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Salutació

Salutació
Com cada any toca aturar-se, mirar enrere i 

fer balanç de tot el que ha succeït en un exer-

cici farcit d’activitat diversa, frenètica i partici-

pativa. Visualitzar l’avaluació de la feina feta, 

les metodologies, els resultats i la satisfacció 

de totes les persones que han contribuït a 

moure d’aquí cap allà aquest engranatge és 

l’objecte d’aquestes pàgines. 

Amb aquesta Memòria us presentem el re-

sum de l’activitat de Gentis de l’any 2016, in-

cloent-hi els principals aspectes econòmics, 

socials i humans, però abans faré un breu 

repàs de tot allò que penso podem estar or-

gullosos.

Al 2016 vàrem posar en funcionament el nou 

servei terapèutic i d’atenció a famílies, ben 

anomenat Origen. A tall d’anècdota per a qui 

no ens coneix, explicar-vos que la Fundació 

Privada Gentis va iniciar la seva contribució 

social desenvolupant accions de teràpia fami-

liar. Origen es concep com un servei d’accés 

universal i d’atenció i intervenció especialit-

zada adreçat a famílies que es troben en si-

tuacions diverses i que poden requerir d’una 

atenció i acompanyament terapèutic. Aquest 

és, valgui la redundància, l’origen de l’entitat i 

d’alguna manera, l’eix vertebredor de tota la 

seva activitat.

També aquest any, amb la intercooperació 

d’entitats del Tercer Sector Social i l’Admi-

nistració, hem apostat fermament en el des-

plegament de diversos programes de la Ga-

rantia Juvenil. Integrals, Singulars i sobretot 

un Centre de Noves Oportunitats ens ha fet 

capbussar-nos en una altra manera de fer les 

coses, més enllà dels requeriments d’una de-

terminada convocatòria. Ha fet posar-nos el 

termòmetre per saber com estem fent les co-

ses, què necessiten les persones que atenem 

i sobretot, apoderar-nos a nivell professional 

i tècnic tot introduint metodologies de des-

envolupament competencial i retenció del 

talent. 

Aquesta gran experiència que tant ens ha 

fet patir en alguns moments i que tant hem 

gaudit en molts d’altres, ens ha permès ado-

nar-nos de la necessitat de desenvolupar 

mecanismes coordinats entre les adminis-

tracions territorials i les entitats privades per 

harmonitzar les polítiques d’ocupació juvenil 

i el seu impacte.

No voldria acabar aquestes línies sense des-

tacar l’esforç, compromís i professionalitat de 

les persones que treballen a Gentis: Configu-

ren el principal actiu de l’entitat i haig de dir 

que sense la seva participació els nous objec-

tius no es podran assolir. Continuarem tre-

ballant sense pausa al servei de les persones. 

Sigueu benvinguts i benvingudes a aquestes 

pàgines.

Marta Cid i Pañella
Directora Executiva 
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Resum executiu

Resum executiu

La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre, que té com a mis-
sió 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.

5.243
PERSONES ATESES

106
PROJECTES GESTIONATS

103
PROFESSIONALS QUE
TREBALLEN A L’ENTITAT

8.596
HORES DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL I PROFESSIONAL
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El nostre tarannà

Les nostres activitats ens porten a treballar per la inclusió sociolaboral de diferents        

col·lectius, oferint programes de formació professional, d’inserció sociolaboral,                   

d’orientació professional, de millora de l’ocupabilitat i suport per a l’ocupació, apode-

rant la seva comunitat de referència.

La intervenció es fonamenta en la lluita per la igualtat d’oportunitats per tota la pobla-

ció, gràcies a la participació al món laboral i l’accés a la formació.

El nostre tarannà

MISSIÓ
Treballem per la millora de la qualitat 
de vida de les persones a través d’in-
cidir en la seva carrera professional – 

inserció i formació -, en la seva situació 
emocional i familiar i conduint proces-
sos de mediació i atenció psicològica 

d’aquestes.

VALORS
Els valors que guien les accions i 

comportament de la nostra entitat 
són el lideratge, el treball en equip, la 
complementarietat, la col·laboració, la 
transparència, la responsabilitat social, 

el compromís i la justícia.

