitjos de les dones a qui donem
suport, hem desenvolupat el model que guia tota la
nostra acció i que fa dels diversos programes de Surt
espais en què les participants exploren les seves
necessitats i competències. És a partir d’aquí que
tracen el seu pla vital i se les acompanya a dotar-se
de recursos per tirar-lo endavant.
L’àmbit professional és un dels eixos centrals
d’aquest pla vital, ja que les normes del joc en què
ens trobem fan que el lloc que s’ocupa al mercat
de treball marqui considerablement les condicions
de vida en general, així com les oportunitats de
prendre decisions bàsiques. En casos de violències
masclistes, és evident que tenir autonomia
econòmica és una peça necessària per la plena
recuperació.

CONSTRUÏM EMPODERAMENT

La quantitat d’obstacles a superar per moltes de les
dones a qui donem suport resten sovint invisibles
pel conjunt social. Treure-ho de la invisibilitat i
conscienciar-ne els actors clau és un repte que
assumim per facilitar a les dones llocs de treball
en condicions dignes. Per això intermediem amb
empreses, com a agents ocupadors, i fem incidència
a les administracions, com a responsables de
garantir els drets de totes les persones.
Ara bé, a més de les accions orientades a agents
clau, no perdem de vista que l’acció comunitària és
clau per aconseguir una ciutadania corresponsable
i compromesa amb la construcció d’un dia a dia
que combati les desigualtats estructurals. Una
acció comunitària que ha de ser feminista per tal
de ser efectiva, és a dir, per tal de transformar les
injustícies d’arrel que donen forma a les nostres
quotidianitats, a les nostres relacions.
Els processos d’empoderament, com dèiem,
també tenen una dimensió que és col·lectiva, i no
la podem relegar. Treballar per l’empoderament
de les dones és treballar alhora per una societat
amb persones que desitgen i tenen els recursos
per implicar-se en accions que milloren la vida en
comunitat; que es cuiden que les diferències siguin
riqueses apreciades, en lloc de font de desigualtats
i violències. Any rere any, procurem aportar-hi al
màxim. Seguim construint, de la mà de moltes.

Sira Vilardell,
Directora general
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XIFRES
CLAU

54

programes
d'atenció

91% dones

1.821
persones
ateses

18

projectes d’innovació
metodològica i recerca
social feminista
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589

37

59% dones

projectes de
consultora

3

programes
comunitaris
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nitaris
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53% dones

professionals
participants en
accions formatives

41

serveis externs
gestionats

74% dones

6.266
persones ateses en serveis
externs gestionats per l’entitat
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TREBALLEM PER
L’EMPODERAMENT
DE LES DONES
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.

Què es Surt?
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.
Tot un projecte
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.
El nostre compromis
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.
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L’empoderament és l’eix transversal que es troba a la base de la filosofia que impregna
les metodologies de treball:
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
personal

Empoderament
comunitari

Empoderament
sociopolític

CONSTRUÏM EMPODERAMENT
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ORGANITZACIÓ
I EQUIP

Òrgans de govern
Patronat
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

Vicepresidenta

Secretària

Fina Rubio Serrano

Esther Ramos Oliveras

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
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Consell de direcció
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

Directora financera

Sira Vilardell

Elena Perona

Cap de l’àrea
d’empoderament
personal

Cap de l’àrea
d’empoderament
econòmic

Cap de l’àrea
d’empoderament
sociopolític

Cova Álvarez

Esther García

Laura Sales

Responsable
de comunicació
Carme Porta

Responsable
de projectes
Guillem Vidal

CONSTRUÏM EMPODERAMENT

Equip
93% dones

184

persones
han treballat
a l’entitat
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UNA ULLADA A
L’ACTIVITAT DE L’ANY
Programes en
que treballem

Empoderament econòmic
Reparadores: construint nous models d'ocupació
des d'una perspectiva de gènere
Itinerari d’inserció per a dones del barri de La Mina
Juntes tenim cura

Empoderament personal
CASA SIRGA d'acollida, recuperació i empoderament

AKHANSTE ROMNJA
GRANDIOSES
D'APROP
(MAIS) Mesures Actives d’Inserció

(SIE) Servei d’Intervenció Especialitzada davant de
situacions de violència masclista de Terrassa

