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Salutació

Fem 12 anys de vida a Gentis. I tot i 
que encara se’ns pugui considerar 
una institució jove, aquest últim any 
ha suposat un gran pas endavant en el 

nostre creixement i en la consolidació 
de les nostres prioritats d’acció.

Enguany una de les fites rellevants ha 
estat la posada en marxa de la nova
seu de Gentis a Tarragona, l’ampliació
de serveis tant a Barcelona com a 
Girona i la consolidació del Centre de 
Segona Oportunitat a les Terres de 

l’Ebre. Hem treballat amb més de 
5.000 persones en diversos programes
formatius i d’inserció sociolaboral

convertint-nos en porta d’entrada a 

la seva participació comunitària. 

Buscant sempre el màxim benestar 
de la persona atesa, intentem donar

els suports i recursos necessaris 

que permetin desenvolupar en cada 

moment, en cada circumstància de la 
persona respostes més adaptatives, 
més flexibles i que més responguin a 
les seves necessitats vitals.

El curs que tanquem ve marcat per 

esdeveniments al país ben coneguts 

que ens afecten directament i que ens

insten a fer passes endavant.

Hem enfortit la nostra aposta per 
l’aprenentatge-servei i el treball asso-
ciatiu de la mà de federacions, entitats, 
assemblees locals que dibuixen nous 
escenaris.

Per davant de tot, les persones en risc 
d’exclusió social són el focus de la 
nostra tasca i el motiu pel qual més 
de 150 professionals que treballem a 
l’organització vetllem pel ple respecte 
a la seva dignitat i drets, pels seus 
interessos i preferències, i per la 
seva participació activa.

Vull donar les gràcies a totes les 

persones, entitats, empreses i particulars

que ens donen suport per fer possible 
aquesta tasca..

Salutació
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Resum executiu

La Fundació Privada Gentis és una entitat no lucrativa que va iniciar la seva 
activitat l’any 2000. La seva seu central es va fixar a Girona i prestava serveis 
purament d’atenció psicològica a les famílies i menors. Amb el pas del temps i 
per fer front a les demandes socials Gentis ha ampliat els seus serveis actuant 
a l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport familiar 
i la intervenció psicològica i terapèutica.

PERSONES ATESES

PROJECTES GESTIONATS

OCUPACIONAL I PROFESSIONAL

PROFESSIONALS QUE
TREBALLEN A L’ENTITAT

HORES DE FORMACIÓ

MEMÒRIA                2017           | 3

165

14.150

156

7.582



|           MEMÒRIA       20174

MOEBIUS
Orientació i In-
serció Laboral

El nostre ADN

La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre. Treballem per a la 

millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels 

col•lectius més desfavorits. A Gentis fem moure l’engranatge per aconseguir la inclusió 

social plena des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport 

familiar i la intervenció psicològica i terapèutica.

El nostre ADN

Aconseguir la inclusió social d’alguns dels 
col•lectius més desfavorits utilitzant la feina 
i la formació laboral com a motors per a una 
millor valoració personal i per aconseguir el 
respecte i l’acceptació social a la diversitat 
cultural i social.

VALORS
Els valors que guien les accions i el 
comportament de la nostra entitat:

Lideratge: Ser una entitat pionera en l’oferta 
i qualitat dels seus serveis.

Treball en equip: Formem i promocionem 
persones per tal de que uneixin els seus 
esforços alhora de treballar amb els nostres 
projectes i/o serveis.

Complementarietat: Treballem per integrar 
els agents de cada territori i desenvolupar 
serveis de proximitat adaptats a les necessitats 
del territori i de la seva gent.

Col•laboració: Tenir present en totes les seves 
accions la col•laboració amb les necessitats 
del seu entorn.

Transparència: Cerquem una acció basada 
en la confiança en la persona, actuant amb 
responsabilitat i total transparència cap a la 
societat.

Responsabilitat social i compromís: Volem 
fer una entitat ètica, professional i respectuosa 
amb les persones i el medi ambient.

Justícia: És l’horitzó i barem per mesurar les 
nostres accions. L’anhel d’una vida plena per 
tothom és a la vegada el valor que emmarca 
el límit de la nostra tasca. Una justícia social 
que no es pot entendre sense els pilars de 
l’amor, la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

VISIÓ
La Fundació Gentis vol ser:

1. Una entitat referent i de qualitat per al 
desenvolupament de les competències 
professionals i personals i per a la millora 
de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones, 
especialment de les que es troben en situacions 
de vulnerabilitat social i laboral.

2. Una entitat significada en serveis d’atenció 
psicològica i social a persones i famílies.

3. Un referent en la mediació i gestió dels 
conflictes, amb especial incidència en els 
processos de mediació comunitària.

4.Una entitat d’iniciativa social de referència 
en el tercer Sector Social.

MISSIÓ
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Som una empresa social

L’objectiu principal d’una empresa social és el de millorar les condicions de vida de la 

ciutadania, per sobre de la obtenció de guanys econòmics. Aspira a generar excedents 

per reinvertir-los en funció de les necessitats de la ciutadania. Són entitats sense ànim 

de lucre i busquen la satisfacció de l’interès públic. La millora contínua de la qualitat de 

vida a través de processos d’aprenentatge i capacitació, que enforteixen les persones.