VISIÓ
Millorar l’ocupabilitat de les persones, especialment de les que es troben en situa-
cions de vulnerabilitat social i laboral. Ser referent en serveis d’atenció psicològica i 

social i mediació de conflictes.
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Som una empresa social

Creiem fermament en l’economia social, som una organització que neix de la iniciativa i 

inquietud de la ciutadania i on la base del poder no és en la propietat del capital.

A Gentis, complim les diferents dimensions de les empreses socials que descriu la Co-

missió Europea en la seva comunicació cap al Parlament Europeu: “Creating a favourable 

climate for social enterprises, Key stakeholders in the social economy and innovations”. 

La definició Social Business Initiative, 2011 (SBI) s’ha desenvolupat en l’última dècada a 

través de la literatura acadèmica i política europea i incorpora tres dimensions clau per 

tal de definir una empresa social:

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 orga-
nització.

Cadascuna de les dimensions anteriors s’operativitza mitjançant el desenvolupa-
ment d’un conjunt de criteris bàsics que reflecteixen, a priori, les condicions mí-
nimes que ha de complir una organització per ser classificada com una empresa 
social en la definició de la UE.
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Model organitzatiu

Model organitzatiu

Organigrama Fundació Gentis

Data actualització:  juny 2017

PATRONAT
Montserrat Serrats

DIRECCIÓ GENERAL
Jordi Pascual

DIRECCIÓ EXECUTIVA
Marta Cid

Suport Entitats

MAINA

DIRECCIÓ TERRITORIAL GIRONA
Maribel Flores

DIRECCIÓ TERRITORIAL BARCELONA
Esther Adrover

DIRECCIÓ TERRITORIAL TARRAGONA i TTEE
Rosa Cardona

COORDINACIÓ TÈCNICA
CATALUNYA

Carles Martínez

Direcció MOEBIUS
Esther Adrover

Direcció FORGEN
Albert Garcia

Direcció ORIGEN
Rosa Cardona

Direcció 
ECONOMIA SOCIAL

Maribel Flores

Direcció SEGONES
OPORTUNITATS

Sònia Tomàs

Direcció GREC
Esther Adrover

Direcció CONTINGUTS
i ADAPT. TECNOLÒGICA

Patrícia Pérez

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 NOVES OPORTUNITATS
Sandra Matamoros

ÀREA LLEURE
Judit Rufí

ÀREA ESPAI RIU
Sònia Tomàs

ÀREA FAMÍLIA
Núria Begudà

ÀREA TERÀPIA
Patrícia Masllopart

ÀREA ZOE
Pau Pujadas

ÀREA CONTINGUTS
Patrícia Pérez

ÀREA COOPERATIVISME
Marc Poy

ÀREA EMPRENEDORIA
Josep Ensenyat

ÀREA MEDIACIÓ
Carol Mallo

ÀREA REGLADA
Judit Rufí

EQUIP TÈCNIC: ORIENTADORS/ES, FORMADORS/ES,                                    PROSPECTORS/ES, TERAPÈUTES, EDUCADORS/ES,...

L’entitat està dirigida per un patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció 

a les persones conjuntament amb la Fundació Plataforma Educativa, que també n’és 

membre. El Patronat està representat per la Direcció General que delega en la Direcció 

Executiva la gestió del dia a  dia dels diferents projectes i serveis que es porten a terme.

La Fundació Gentis participa de Pla-
taforma Educativa, un grup d’en-
titats d’iniciativa social que treballa 
per a la millora de la qualitat de vida 
de les persones a qui atén.
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Model organitzatiuOrganigrama Fundació Gentis

Data actualització:  juny 2017

PATRONAT
Montserrat Serrats

DIRECCIÓ GENERAL
Jordi Pascual

DIRECCIÓ EXECUTIVA
Marta Cid

Suport Entitats

MAINA

DIRECCIÓ TERRITORIAL GIRONA
Maribel Flores

DIRECCIÓ TERRITORIAL BARCELONA
Esther Adrover

DIRECCIÓ TERRITORIAL TARRAGONA i TTEE
Rosa Cardona

COORDINACIÓ TÈCNICA
CATALUNYA

Carles Martínez

Direcció MOEBIUS
Esther Adrover

Direcció FORGEN
Albert Garcia

Direcció ORIGEN
Rosa Cardona

Direcció 
ECONOMIA SOCIAL

Maribel Flores

Direcció SEGONES
OPORTUNITATS

Sònia Tomàs

Direcció GREC
Esther Adrover

Direcció CONTINGUTS
i ADAPT. TECNOLÒGICA

Patrícia Pérez

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 NOVES OPORTUNITATS
Sandra Matamoros