Obrint Portes

(SIAD) Servei d’Informació i Atenció a les Dones
de Santa Perpètua de Mogoda, Salt- Gironès, Olesa de
Montserrat, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Granollers

(SEDES) Servei d’Empoderament en Drets Econòmics i Socials

(SADI) Servei d’Atenció a Dones Immigrades
FES! Feminisme, emprenedoria i sostenibilitat

(SAI) Servei d’atenció integral LGTBI+ d’Olesa de Montserrat

Atenció a dones majors de 45 anys a Figueres

Atenció terapèutica i jurídica de l’Institut Català de les
Dones

MARTO: Empoderament personal i comunitari amb dones migrades de
Martorelles

Espai Dona Badalona

ROADS: Camins per a la millora de l’ocupabilitat de noies joves de l’Eix Besòs

(PIAD) Xarxa de talleristes i gestió de tallers dels Punts
d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de
Barcelona

Girem la roda

Sororitat Trans
Gestió dels Punts Liles de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
(SIARE) Servei Integral per a l'Acompanyament, la
Recuperació i l'Empoderament de dones en situació de
violència masclista

SEDIS: Servei a Emprenedores Digitals amb Impacte social
DE TOT ARREU. PUNT D'INFORMACIÓ A PERSONES NOUVINGUDES
DIMO: Dispositiu Integral per a la millora de l'ocupabilitat
Bicibles. Programa d'empoderament, capacitació i inserció de dones en la
reparació de bicicletes
Essencials per les cures. Programa de Millora de l'Ocupabilitat per a Dones en
Situació Administrativa irregular i/o en risc irregularitat sobrevinguda

Servei de Famílies Col·laboradores

Formació Professional per a l'Ocupació en Serveis d'Atenció a la Persona

(SAS) Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència
per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual

Ponts per l'acollida

(RAI) Recuperació, Empoderament i Inclusió
sociolaboral

INNOBA: Programa Incorpora de Fundació La Caixa

Servei d'informació en innovació socioeconómica
Gestió del servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i millora de
l'eficiència de les llars vulnerables
Projecte Labora: taller i càpsules per a la millora de l'accés al mercat de treball

Empoderament sociopolític
Àmbit de recerca

eGBVHelp - Tackling and responding to online gender based violence
through a pioneering e-helpline for reporting GBV online and empowering
women, girls and LGBTIQ+ persons and professionals
MARIELLE - NEVER STOP RISING

WEGO02: Building economic independence: the way out of intimate
partner violence

Empoderament de dones i joves en emprenedoria social a Bòsnia i
Hercegovina, a partir de les experiències de Catalunya

OPEN DOORS.PROMOTING INCLUSIVE AND COMPETENT HEALTH CARE
FOR LGBTI PEOPLE

Xarxa Anawanti - Enfortint organitzacions feministes de Mesoamèrica i
les seves aliances per avançar en l’eradicació de les violències contra
les dones

HEAL - enHancing rEcovery and IntegrAtion through networking.
empLoyment training and psychological support for women victims of
trafficking

Revisant privilegis des de la recerca acció feminista interseccional
FEM SONAR EL CANVI! PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

LIBE - Life beyond the Shelter: long-term support for victims of trafficking
transitioning from shelter life to independence

Xarxa per a la llibertat: Prevenció dels matrimonis forçats com
a violència masclista en l’àmbit educatiu

FM - OUT. Finding ways out to forced marriages: prevention, protection
and support tools for practitioners across Europe

Recerca participativa i creació de materials pràctics
innovadors per tal de millorar la prevenció i l'abordatge
de les violències masclistes a la feina amb dones cis i
trans, dirigits a les persones de referència en matèria
d'assetjament

EAMWORK - combaT sExuAl harassMent in the WORKplace
SISA - Strengthening the Identification and Integration of Survivors of
Sex Trafficking from West Africa through a Peer-to-Peer-Approach and
through Transnational Deportation Counselling and Assistance
WOMEN4INTEGRATION: from neighbourhoods to Europe

HIDRA. Innovació metodològica per un abordatge de
les violències masclistes en clau interseccional

Inclusion4All - Trans, Intersex and Nonbinary People at Work

12

SURT MEMÒRIA 2021

Empoderament
personal

3.430
PERSONES
ATESES

Acompanyem les dones a 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 la parella o en situacions de tràfic per
a l’explotació sexual. També, tirem endavant els projectes preventius de les violències i orientats a promoure
l’equitat de gènere.