Gentis va néixer de la iniciativa i inquietud de professionals del tercer sector i la base 

del poder no rau en la propietat del capital de la Fundació. Per això creiem fermament 

en l’economia social i complim les tres dimensions clau que defineixen una entitat 

social segons la Comissió Europea:

Som una empresa social

Una dimensió empresarial
ha de participar en una activitat econòmica contínua.

Una dimensió social
ha de tenir un objectiu social principal i explícit. 

Una dimensió de governança
ha de tenir mecanismes per fixar i assegurar els objectius 
socials de la organització.

A Gentis tenim una activitat contínua de producció i intercanvi de béns i/o serveis. 
Treballem per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom. Formem 
part d’un grup d’organitzacions sense ànim de lucre i destinem els romanents a 
assolir la nostra finalitat social. Som una entitat independent i tenim autonomia 
organitzativa independent de l’administració pública o d’una empresa amb ànim 
de lucre i comptem amb un sistema de governança inclusiva.
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Model organitzatiu

Model organitzatiu
Gentis és una fundació, una entitat sense ànim de lucre, que vol ser referent per al 

desenvolupament de les competències personals i professionals de les persones i per 

a la seva millora de la ocupabilitat i l’ocupació, especialment d’aquelles que es troben 

en situacions de vulnerabilitat social i laboral.

Formem part de Plataforma Educativa, 
un grup d‘organitzacions de l’economia 
social que actuen complementàriament 
i col•laborativament. Estem regits per 
un patronat integrat per professionals 
de l’àmbit de l’atenció a les persones. 
Aquest està representat per la Direcció 
General que delega en la Direcció Executiva 
la gestió diària dels diferents projectes i 
serveis que portem a terme.

Suport Entitats

MAINA

Direcció MOEBIUS
Esther Adrover

Direcció FORGEN
Albert Garcia

Direcció ORIGEN
Rosa Cardona

ÀREA DISC
Xavier Miró

ÀREA ÍNTEGRALS
Tere Gómez

ÀREA ESPECÍFICS
Helena Gausí

ÀREA EMPRESA
Felip Allué

ÀREA GESTIÓ
Enric Gasull

ÀREA PERSONES
Mariona Terradas

ÀREA SINGULARS
Albert Garcia

ÀREA FORM. CONT
Susanna Garcia

ÀREA FAMÍLIA
Núria Begudà

ÀREA TERÀPIA
Patrícia Masllopart

EQUIP TÈCNIC: ORIENTADORS/ES, FORMADORS/ES,                                    PROSPE
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PATRONAT
Montserrat Serrats

DIRECCIÓ GENERAL
Jordi Pascual

GERÈNCIA
Marta Cid

DIRECCIÓ TERRITORIAL GIRONA
Maribel Flores

DIRECCIÓ TERRITORIAL BARCELONA
Esther Adrover

DIRECCIÓ TERRITORIAL TARRAGONA i TTEE
Rosa Cardona

COORDINACIÓ TÈCNICA
CATALUNYA

Carles Martínez

Direcció 
ECONOMIA SOCIAL

Maribel Flores

Direcció SEGONES
OPORTUNITATS

Sònia Tomàs

Direcció GREC
Esther Adrover

Direcció CONTINGUTS
i ADAPT. TECNOLÒGICA

Patrícia Pérez

ÀREA NOVES OPORTUNITATS
Sandra Matamoros

ÀREA LLEURE
Judit Rufí

ÀREA ESPAI RIU
Sònia Tomàs

ÀREA ZOE
Pau Pujadas

ÀREA CONTINGUTS
Patrícia Pérez

ÀREA COOPERATIVISME
Marc Poy

ÀREA EMPRENEDORIA
Josep Ensenyat

ÀREA MEDIACIÓ
Carol Mallo

ÀREA REGLADA
Judit Rufí

ADORS/ES, FORMADORS/ES,                                    PROSPECTORS/ES, TERAPÈUTES, EDUCADORS/ES,...
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Línies d’actuació
A Gentis volem ser un referent per al desenvolupament de les competències personals 
i professionals de les persones i per a la seva millora de la ocupabilitat, especialment 
d’aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral. 

Busquem un acompanyament 360 graus dels col•lectius més necessitats. Per això 

oferim els següents serveis i àrees de treball:

El nostre model de referència és l’ocupabilitat 
per competències. Ho fem a través d’un treball 
en assessorament personalitzat i ajustat a les 
necessitats i interessos de les persones usuàries.

ORIENTACIÓ LABORAL
Programes dirigits a la millora 
de l’ocupabilitat.

Desenvolupem programes d’acció competencial 
per tal de millorar el perfil professional dels 
participants i/o per aportar valor al seu lloc de 
treball. Impartim formació professional, ocupa-
cional i qualificadora.

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
I PROFESSIONAL
Cursos per a persones en situació 
d’atur o en actiu per a la millora 
competencial.