ÀREA LLEURE
Judit Rufí

ÀREA ESPAI RIU
Sònia Tomàs

ÀREA FAMÍLIA
Núria Begudà

ÀREA TERÀPIA
Patrícia Masllopart

ÀREA ZOE
Pau Pujadas

ÀREA CONTINGUTS
Patrícia Pérez

ÀREA COOPERATIVISME
Marc Poy

ÀREA EMPRENEDORIA
Josep Ensenyat

ÀREA MEDIACIÓ
Carol Mallo

ÀREA REGLADA
Judit Rufí

EQUIP TÈCNIC: ORIENTADORS/ES, FORMADORS/ES,                                    PROSPECTORS/ES, TERAPÈUTES, EDUCADORS/ES,...



|           MEMÒRIA       20168

Línies d’actuació

Línies d’actuació

Les línies d’actuació implantades a Catalunya durant l’any 2016 han configurat els se-

güents serveis estratègics i les següents àrees de treball:

Servei de Recursos Humans especialitzat en inserció 
i intermediació laboral. La seva activitat es centra en 
l’assessorament, la formació especialitzada, l’orienta-
ció i inserció laboral.

MOEBIUS
Servei d’Orientació i Inser-
ció Laboral

Servei de Formació professional, ocupacional i qua-
lificadora. Desenvolupem programes d’acció compe-
tencial per tal de millorar el perfil professional de les 
persones. 

FORGEN
Servei de Formació
Ocupacional i Professional

Servei dedicat a l’assessorament, atenció, orientació 
i formació de famílies que passen per situacions de 
conflicte, dificultat o patiment i que requereixen d’una 
intervenció.

ORIGEN
Servei Terapèutic i 
d’Atenció a Famílies

El Centre de Segones Oportunitats és un servei per a 
joves sense feina i/o formació que facilita un model 
pedagògic a través d’itineraris personalitzats, un re-
forç en competències bàsiques i laborals i experièn-
cies pràctiques vinculades al teixit empresarial i co-
munitari del territori..

NOVOP
Servei de Segones Oportu-
nitats

Servei de sensibilització, assessorament, emprenedo-
ria social i cooperativisme.

ECOSOCIAL
Servei d’Economia Social i
Cooperativisme

Servei de Mediació i Resolució de Conflictes on desenvo-
lupem programes dl’acompanyament en la prevenció i 
la recerca de solucions; adaptem i personalitzem cada 
cas. El forma un equip de professionals especialitzats 
en habilitats i competències en la gestió de conflictes.

GREC
Servei de Mediació i Resolu-
ció de Conflictes
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Línies d’actuació

MOEBIUS
Orientació i Inserció Laboral

FORGEN
Servei de Formació

Ocupacional i Professional

ORIGEN
Servei Terapèutic i

d’Atenció a Famílies

NOVOP
Segones Oportunitats

ECOSOCIAL
Economia Social i
Cooperativisme

GREC
Mediació i Resolució

de Conflictes

Línies d’actuació a
2 de febrer de 2017

Línies d’actuació
de Fundació Gentis

implantades a
Catalunya durant 

l’any 2016.

Moebius

Grec

Forgen

Origen

Noves
Oportunitats

Economia Social

Val d’Aran

Alt
Urgell

Pallars
Sobirà

Pallars
Jussà

Noguera

Barcelonès

Garraf

Baix
Llobregat

Alt
Penedès

Baix
Penedès

Conca de
Barberà

Priorat

Garrigues

Pla
d’Urgell

Segrià

Ribera
d’EbreTerra

Alta

Baix Ebre

Montsià

Tarragonès

Alt
Camp

Baix
Camp

Solsonès

Cerdanya

Berguedà

Ripollès

Osona

Garrotxa

Alt Empordà

Baix
Empordà

Pla de
l’Estany

Gironès

La Selva

Vallès
Oriental

MoianèsBages

Vallès
Occidental

Anoia

Segarra

Urgell

Maresme

Alta
Ribagorça

Figueres

Castelló
d’Empúries

Girona

Palafrugell

Palamós

Sta. Cristina d’Aro

Sils

Tordera
Sant Celoni

La Roca del Vallès

Barcelona

Vallirana

Valls

Tarragona
Falset

Mora d’Ebre

Gandesa

Roquetes

Tortosa

Bàrbara

La Sènia

Alcanar

Amposta

Deltebre

Montblanc

Salt
Sta. Coloma
de Farners
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Visió panoràmica

La Fundació Gentis té domicili fiscal a Deltebre però desenvolupa serveis i activitats 
arreu de Catalunya. 