Ens acostem a un dels programes de referència:

SIARE
El SIARE és el servei integral d’atenció, recuperació i empoderament adreçat a dones supervivents de violències
masclistes. Els ofereix acompanyament psicològic i un itinerari per l’empoderament econòmic, com a factor
necessari per la plena recuperació. El SIARE també ofereix assessorament i formació a professionals i entitats.

“

“Estic construint el que puc ser”

“La treballadora social va veure el que passava quan vaig acudir-hi amb qui era el meu
marit per sol·licitar una prestació. Jo era dependent econòmicament d’ell. Volia trobar
feina per poder separar-me, però no havia treballat durant deu anys i necessitava un
suport extra. La treballadora social em va posar en contacte amb Surt i ara estic treballant
del que jo havia fet abans, d’administrativa. Han fet una intermediació per tal de tornar
a inserir-me laboralment. Anar tocant portes sola ho hagués posat molt més dificíl.
Durant el meu procés, he rebut també assessorament jurídic i ara continuo rebent el
suport psicològic. M’he pogut enlairar, decidir sobre la meva vida. Estic construint el
que puc ser i abans no podia”.
María, participant al SIARE

”
CONSTRUÏM EMPODERAMENT

13

4.657
PERSONES
ATESES

70%
DONES

Empoderament
econòmic

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. Dins dels programes d’empoderament econòmic, treballem per enfortir l’economia
social, solidària i de les cures. També treballem en programes orientats a millorar l’ocupabilitat de les dones que
acompanyem, a través d’itineraris i programes de lluita contra la pobresa i la precarietat.

Ens acostem a un dels programes de referència:

SADI
La irregularitat administrativa és una barrera per accedir a drets, però és important no perdre’ls de vista: cal
conèixer-los i, mentrestant, teixir estratègies per protegir-se de les vulneracions. Aquesta és la perspectiva
del SADI, el servei d’atenció a dones migrades. Acompanya dones en situacions d’especial vulnerabilitat, com
són aquelles que encara no han tingut possibilitat de regularitzar la situació, o aquelles que han topat amb
la irregularitat sobrevinguda, per exemple, quan se’ls ha denegat la petició d’asil. L’itinerari ha incorporat el
desenvolupament de competències professionals i el reforç de l’autonomia de les dones a l’entorn on ara viuen.
Dins del programa, s’ha treballat la millora de competències lingüístiques, el coneixement dels processos
d’inserció laboral i s’ha fet un tastet d’ofici d’ajudant de cuina. També s’han fet visites culturals i s’ha facilitat
assessorament jurídic. En paral·lel al treball amb les dones, el programa busca implicar agents socials, com ara
les empreses, en l’objectiu de fer efectius els seus drets.
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“

“Després de cinc anys d’haver migrat,
he aconseguit la primera feina en una empresa”

“Em vaig quedar sense feina quan vaig agafar el Covid. Em van acomiadar quan vaig dir
que no podria anar-hi durant uns dies i que haurien de buscar algú per substituir-me
per cuidar la dona gran de qui m’encarregava. No m’agrada estar-me sense fer res, així
que vaig demanar a l’assistent social com ho podia fer per, mentrestant, treure’m algun
curs. Em va posar en contacte amb Surt, on vaig fer el mòdul de català i la formació
en ajudant de cuina. Va ser una ocasió en què vaig poder conèixer moltes persones i
expressar les meves necessitats. Quan estem sense papers, hi ha coses que se’ns escapen
i amb l’advocada hem pogut anar resolent-ho. Un cop vaig aconseguir regularitzar la
meva situació administrativa, em van donar suport per elaborar el currículum i, en una
de les visites a empreses que vam fer, vaig entrar en contacte amb la Fundació Humana,
i hi he començat a treballar. Jo tenia experiència treballant en fàbriques tèxtils i també
en una botiga. Això era al meu país d’origen, a Hondures. Però un cop a Espanya, sense
papers, només havia trobat feina cuidant persones i netejant cases. És la primera feina
en una empresa que tinc des que sóc aquí, després de cinc anys d’haver migrat. Estic
molt contenta”.
Rossy, participant al SADI

”

CONSTRUÏM EMPODERAMENT
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Empoderament
sociopolític
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.