Promovem la creació d’accions, programes i 
serveis en l’àmbit de la Teràpia Familiar, des de 
la metodologia de consulta, diagnòstic, assesso-
rament, orientació i tractament psicoterapèutic 
familiar.

ACOMPANYAMENT FAMILIAR
I SUPORT TERAPÈUTIC 
Atenció a les famílies i acompanya-
ment en el seu desenvolupament 
emocional i social.

Desenvolupem programes d’acompanyament en 
la prevenció i la recerca de solucions, adaptem
i personalitzem cada cas. La mediació, un mètode 
alternatiu de resolució de conflictes.

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Treballar per a la comunitat 
i amb la comunitat.

Fomentem la creació de noves empreses a través de 
la gestió de l’Ateneu de Terres Gironines, som entitat 
agregada al de Terres de l’Ebre  i col·laborem amb el 
del Camp de Tarragona amb la voluntat de generar 
riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

EMPRENEDORIA I 
AUTOOCUPACIÓ
Espai de trobada, aprenentatge, 
cooperació, transformació social 
i economia col·laborativa.

Treballem per capacitar el jovent des del punt 
de vista professional i competencial amb la 
voluntat d’inserir-los al món laboral i/o retornar-
los a itineraris acadèmics.

CENTRE DE NOVES 
OPORTUNITATS
Orientació, acompanyament i 
seguiment de joves.
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Línies d’actuació

ORIENTACIÓ 
LABORAL

CENTRE DE NOVES 
OPORTUNITATS

FORMACIÓ 
OCUPACIOAL I 
PROFESSIONAL

EMPRENEDORIA I
AUTOOCUPACIÓ

ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR I

SUPORT TERAPÈUTIC
ACCIÓ 

COMUNITÀRIA

Reus
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Visió panoràmica

Gentis va néixer amb la voluntat de ser una entitat referent i de qualitat. I aquesta 
exigència en l’execució dels programes que portem a terme ens ha fet créixer, any rere 
any, de manera exponencial. Treballem amb i per les persones, per això hem invertit en 
el creixement de la nostra estructura interna per donar resposta a la demanda social 
i hem ampliat i consolidat la nostra presència activa en les següents comarques del 
territori català:

Visió panoràmica

ORIENTACIÓ LABORAL 
Servei d’orientació a 
persones amb discapacitat.
Programa d’orientació de 
perceptors RMI.
Programa Incorpora de l’Obra 
Social “La Caixa”.
Programa d’orientació per a 
Joves de Garantia Juvenil.
Agències de Col·locació.
Programa Integrals per a aturats 
de +30 anys

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
I PROFESSIONAL
Acord Marc de Turisme SOC.
Accions formatives FOAP SOC.
Punts Formatius Incorpora de 
l’Obra Social “La Caixa”.
Formació per a treballadors/es

ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR I SUPORT 
TERAPÈUTIC
Programa Proinfància Obra 
Social “La Caixa”.
Servei terapèutic infants i 
adolescents (DGAIA).
Projecte Estones.
Projecte Pont Major, Servei 
d’Atenció a Famílies.
Servei d’Atenció i Suport 
Psicològica, SAP.
Espai d’Atenció Familiar, DAF.

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Projecte de Mediació 
pel col·lectiu gitano.

EMPRENEDORIA I 
AUTOOCUPACIÓ
Ateneu Cooperatiu Terres 
Gironines.
Programa d’Autoocupació 
Incorpora de l’Obra Social 
“La Caixa”.

|           MEMÒRIA       201710



MEMÒRIA                2017           | 11

MOEBIUS
Orientació i In-
serció Laboral

Visió panoràmica

ORIENTACIÓ LABORAL 
Servei d’orientació a persones amb discapacitat.
Programa d’orientació de perceptors RMI.
Programa d’orientació persones en atur.
Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”.
Programa d’orientació per a Joves de garantia juvenil.
Agències de Col·locació.
Programa Làbora.
Programa d’orientació a persones sota 
mesures judicials.

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 
PROFESSIONAL
Accions formatives FOAP SOC.
Punts Formatius Incorpora de “La Caixa”.
Programa “Pla de Xoc” Barcelona Activa.
FSC Inserta.
Programa formatiu Creu Roja.
Accions formatives CIRE.
FISS: Formació professionalitzadora.
Programa Singulars de Garantia Juvenil.
Alfabetització lingüística “Pont de Mar Blava”.
Formació Inserta. 

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Mediació penitenciària.
Servei de Mediació Comunitària Ajuntament 
de Barcelona.

ORIENTACIÓ LABORAL
Servei d’orientació a persones amb 
discapacitat.
Programa d’orientació de perceptors RMI.
Programa d’orientació persones en atur.
Programa Incorpora de l’Obra Social 
“La Caixa”.
Programa d’orientació per a Joves de 
Garantia Juvenil.
Agències de Col·locació.
Programa Integrals per aturats de 
+30 anys

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
I PROFESSIONAL
Formació Acord Marc de Turisme SOC.
Accions formatives FOAP SOC.
Formació per a obtenció del GES.
Punts Formatius Programa Incorpora de 
l’Obra Social “La Caixa”.
Programa Singulars de Garantia Juvenil.

ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
I SUPORT TERAPÈUTIC
Projecte Estol, Servei d’Orientació a Famílies.
Cèrcol. Servei d’Atenció a l’Assetjament de la 
Gent Gran.
SIS, Serveis d’Intervenció Socieducativa.  
Programa Órdago.
Programa Proinfància Obra Social “La Caixa”.
Servei Terapèutic Infants i Adolescents (DGAIA).

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Programa d’interculturalitat. 

CENTRE DE SEGONA 
OPORTUNITAT 
Centre de Noves oportunitats 
Terres de l’Ebre.
Programes de Formació i Inserció.
PFI Centre de Formació “Lo Pont”.

EMPRENEDORIA I 
AUTOOCUPACIÓ
Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre.
Ateneu Cooperatiu CoopCamp
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Servei d’Orientació Laboral

Servei d’Orientació Laboral

ORIENTACIÓ LABORAL
Programa d’Orientació per a persones en atur del Servei d’Ocupació de Catalunya

231 persones ateses 73 insercions

Programa de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció 
(SIOAS) per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Servei d’Ocupació 
de Catalunya

103 persones ateses 43 insercions

Programa de Mesures Actives d’Inserció del Servei d’Ocupació de Catalunya

280 persones ateses 65 insercions

Programa Làbora per a persones derivades dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona

152 persones ateses 51 insercions

Programa Integrals per a joves de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació 
de Catalunya

262 persones ateses 145 insercions

Programa d’Atenció a persones desocupades Arsis - Encuentra Empleo

50 persones ateses 10 insercions

Itineraris d’Inserció per a persones sota mesura judicial

15 persones ateses 8 insercions

Programa Reincorpora de l’Obra Social “La Caixa”

36 persones ateses 20 insercions

Servei “Empleo con Apoyo” AESE

36 persones ateses 20 insercions

Al servei d’Orientació Laboral de Gentis proporcionem un treball d’assessorament 
personalitzat i ajustat a les necessitats i interessos de les persones usuàries. L’objectiu 
és facilitar-los el procés de recerca de feina, per tal que puguin trobar una ocupació. I la 
nostra referència de treball és l’ocupabilitat per competències
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Servei d’Orientació Laboral

INTERMEDIACIÓ AMB L’EMPRESA
Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”

604 persones ateses 189 insercions

Agència de col·locació

491 persones ateses 13 insercions

Red Araña

345 persones ateses

“Vaig quedar-me a l’atur amb 59 anys i gràcies al meu esforç i a la professionalitat 
de Gentis he pogut reincorporar-me al mercat laboral. Buscava un curs potent de 
logística i des del SOC em van aconsellar el d’Organització i Gestió de Magatzem que 
fa Gentis. Després de 400 hores de treball intens, l’empresa a la que vaig fer les pràctiques 
em va contractar. Voldria destacar l’alt nivell dels professors que vaig tenir i el detallat 
acompanyament dels tècnics de Gentis al llarg del curs”.

Francesc Cuñat, alumne del Curs FOAP d’Organització i Gestió de Magatzems.

Guardó Empresa implicada especialment en la millora de l’ocupabilitat dels 
beneficiaris Incorpora (PFI), STEF IBERIA ESPAÑA, presentada per la Fundació Gentis.

La Fundació Gentis ha participat activament en l’acte de reconeixement Incorpora 10 anys 
amb la presentació de la candidatura de l’empresa STEF com a empresa implicada especialment 
en la millora de l’ocupabilitat dels beneficiaris Incorpora mitjançant el desplegament de 
Punts Formatius, obtenint el guardó gràcies a la defensa de la seva candidatura.

En aquesta es van exposar els resultats d’inserció dels participants que han finalitzat els 
Punts Formatius d’auxiliar de magatzem en fred des del 2015 al 2016 (64 insercions) i el 
2017 (30 insercions).

Aquest Punt Formatiu de la mateixa especialitat s’ha replicat a la seu d’STEF del País Basc, 
Madrid i València mitjançant la transferència de coneixement adquirit al llarg dels anys de 
col·laboració amb l’empresa.

Durant l’acte de reconeixement que es va celebrar el 27 de juny de 2017, tot l’equip tècnic 
i directiu de Fundació Gentis va acompanyar als diferents càrrecs de l’empresa que es van 
desplaçar a Barcelona per la recollida del premi (director general de STEF Madrid, director 
de RRHH de Madrid, responsables logístics i directora de RRHH d’STEF Barcelona).