Enguany l’entitat ha invertit en el creixement de la seva estructura per donar resposta 
a les exigències del desplegament dels programes i projectes que s’han desenvolupat, 
consolidant així la presència activa en les següents comarques del territori català:

Visió panoràmica

Baix
Penedès

Conca de
Barberà

Priorat

Tarragonès

Alt
Camp

Baix
Camp

Valls

Tarragona
Falset

Montblanc

Barcelonès

Garraf

Baix
Llobregat

Alt
Penedès

Berguedà

Osona

Vallès
Oriental

MoianèsBages

Vallès
Occidental

Anoia
Maresme Tordera

Sant Celoni

La Roca del Vallès

Barcelona

Vallirana

Cerdanya

Ripollès

Garrotxa

Alt Empordà

Baix
Empordà

Pla de
l’Estany

Gironès

La Selva

Figueres

Castelló
d’Empúries

Girona

Palafrugell

Palamós

Sta. Cristina d’Aro

Sils

Salt
Sta. Coloma
de Farners

Ribera
d’EbreTerra

Alta

Baix Ebre

Montsià

Mora d’Ebre

Gandesa

Roquetes

Tortosa

Bàrbara

La Sènia

Alcanar

Amposta

Deltebre

MOEBIUS
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.

FORGEN
Acord Marc de Turisme SOC.
Accions formatives FOAP SOC.
Punts Formatius Incorpora de 
l’Obra Social “La Caixa”.
Formació Inserta. 

ORIGEN
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 Psi-
cològica, SAP.
Espai d’Atenció Familiar, EDAF.

GREC
Projecte de Mediació pel 
col·lectiu gitano.

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



MEMÒRIA                2016           | 11

Visió panoràmica

MOEBIUS
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.

FORGEN
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.
Formació Inserta. 

ORIGEN
Alfabetització lingüística “Pont de Mar Blava”.

GREC
Mediació penitenciària.
Servei de Mediació Comunitària Ajuntament de 
Barcelona.
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d’Empúries

Girona

Palafrugell

Palamós

Sta. Cristina d’Aro
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Alcanar
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Deltebre

MOEBIUS
Servei d’orientació a persones amb dis-
capacitat.
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.

FORGEN
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.

ORIGEN
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).

GREC
Pla gitano barri.
Programa d’interculturalitat.

NOVOP
Centre de Noves oportunitats Ter-
res de l’Ebre.
Programes de Formació i Inserció.
PFI Centre de Formació “Lo Pont”.

ECOSOCIAL
Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.
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Servei d’Orientació i Inserció

Servei d’Orientació i Inserció
ORIENTACIÓ LABORAL

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

190 persones ateses 68 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

65 persones ateses 31 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

146 persones ateses 36 insercions

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

154 persones ateses 90 insercions

Programa d’Atenció a persones desocupades Arsis - Encuentra Empleo

50 persones ateses 15 insercions

Itineraris d’Inserció per a persones sota mesura judicial

35 persones ateses 10 insercions

Programa Reincorpora de l’Obra Social “La Caixa”

55 persones ateses 12 insercions

Servei “Empleo con Apoyo” AESE

15 persones ateses 3 insercions
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Servei d’Orientació i Inserció

INTERMEDIACIÓ AMB L’EMPRESA

Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”

1.167 persones ateses 298 insercions

Agència de col·locació

492 persones ateses 26 insercions

Red Araña

308 persones ateses 15 insercions

El model de referència de treball és l’ocupabilitat per competències, on el projecte professional 
(pla d’inserció laboral) es converteix en un trajecte per a desenvolupar competències, entenent 
l’apoderament de la persona ocupable com la fi i el camí per a poder-les treballar. Aquest 
model d’intervenció parteix del reconeixement de que totes les persones atresoren capital com-
petencial.