Àmbit de consultora

18
cursos

16

589
professionals
participants

16
plans d'igualtat
i LGTBI

3
estudis i
avaluacions

SURT MEMÒRIA 2021

La consultora de Surt ofereix diferents serveis a administracions, entitats i empreses per la incorporació de la
perspectiva de gènere i LGTBI: formacions, assessoraments, estudis, protocols, diagnosis i plans. Amb un equip
de professionals altament qualificades, es treballa amb una metodologia fonamentada en la participació i la
gestió del canvi, combinant l’assessorament, la investigació i la formació.

Ens acostem a un dels programes destacats:

Pla d’Igualtat de Tiana
L’objectiu principal d’aquest procés ha estat que l’Ajuntament de Tiana comptés amb un full de ruta de les
actuacions polítiques a fer per promoure la igualtat de gènere al municipi. Surt ha desenvolupat un marc
de referència per reforçar els continguts i les actuacions del conjunt de l’organització municipal cap al ple
assoliment de la igualtat de gènere; un marc per transversalitzar la perspectiva de gènere en tots els àmbits:
polítiques socials, econòmiques i laborals, culturals, educatives, urbanístiques, esportives, de salut i d’usos del
temps, tot afavorint l’empoderament de les dones i el ple exercici dels seus drets.

“

“El pla d’igualtat ens permetrà treballar amb una base, no a partir d’intuïcions”

“Cal que des de la política canalitzem la necessitat d’igualtat entre dones i homes.
D’aquest clam ha nascut el Pla Local d’Igualtat de Tiana, un instrument transformador.
És un document que ens permetrà treballar les polítiques de gènere amb una base, no
a partir d’intuïcions”.
Gemma Rosés, regidora d’Igualtat i LGTBIQ+

”

CONSTRUÏM EMPODERAMENT
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Àmbit de recerca

18

6

12

projectes

com a coordinadores

en partenariat

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 orientada a l’acció, per tal de contribuir a transformar 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.

Ens acostem a un dels programes destacats:

HEAL
El projecte europeu HEAL (enHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and
psychological support for women victims of trafficking) es proposa facilitar la recuperació de dones víctimes
de tràfic amb finalitat d’explotació sexual, a través del desenvolupament de competències vinculades al mercat
laboral, el suport psicològic i el treball en xarxa entre els diferents actors claus implicats: víctimes de tràfic,
empreses i serveis d’acompanyament a les dones. Al llarg dels dos anys del projecte, s’han dissenyat i publicat
diversos materials i recursos pràctics per promoure la recuperació i inserció laboral de dones extracomunitàries
supervivents de tràfic, així com diversos estudis i reculls de bones pràctiques en l’acompanyament integral i a
llarg termini, des d’una mirada local i transnacional. També s’ha fet una exposició de fanzins desenvolupats en
tallers d’artteràpia, en què 10 dones comparteixen les seves vivències.

18
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“

“Hem après que tenim coses meravelloses per aportar a la societat”

“La creació dels fanzins ens ha permès expressar-nos a través de l’art, sense tantes
paraules, i això et permet deixar sortir les coses negatives transformant-les en belles
obres, alliberant les nostres capacitats, sense tant dolor. Hem après que tenim coses
meravelloses per aportar a la societat. Ha estat una forma de canalitzar els nostres
sentiments i transformar-los en art. Participar en el projecte m’ha servit per conèixerme, per trobar pau, per trobar un horitzó, i veure que hi ha llum, que no tot és negre,
i que del que sí que és negre, en pots crear coses boniques, que no penses que podries
arribar a aconseguir”.
Angie, participant a HEAL

”

CONSTRUÏM EMPODERAMENT
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ELS NÚMEROS
SOBRE LA TAULA
82,06%

INGRESOS

4.208.514,34 €

Despeses dels
projectes

DESPESES

4.201.494,98 €

17,94%

RESULTAT

Despeses
d’administració

7.019,36 €

24,20%

8% Organismes privats

Generalitat
Catalunya i SOC

CLIENTS

5,67%
Altres
privats

FINANÇADORS
2,77%

Altres ajuntaments i
consells comarcals

43,22%
Ajuntament de
Barcelona i Serveis
Municipals

1,42%

4,17%

Altres ens
públics

FINANÇADORS
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Comissió
Europea

Obra Social La Caixa

consorcis, universitats,..