Va ser una experiència positiva de treball comunitari, en la que hi va haver una destacada 
implicació del jovent. Es preveu que al llarg del 2018 es repeteixi l’experiència degut a les 
bones valoracions que ha tingut per part de tots els agents implicats.
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Servei de Formació Ocupacional i Professional

Accions de formació Làbora en Alfabetització digital per a persones desocupades, 
Ajuntament de Barcelona

25 participants

Programa d’Alfabetització lingüística “Un pont de mar blava” de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència

44 participants

Programa de Formació Inserta

149 participants

Servei de Formació Ocupacional 
i Professional

Formació de persones desocupades de llarga durada “Pla de Xoc Barcelona” de 
Barcelona Activa

170 participants

Accions formatives per impartir en centres penitenciaris i educatius de Catalunya 
CIRE, Departament de Justícia

15 participants

Punts Formatius Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”

Programa formatiu per a persones treballadores FISS que promou el Consorci de 
Formació Contínua de Catalunya

18 persones ateses

Accions de formació Acord Marc de Turisme del Servei d’Ocupació de Catalunya

Accions de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries-Certificats professionalitat del 
Servei d’Ocupació de Catalunya

32 persones ateses

354 participants 134 insercions

216 participants 32 insercions

A Gentis oferim una sèrie de cursos i programes formatius amb la voluntat d’ajudar 
a les persones usuàries a aconseguir el seu objectiu laboral. Entre la nostra oferta 
formativa hi ha  certificats professionals i cursos de diferents àrees: administració, 
agrària, hosteleria i turisme, informàtica i comunicació, comerç i màrqueting, indústria 
alimentària i serveis socioculturals i a la comunitat, entre d’altres.
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Servei de Formació Ocupacional i Professional

CENTRE DE FORMACIÓ “LO PONT”: 

                             GES, Proves d’accès a CFGM i CFGS30 participants
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“Cuando dejé mi trabajo, sabía que quería dedicarme a enseñar a otras personas 
pero no sabía por dónde empezar. Tuve la suerte de formarme en el CP de Docencia
en la Fundació Gentis con grandísimos profesionales tanto al frente de la formación como 
en todo el departamento de administración. Siempre dispuestos a orientar y a echarte una 
mano en todo.

Lo mejor ha sido poder dar clase en el mismo centro y seguir aprendiendo de todo el equipo. 
Ya llevamos varios cursos y espero que sean muchos más. Es un centro que recomiendo 
y recomendaré siempre. Un privilegio”.

Patricia Pérez, alumna del Curs FOAP de Docència de la Formació Professional per 
a l’Ocupació.

“El 2015 vaig realitzar una formació amb certificat de professionalitat amb la 
fundació Gentis, des de les hores s’ha convertit en el meu recurs d’aprenentatge 
 gràcies a la gran oferta formativa, la qualitat de les formacions i de l’equip professional 
i humà de la fundació. 

Al llarg d’aquests tres anys, m’han facilitat desenvolupar-me professionalment i personalment, 
apoderant-me i motivant l’aprenentatge continu com a referència de qualitat competencial. 

Gràcies Fundació Gentis!”.

Romina Granero, alumna de Certificats de Professionalitat

Enguany posem en marxa l’Escola de Lleure Gentis 
per donar complementarietat a tota l’oferta formativa 
i atendre millor les necessitats de desenvolupament 
social i professional del territori.

acreditats

El Centre de Formació “Lo Pont” té autorització del Departament de d’Ensenyament 
per desenvolupar la següent formació bàsica i d’accés al sistema educatiu, és:
    Cicle de graduat en educació secundària (GES).
    Preparació de proves d’accés als Cicles Formatius de grau Mitjà i grau Superior.
    Mòduls C dels Programes de Qualificació Professional Inicial.

El Centre de Formació “Lo Pont” configura la seva oferta formativa de manera dinàmica, 
és a dir, en funció de l’evolució de les necessitats formatives de l’entorn.
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Servei d’Acompanyament Familiar i Suport Terapèutic

Servei d’Acompanyament 
Familiar i Suport Terapèutic

ED’AF, Espai d’atenció familiar

153 visites

Pont Major, espai assessorament famílies (del 01/10/2016 al 30/06/2017)

27 sessions grupals

Cèrcol, Programa de Prevenció de Maltractament Gent Gran treballat amb joves

28 tallers

Servei d’orientació i atenció familiar (SOAF)

10 tallers

Servei d’Intervenció Socioeducativa per a famílies i adolescents en risc (SIS)

Estones, espai de trobades per mares, pares i infants a l’Escola Bressol Municipal 
l’Olivera (del 01/10/2016 al 30/06/2017)

65 sessions grupals

ATENCIÓ A FAMÍLIES

49 famílies ateses

996 persones ateses

192 visites 23 famílies ateses

275 visites 65 famílies ateses

18 famílies ateses

20 famílies ateses

A Gentis promovem la creació d’accions, programes i serveis en l’àmbit de la Teràpia 
Familiar. Ho fem des de la metodologia de consulta, diagnòstic, assessorament, 
orientació i tractament psicoterapèutic familiar.

Al llarg d’aquest 2017 hem ampliat aquest servei a les Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona.

9 tallers

Crèixer en Família

150 usuaris
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Servei d’Acompanyament Familiar i Suport Terapèutic

Serveis Especialitzats en Teràpia Familiar (STEF)

ATENCIÓ TERAPÈUTICA

450 visites

Cas de bones pràctiques: Projecte de voluntariat amb joves de 12 a 18 
anys del SIS Amposta a la zona de Riet Vell d’Amposta. 