“Mi trayectoria en Fundació Gentis ha sido muy provechosa y me ha servido para trabajar y 
preparar muchas entrevistas en el mundo laboral hasta conseguir mi meta. Estar en un puesto 
que yo pensaba que no estaría pero que a base de esfuerzo lo he conseguido y agradezco al 
programa SIOAS por el apoyo que me han dado”.

Jonathan Lopez, beneficiari del programa SIOAS

“Buscàvem un projecte que unís la Responsabilitat Social Corporativa a la vegada que oferís 
un servei als nostres associats de Cadena 88. Solidaritat en cadena consisteix en una formació 
que oferim a persones en situació d’atur, en algunes ocasions de llarga durada, per formar-los i 
donar-los una capacitació laboral que els permeti integrar-se posteriorment al mercat laboral.

Aquest ha estat el meu millor treball professional sense cap mena de dubte i, per Ehlis, aquest 
aspecte humà, també. Creiem que a aquests alumnes els hem donat per una banda, una for-
mació per a què ells poguessin tenir una base, però, el més important que penso que els hem 
pogut aportar és confiança en sí mateixos, autoestima i els hem donat “la vida”, l’alegria.

Ha estat un premi, un premi per a tots. Un premi per a nosaltres, el fet de col·laborar amb la 
Fundació Gentis i amb l’empresa, però per ells aquest curs, aquest projecte, ha estat com un 
regal.”

Carmen Rubio, Directora de RRHH Ehlis S.A.
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Servei de Formació

Servei de Formació

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

150 participants

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

73 participants

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

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

29 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

“L’experiència va ser molt enriquidora i motivadora. Ens va servir a nivell tècnic però sobretot a 
nivell personal, per reactivar-nos i tornar al mercat laboral. A partir d’aquesta experiència vam 
prendre la decisió de posar-nos a treballar a compte propi en temes de pintura i senyalització i 
la veritat és que estem molt contents. Moltes gràcies Fundació Gentis per tot”.

Manel Cuenca i Maica García, alumnes del Punt Formatiu Incorpora 
de Mossos de Magatzem i reposador

15 persones ateses 3 insercions

118 participants 57 insercions

El desplegament formatiu tant de l’àmbit professional com ocupacional s’ha fet en les àrres de 
comerç, logística, sector agrari, turisme, administració i finances, serveis a la persona, idiomes i 
TICs, així com de tota l’activitat que s’emmarca en la praxis professional del tercer sector social.

124 participants 18 insercions
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Servei de Formació

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

15 participants

Programa de Formació i Inserció

69 participants

Centre de Formació “Lo Pont”: GES, Proves d’accès a CFGM i CFGS

42 participants

Programa PICE de Cambres de Comerç

45 participants

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

17 participants

Més enllà d’aquests programes formatius, Gentis va desenvolupar el Pla de Formació Interna 
per cobrir les  necessitats formatives dels més de 600 professionals que treballen al grup Plata-
forma Educativa. Es varen executar més de 30 accions formatives de temàtiques estratègiques 
com les Pràctiques Restauratives, l’Orientació per Competències, Intervenció i Orientació Sistè-
mica, Mediació en conflictes i el Suport Conductual Positiu i TICs entre d’altres fent un total de 
376 hores formatives.

“Estic molt agraïda a Fundació Gentis perquè estava a l’atur des de 2011 i ara estic estudiant 
una cosa que de veritat m’agrada i penso que em servirà sempre. A part he de dir que he 
conegut molta gent maca i he fet molta pinya amb tothom. Estic molt contenta!”

Ainhoa Martín, alumne del Curs FOAP d’administrativa i telefonista.

Programa de Formació Inserta

30 participants
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Servei Terapèutic i Famílies

Servei Terapèutic i Famílies

ED’AF, Espai d’atenció familiar

90 visites

Pont Major, espai assessorament famílies

25 sessions grupals

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

30 tallers

Servei d’orientació i atenció familiar (SOAF)

9 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

66 sessions grupals

Seguim treballant en l’aplicació de l’enfocament relacional sistèmic. S’intervé i es tracta a la famí-
lia en el seu conjunt, de manera integral, treballant les relacions entre els membres que hi formen 
part. S’intenta fer sempre que sigui possible un model breu. Les intervencions són curtes i focalit-
zades en el temps. 