PRINCIPALS

16,09%

1,58%

Consorci Barri La Mina

0,22%

Diputació de Barcelona

0,65%

Administració central
estat espanyol

El principal finançador de la nostra activitat és l’Ajuntament de Barcelona,
seguit de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, en l’àmbit de recerca, el principal finançador és la Unió Europea.

92%
Organismes
públics

Entre els finançadors privats, el principal és l’Obra Social La Caixa.
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DISTRIBUCIÓ DELS

INGRESSOS

PER

ACTIVITAT

18%

Serveis
igualitat

21%

15%

Línia
equipaments
d'acollida

Línia
empoderament
i ocupació

3%

Línia
emprenedoria i
economia social
Àmbit
consultora

3%

Línia inclusió
i pobresa

3%

Línia
tràfic
d'éssers
humans

10%

3%

Altres

6%

Línia atenció
violències

18%

Àmbit
recerca

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
Un objectiu marc de l’activitat de comunicació de Surt és contribuir que 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.
Les vies de comunicació de Surt han buscat 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.

Projectes
Hem participat en campanyes en xarxa, com la mobilització del
8 de març, la vaga pel clima, el dia contra la violència masclista
o la concentració per exigir que es garanteixin els drets de les
dones i nenes a l’Afganistan.
Hem continuat organitzant ‘Diàlegs confinats’, espais de reflexió
online sobre reptes i necessitats que identifiquem, com ara
garantir els drets a les famílies monoparentals, majoritàriament
encapçalades per dones.
També hem participat en altres espais de diàleg i reflexió
organitzats per institucions i entitats de la societat civil,
com ara el centre de documentació de serveis socials de la
Generalitat (DIXIT) i el Parlament Europeu.
L’exposició ‘Sobreviure als camps de maduixes’, resultat d’un
projecte Devreporter, s’ha pogut conèixer en diversos mercats de
pagès de Barcelona i ha donat lloc a espais de sensibilització.
Un dels reportatges d’investigació elaborats en el marc d’aquest
mateix projecte, Abusos als camps de maduixes, publicat al
diari Ara, ha rebut el Premi de Periodisme Lorenzo Natali. Maria
Altimira ha liderat la investigació i ha treballat amb Quique Badia,
David Meseguer i Pablo Tosco per documentar i denunciar les
violències que pateixen moltes dones ocupades com a jornaleres.
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PRESÈNCIA ALS

MITJANS DE

COMUNICACIÓ

61

impactes

35

26

articles d'opinió

peces periodístiques
i intervencions en
programes informatius

PRESÈNCIA A LES

XARXES
SOCIALS

5.574

seguidores
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3.663
seguidores

6.400
seguidores

1.739

seguidores
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VOLUNTARIAT
Durant el temps en què les dones estan vinculades a programes de Surt, hi ha suports que sol·liciten, o bé que
les professionals identifiquen que afavoririen els seus processos, pels quals calen més mans. Comptar amb
voluntàries que ofereixen temps i sabers per tirar endavant una resposta a aquestes necessitats, marca la
diferència.
Durant el 2021, una desena de voluntàries han contribuït en processos d’acompanyament, donant suport a
l’hora de practicar els idiomes del país d’acollida, dinamitzant tallers d’artteràpia, tramitant la sol·licitud d’ajudes
a través d’internet, compartint eines bàsiques d’informàtica i convertint-se en mentores per conèixer l’entorn
cultural i d’oci de la ciutat.