Aquest projecte va ser planificat i gestionat amb diversos professionals del SIS i Serveis socials 
de l’Ajuntament d’Amposta. S’ha comptat amb el Suport i la col•laboració de l’ONG SEO/
Birdlife, la qual ens va facilitar els materials i les seves instal•lacions. 

L’objectiu principal del projecte va ser conscienciar als joves per tal de despertar-los 
els interessos i les motivacions que afavoreixen les seves possibilitats mitjançant el 
desenvolupament de les seves competències personals. Es van treballar els objectius 
següents: observació i estudi de l’entorn natural del Delta de l’Ebre, coneixença de les 
tècniques i els estris del cultiu de l’arròs al Delta, ampliació del vocabulari que s’utilitza 
a la zona, respecte al medi ambient, tasques de conservació del medi natural i de la 
zona, introducció a l’agricultura ecològica i introducció al món del voluntariat. 

Va ser una experiència molt positiva de treball comunitari, i en la que el jovent s’hi va implicar 
moltíssim. Aquest any 2018 es repetirà l’experiència degut a les bones valoracions que va 
tenir per part de tots els agents implicats.

Programa d’Atenció Psicològica a Famílies derivades pel CaixaProinfància (del 
01/10/2016 al 30/09/2017)

396 visites

Servei d’atenció terapèutica d’abusos

63 visites

49 famílies ateses

6 famílies ateses
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Servei d’Acció Comunitària

Actes de Mediació per l’Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat (medicions en conflictes de convivència veïnal)

23 persones ateses 8 casos de mediació

Projecte de Mediació Penitenciària

341 persones ateses 169 casos 77 mediacions realitzades

448 participants en accions formatives24 tallers de difusió i formació

6 acords

76 mediacions finalitzades en acord 1 mediacions realitzades sense acord

156 persones que han realitzat un procés de mediació complet

Treballar “amb i per a la comunitat” suposa facilitar la millora de la convivència, de les 
relacions interpersonals, el respecte per la diversitat, fomentar vincles sans entre les 
persones, la participació ciutadana, crear cohesió social... Des del servei de Mediació 
impulsem estratègies i recursos per aconseguir aquests objectius i per avançar cap a la 
cultura de pau a nivell comunitari.

A Gentis, acompanyem a les persones en la gestió dialogada, col•laborativa i pacífica 
dels seus conflictes de relació i convivència. Els protagonistes de cada cas són les 
persones implicades en el conflicte i són elles qui, amb la nostra guia, busquen i consensuen 
la millor solució que satisfaci tots els interessos, restauri les relacions malmeses i repari el 
dany si fos el cas.

“La gente no es mala de por si, puede cometer errores pero en el fondo la búsque-
da de las personas es ser feliz, estar bien, estar en paz, encontrar esa tranquilidad 
interior… pero sobre todo de lo que se trata es de ponerse cada uno en el lugar del otro y lo 
que parece imposible que es que dos personas que en principio no podían ni verse, lleguen 
a un entendimiento y se den cuenta que el otro ha sufrido, aunque de una manera diferente. 
Esto te enriquece como persona y es imposible que tu estés viendo esto y no sientas o no 
te de que pensar….y cuando lo haces tuyo es inevitable que te emociones….”

Testimonis d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins recollits pels mediadors 
Aidà Almirall i Carol Mallo.
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Servei d’Emprenedoria i        
Autoocupació

“L’economia social presenta alternatives als models de consum i producció actuals, 
essent una economia al servei de les persones basada en la cooperació i el bé comú”.

Marc Poy, Tècnic en Emprenedoria Social de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre.

COOPERATIVISME

Programa Autoocupació Incorpora

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada, aprenentatge, reflexió col•lectiva, 

cooperació i transformació social per:

Esdevenir un espai de referència al territori.

Visibilitzar l’economia social i cooperativa.

Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social.

Generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

Fidels als nostres valors, a Gentis som col•laboradors estratègics pel foment del
cooperativisme català. Formem part del programa d’Ateneus Cooperatius amb el 

lideratge de l’ateneu Cooperatiu de Terres Gironines, som entitat agregada a l’Ateneu 

de Terres de l’Ebre i col·laborem amb l’Ateneu del Camp de Tarragona (CoopCamp). 

AUTOOCUPACIÓ
En el marc del Programa Incopora de l’Obra Social “La Caixa”, som entitat PAI 

(autoocupació) per tal d’oferir assessorament gratuït per crear un negoci propi. 

Analitzem la viabilitat del projecte i ajudem a trobar finançament.

Ateneus Coperatius

1964 persones ateses 156 plans de projecte tutoritzats

3 cooperatives creades

69 formacions realitzades 29 convenis de col•laboració 

107 insercions laborals en Economia Social

22 empreses creades

66 persones ateses 8 formacions realitzades 

107 convenis de col•laboració

Plans d’Empresa: 29 d’iniciats i 22 finalitzats
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Servei de Noves Oportunitats

El Centre de Noves Oportunitats és un programa dirigit als joves de 16 a 24 anys que 
no els ha anat bé en els estudis i que no treballen. L’objectiu de les accions que es 
porten a terme amb aquest programa és aconseguir capacitar el jovent des del punt 
de vista professional i competencial. I ho fem a través de la inserció al món laboral i 
d’itineraris acadèmics.