Un dels objectius d’aquesta metodologia és clarificar, i si cal redefinir la demanda per tal de poder 
donar-li resposta. En molts casos, les persones presenten situacions de malestar que no canalit-
zen correctament, no saben identificar el focus o no saben definir què els hi passa. En aquests 
casos el treball inicial es centra en definir aquesta situació abans d’iniciar el treball.

ATENCIÓ A FAMÍLIES

32 famílies ateses

209 persones ateses

35 visites 13 famílies ateses

19 visites 8 famílies ateses

30 famílies ateses

30 famílies ateses



MEMÒRIA                2016           | 17

Servei Terapèutic i Famílies

Serveis Especialitzats en Teràpia Familiar (STEF)

Programa d’Atenció Psicològica a Famílies derivades pel CaixaProinfància

ATENCIÓ TERAPÈUTICA

“L’any 2016 ha marcat un abans i un després a Gentis Origen. Hem crescut amb nous progra-
mes tant a nivell comunitari com terapèutic, i hem consolidat els que ja estaven en funciona-
ment. Ha estat molt engrescador i motivador veure com sorgeixen noves oportunitats per posar 
en marxa accions per acompanyar processos, amb l’objectiu d’ajudar a millorar la  qualitat de 
vida de les famílies i dels nens/es i joves.”

Marta Ayuso, psicòloga i terapeuta familiar del Servei Origen.

106 visites

111 visites 27 famílies ateses
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Servei de Mediació

Servei de Mediació

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

20 persones ateses 10 casos de mediació

Projecte de Mediació pel col·lectiu gitano Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

123 persones ateses 188 entrevistes

La mediació a Gentis té tres pilars fonamentals: prevenció, formació i gestió alternativa de con-
flictes en diferents àmbits (penitenciari, comunitari, escolar,organitzacional, etc.).

Projecte de Mediació Penitenciària

286 persones ateses 137 casos 61 mediacions realitzades

320 participants en accions formatives40 tallers de difusió i formació

“La mediación que hice aquí en el centro con Fundación Gentis era algo similar, una persona 
que te escucha y te ayuda a que soluciones de manera pacífica la disputa que mantienes con 
otra persona”

“Hice una mediación aquí en Quatre Camins. Tuve un conflicto con otros internos y me ofrecie-
ron resolverlo con una mediación. Aprendí de ello. El mediador te llama a ti y a la otra persona 
por separado y habla con cada uno para saber su versión. Después nos reúne y juntos  nos 
ayuda a que nosotros encontremos la mejor solución pacíficamente”

“No es fácil porque te tienes que poner en el pellejo de la persona contraria, en los aspectos po-
sitivos y negativos. Y hacerte una opinión nueva de lo sucedido. Cuando las personas tenemos 
un conflicto tenemos que reflexionar y dejar que nos pase el efecto de la discusión. Es impor-
tante que las personas hablemos con personas externas que nos ayuden a sacar fuera todo lo 
que tenemos que decir”.

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

6 acords

59 mediacions finalitzades en acord 2 mediacions realitzades sense acord

124 persones que han realitzat un procés de mediació complet

Projecte per l’Escola Proa de Prevenció de l’Assetjament Escolar a través de la Millo-
ra de la Convivència i les Relacions

 70 persones ateses

65 hores totals entre formació i sessions de segui-
ment de casos

1 jornada tècnica inicial Mòduls formatius en Benestar 
emocional, coaching a l’aula i amb 
les famílies i Pràctiques restaura-

tives
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Servei d’Economia Social 

Servei d’Economia Social 

Som col·laboradors estratègics pel posicionament del cooperativisme al territori català. Ho estem 
fent des d’una doble responsabilitat: per una banda desenvolupant el nostre model d’economia 
social i per altra banda amplificant que ho fem sota un paraigües centrat en les persones. 

“La cooperativa ens encaixa amb el que volem ser i el que volem oferir”.