“

“Em sembla una qüestió de sororitat”

“Sempre he volgut contribuir a fer una mica més fàcil la vida a les persones, i per això
vaig voler ser voluntària. Amb Surt vaig començar a fer de parella lingüística amb dones.
Una dona migrada pateix una doble discriminació, per tant, no és que ho busqués
especialment, però ara que m’hi he posat, em sembla una qüestió de sororitat, i una
qüestió d’empatia fer voluntariat amb elles. Fer voluntariat m’ha ajudat a situar-me en
un procés d’acompanyament, també. La part més complicada del voluntariat és aquesta:
situar-te en aquest procés. Això vol dir ser-hi, escoltar, que parlin elles, no voler omplir
silencis perquè sí… Ser-hi. És així de simple i difícil. I aprendre a treballar sabent que
cada una és un subjecte i decideix. I a vegades decideix coses, com ara no conversar amb
les altres dones o no venir a les activitats, perquè no pot o no vol, i que això no respon a
la meva expectativa; al que a mi m’agradaria. Crec que és útil i important aprendre això”
Marta Celdrán, voluntària

”
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“

“M’ha aportat una visió de la vida real”

“Estava acabant el grau de psicologia, és un moment en què penses ‘bé, i ara què? a què
em vull dedicar?’. Amb el voluntariat aprens moltes coses i és una bona opció en un
moment així. Vaig trobar Surt pel Twitter i em va semblar molt interessant el treball
per l’empoderament de les dones i contra les violències masclistes. Em vaig fixar en
com l’empoderament econòmic i en com també el fet de guanyar coneixements podia
ajudar les dones a sortir de situacions de dependència i violència. I vaig pensar que sent
voluntària hi podia aportar alguna cosa. Crec que, com que dins de la classe dins la
qual feia de voluntària hi havia diferents nivells de coneixement de la llengua, hi havia
moments en què algunes necessitaven més suport, i jo els l’he pogut oferir. Hi havia
dones que no han anat mai a l’escola i els vaig poder donar un cop de mà. M’ha aportat
una visió de la vida real, des del dia a dia d’una entitat com Surt. El que m’agrada més
és que la manera de treballar no és assistencial”
Olívia Teerink, voluntària

”
10 voluntàries
100% dones

500 hores

Implicació en 5 programes
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PARTICIPACIÓ
El treball en xarxa és un valor d’arrel de Surt i té un espai central en la nostra activitat.
Per això participem en diverses xarxes, plataformes i comissions de treball per sumar
esforços en els reptes col·lectius.

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, incrementantne 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
Norai 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 de 100 dones professionals del sector social.
Fundació Tot Raval - Som part de la Xarxa i de la Junta de Govern de la Fundació Tot Raval, una plataforma
formada per 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: la Taula comunitària, i la Comissió de Salut.
Coop57 - Cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris. Formem part del Consell de Secció de Catalunya i
del Consell Rector.
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Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona - Som membres d'aquesta xarxa impulsada per l’Ajuntament
de Barcelona
Direcció d’Immigració Xarxa Antirumors -Formem part dels Grups de Formació i de Comunicació
dins el Pla de Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.
XESAJE - Som membres de Xarxa d’entitats que tenen serveis d’atenció jurídica per a persones
estrangeres, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.
XEBS - Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona, per potenciar l’Economia Social a
la ciutat i impulsar l’emprenedoria social i la innovació social
XARXA ROMEST - Som membres de la Xarxa d’entitats que intervenen amb la població gitana.

Espais de participació
Consell Nacional de Dones de Catalunya
És l’òrgan participatiu i consultiu de l’Institut Català de les dones. Formem part de la comissió de
coordinació I formem part de diferents grups de treball.

Consell Municipal de les Dones de Barcelona
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. Som a la Comissió Permanent del Consell I participem en grups de treball.

Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona
Surt és membre del Consell i de la Comissió Permanent i participem en Grups de treball.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Òrgan de 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.

Entitats amb les quals col·laborem
Mantenim relació de suport mutu amb nombroses organitzacions feministes, amb les quals sumem en
projectes i campanyes.
Entre d’altres, les aliances feministes són la base del projecte Agenda 2030 feminista, 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.
Durant el 2021, també hem continuat cooperant dins la xarxa internacional Anawanti, que agrupa
organitzacions feministes de Catalunya, Marroc, El Salvador, Honduras, Guatemala i Palestina per una vida
lliure de violències.
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REBEM SUPORT
Administracions catalanes

Administracions europees i estatals
Administracions locals i comarcals

Administracions d'altres comunitats
Consorcis
Fundacions

Programes
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Disseny, il·lustracions i maquetació
Maite Carbonell · www.maidesignis.cat
Helena de Juan · @helena.dejuan

Informa’t i difon a través de:

Fundació Surt