Servei de Noves Oportunitats

250
joves han participat al projecte

98
joves han col•laborat en accions de 
voluntariat

48
joves s’han inserit al mercat laboral

103
joves han retornat al sistema 
educatiu reglat

El Centre de Noves Oportunitats en xifres
Resultats d’activitat

96
empreses i entitats col•laboradores

89
joves han obtingut una acreditació 
formal dins el programa

32
han superat les proves d’accés de 
cicles formatius de FP.

19
Punts d’actuació a diferents territoris 
de les Terres de l’Ebre
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“Em dic Denisse i vaig decidir anar a Noves Oportunitats perquè em quedaven 
algunes assignatures de l’ESO pendents i vaig creure que allí m’ajudarien a acabar-
les. Així va ser, vaig acabar les assignatures pendents, em vaig treure l’ESO i després ens 
van oferir fer un curs de “controladors d’accés” i també el vaig fer, juntament amb alguns 
dels meus companys. M’han ajudat a ser més sociable, responsable i a aprendre a gestionar 
les meues emocions i he fet un canvi en la meua actitud. Ara em sento mes preparada per 
a fer lo que me proposo. 

Crec que la manera amb la que treballen és molt diferent a la dels instituts, és molt més 
dinàmica. Les sortides, els desfiles i tot el que fan ens ajuda a evadir-nos una mica i tenir 
més ganes de matinar per anar a classe. També em van ajudar a decidir què volia fer en un 
futur, finalment vaig acabar decidint-me per Emergències Sanitàries, és el grau mitjà que 
estic fent ara, trec bones notes i tinc moltes ganes de seguir formant-me.”

Denisse, participant Programa de Noves Oportunitats. 

“Me llamo Aaron y decidí ir a Noves Oportunitats porque, como bien dice el nombre, 
quería darme una oportunidad más a mí mismo para poder ser algo en un futuro y 
para que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Desde que estoy allí yo sé que he cambiado 
porque ahora me siento más centrado, más seguro con mi mismo, mas realizado, confío 
más en mi... y antes era todo lo contrario y nunca llegué a pensar que ir allí me cambiaria 
tanto la vida porque gracias a esto soy mejor que antes. Desde el primer día los maestros, 
maestras y compañeros me han ayudado mucho y han estado a mi lado y estoy muy 
agradecido por esto. Unos días han sido más buenos que otros pero me alegro mucho de 
haberme apuntado aquí. 

Y, para terminar, como he dicho antes, le doy las gracias a los profesores y profesoras, 
especialmente a Jaume y Júlia (aunque ya no esté) por la manera que me han tratado 
desde un principio.”

Aaron, participant Programa de Noves Oportunitats. 

El Centre de Noves Oportunitats a Terres de l’Ebre s’ha posicionat com un 
model socioeducatiu referent del treball comunitari, entès com la possibilitat
de tornar a la societat que ens envolta tot allò que anem aprenent a nivell 
acadèmic i competencial. Dotar als joves de recursos tant laborals com educatius
per afrontar el seu projecte vital i ptofessional. Es tracta de fer visibles els joves 
invisibles, com a referents positius i com a gestors del seu propi canvi.     
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Creant Xarxes

Ajuntament d’Alcanar
Ajuntament d’Amposta 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Deltebre 
Ajuntament de l’Escala
Ajuntament de Falset
Ajuntament de Gandesa
Ajuntament de Girona
Ajuntament d’Hostalric 
Ajuntament de La Sènia
Ajuntament de Montblanc
Ajuntament de Mora d’Ebre
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Pineda de Mar 
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Roquetes 
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Salt 
Ajuntament de Sant Celoni 
Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sarrià de Ter
Ajuntament de Sils 
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tortosa 

Ajuntament de Vallirana 
Ajuntament de Valls 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
(CIRE) 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Consell Comarcal Alt Empordà 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Montsià 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal de la Terra Alta 
Consorci Benestar Social Gironès-Salt 
Consorci de Formació Contínua de          
Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
Direcció General d’Atenció a Infants 
i Adolescents (DGAIA)
Direcció General d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa 
Diputació de Barcelona
Fundación Estatal para el Empleo          
(FUNDAE)

Agrupació Escolar de Catalunya , AEC
Barcelona Activa 
Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS
Creu Roja 

FISS
Fundació Obra Social “La Caixa” 
Inserta Empleo, Fundación ONCE
Orientapro

INSTITUCIONS PRIVADES

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
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Serveis a empreses

Disfred, Distribució del fred S.A., empresa model entorn productiu 
Col•laboradors en insercions.

320
CONVENIS 

DE PRÀCTIQUES

244
INTERMEDIACIONS 

LABORALS

10
PROSPECTORS 
TERRITORIALS

241
VISITES ENTORN 

PRODUCTIU

La complicitat amb el teixit empresarial per tal de crear sinèrgies col•laboratives és 

una prioritat de la Fundació Gentis. Disposem d’un servei especialitzat en Recursos 

Humans que evoluciona de forma contínua adaptant-se a les canviants necessitats 

del mercat laboral, de les persones, les empreses i la pròpia entitat.

Stef Iberia, empresa amb gran activitat d’inserció sociolaboral
Empresa amb una cooperació d’alt impacte en processos de selecció.

Delta Hotel S.A., empresa entorn d’aprenentatge i capacitació laboral
Projecte de voluntariat social i empresarial.

Villa Retiro, model de formació i ocupació centrat en la persona
Aliança empresarial per desenvolupar projectes de formació.

Francisco Oller S.A., empresa model de fidelització i treball integral
Empresa amb una col·laboració de llarg recorregut.

Associació Càmpings Girona, col•laboradors en realització de Punts Formatius
Suport en el disseny de la formació i generació d’inserció.

Bauhaus, empresa model entorn productiu 
Col•laboradors en insercions.



|           MEMÒRIA       201724

MOEBIUS
Orientació i In-
serció Laboral

El valor dels professionals

La professionalitat, compromís i dedicació de les persones que treballen a Gentis fan 

possible realitzar els múltiples serveis que oferim als usuaris. Som una font de generació 

d’ocupació que reverteix directament a l’atenció a les persones i en la millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania. 

Tenim un equip humà molt divers, amb 17 perfils professionals diferents, degut a la 

variada naturalesa dels serveis i projectes que portem a terme.

El valor dels professionals

El 77% de la plantilla són dones.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

156
Professionals

120
Dones

36
Homes

|           MEMÒRIA       2017
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Impacte econòmic

TOTAL D’INGRESSOS

3.930.549,19€

D’acord amb el tancament aquest 2017 la Fundació Gentis ha tingut els següents 

ingressos distribuïts tal i com s’il·lustra.

TOTAL DE DESPESES

3.807.481,44€

41,62%

27,20%

7,04%

5,46%0,97%

17,05%

0,67%

65,02%

24,04%

9,29%

1,63%

30,42%

7,07% 22,76%0,59%

37,63%

1,34%
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Plataforma Educativa

Gentis forma part de Plataforma Educativa, un grup d‘organitzacions de l’economia 

social que actuen complementàriament i de forma col•laborativa per tal d’optimitzar 

els recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de 

vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc.

Plataforma Educativa compta amb més de 20 anys d‘experiència dissenyant i 

desenvolupant programes i serveis per millorar la qualitat de vida de les persones en 

perill d’exclusió social. 

El grup Plataforma Educativa està format per 7 organitzacions. Ofereix ajuda en la 

gestió i suport tècnic dels seus socis, pel compliment dels seus fins i amb la finalitat 

de promocionar la qualitat de vida de les persones.

Plataforma Educativa
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Amb el grup Plataforma Educativa:

Ens definim com un grup d’organitzacions sense ànim de lucre amb una 
autonomia organitzativa independent que destina els seu romanent econòmic 
a finalitats socials.

Treballem per la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Gestionem serveis d’atenció a les persones i produïm productes que permeten 
donar feina a persones en situació de risc.

Implementem sistemes de governança inclusiva. Amb processos de presa de 
decisions participatius.
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Participació en Plataformes

Plataforma Educativa
La participació en xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement 

i l’enriquiment a partir d’experiències compartides.

Participació en Plataformes

ECAS
La Fundació Gentis és membre d’Entitats Catalanes d’Acció Social que intervé en 
diferents comissions i projectes de treball que desenvolupa la Federació. 

Social Business City Barcelona
Xarxa i programa d’actuació de caire internacional, nascut de la mà del Professor 
Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, l’objectiu del qual és transformar 
les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria 
social i les empreses socials. Gentis és una de les entitats promotores.

Red Araña
L’entitat és membre de la Red Española de entidades por el empleo, des del 2014. 
Treballem per desenvolupar serveis de promoció del treball per facilitar la 
incorporació de les persones desocupades al mercat laboral.

Federació Empresarial CATFormació
Forma part de l’organització Empresarial Catalana de la Formació per millorar la 
capacitació i competitivitat de la nostra societat a través de la formació.

ACACER
L’entitat forma part de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses 
de Recol·locació per sumar esforços en la creació de les condicions necessàries 
que afavoreixin la intermediació laboral a Catalunya i que permeti un alt grau 
d’èxit en l’orientació i la inserció laboral.

ACTAS
La Fundació Gentis és centre col·laborador de l’Associació Catalana de Treball 
amb Suport on es promou la normalització social de les persones amb discapacitat, 
a través de la integració al món ordinari. 

Xarxa de formació per a persones treballadores
Forma part de FISS un grup d’entitats formatives agregades per poder desenvolupar 
accions de formació per a persones treballadores dins del Marc del Programa 
formatiu que promou el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Escuelas de Segunda Oportunidad España
Som centre reconegut com escola de segona oportunitat després d’haver 
aconseguit l’acreditació E2O. Treballem a favor de la inserció social i professional 
del jovent sense feina ni titulació a través d’un model innovador i legitimat 
vinculat amb el sector empresarial i que compta amb el recolzament de les 
institucions públiques.