Olga Taravilla, Cultural Rizoma SCCL primera cooperativa creada a
l’Ateneu cooperatiu Terres Gironines 

Ateneu cooperatiu
Terres Gironines

Ateneu cooperatiu
Terres de l’Ebre

El projecte que hem emprès s’ubica en el sector de l’agricultura i de la jardineria. Per a una ban-
da, el projecte es centra en les activitats i la gestió d’una horta ecològica situada a Fortià, un petit 
poble de l’Alt Empordà. En ella implementem les tècniques i estratègies corresponents per la 
promoció i el bon funcionament de la plantació ecològica en funció de la temporada, sent molt 
representativa en els bons àmbits de vida de la societat.  Ens encarreguem del manteniment, 
de plantar, collir, etc. Posteriorment, els productes obtinguts es faciliten a tercers agents, que 
són els que s’encarreguen de comercialitzar-los a mercats de proximitat com per exemple el de 
Llançà i el de Figueres i, d’altres a través de demandes online. Per altra banda, de forma com-
plementària també oferim serveis especialitzats a la cura i manteniment de jardins particulars, 
adaptant-nos a les necessitats i demandes dels nostres clients. 

La iniciativa va sorgí a partir de la motivació per aquest sector ja que ens desperta molts interes-
sos i expectatives relacionades amb les nostres trajectòries professionals. Vam realitzar alguna 
formació  relacionada amb la jardineria, hem anat col•laborant de manera puntual amb empre-
ses especialitzades i de referència. I finalment, ens vam plantejar construir el nostre projecte i, 
buscar el suport del PAI per fer-lo realitat. 

Davant de la idea de l’autoocupació se’ns varen plantejar molts dubtes i qüestions que no les ha-
víem contemplat mai, hi ha molts aspectes burocràtics i pràctiques que s’han de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar un pla d’empresa i, de buscar la millor forma de tirar-lo endavant. Es fa 
del tot necessari disposar d’un bon assessorament i acompanyament al llarg del procés. Per 
nosaltres el servei PAI amb l’acompanyament que hem rebut d’en Josep Ensenyat ha estat clau 
pel nostre projecte. Des de la presa de consciència del que implica una iniciativa d’autoocupació, 
prendre decisions amb confiança i seguretat, i anar superant els obstacles que van sorgint. 

Eudald i Nil, partipants del Programa d’Autoocupació Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”

COOPERATIVISME

AUTOOCUPACIÓ
Programa Autoocupació Incorpora

86 persones ateses 16 empreses creades
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Servei de Segones Oportunitats

El Centre de Noves Oportunitats a les Terres de l’Ebre és un programa adreçat a joves de 
16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. L’objectiu de totes les accions  és aconse-
guir la capacitació dels joves tant professionalment com competencialment, tant a través 
de la inserció al món laboral com el desenvolupament d’itineraris acadèmics.

Servei de Segones Oportunitats

249
Joves que han participat en la fase d’orientació.

60
Joves que s’han inserit al mercat laboral.

84
Joves que han retornat al sistema
educatiu reglat.

12
Punts d’actuació a diferents territoris de les
Terres de l’Ebre.

105
Joves que han col·laborat en accions de
voluntariat i treball comunitari.

84
Joves que s’han format obtenint certificació
professionalitzadora.

El Centre de Noves Oportunitats en xifres
Resultats d’activitat

Empuriabrava

Palamós

Sta. Cristina d’Aro
Sils

Salt
GironaSta. Coloma

de Farners

Castelló
d’Empúries

Barcelona
Vallirana

Martorell

TorderaSant Celoni

Tarragona

Valls

Montblanc

Amposta
Sta. Bàrbara

Tortosa
Roquetes

Deltebre

Móra d’Ebre
Gandesa

Alcanar
La Sènia

Sils

Salt
Girona

Barcelona
Vallirana

Martorell

TorderaSant Celoni

Tarragona

Valls

Montblanc

Amposta

Alcanar

Deltebre

Sta. Coloma
de Farners Palamós

Sta. Cristina d’Aro

Empuriabrava
Castelló
d’Empúries

Sta. Bàrbara

Tortosa
Roquetes
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Servei de Segones Oportunitats

El Centre de Noves Oportunitats és un programa integral que combina diferents accions:  forma-
ció, voluntariat social, apoderament personal i competencial, acompanyament estratègic en el 
disseny i desenvolupament del projecte vital i professional dels joves, entre d’altres.

“Necessitava l’ESO i un títol per poder treballar després, però degut a l’experiència passada a 
l’institut vaig decidir no tornar allí per treure’m el graduat. Mentrestant em vaig quedar ajudant 
els meus pares i avis per anar fent alguna cosa i no estar parada. 

Al cap d’uns mesos vaig tenir una trucada on deien que podia tenir el títol al curs que em pro-
posaven, així que vaig acceptar l’oportunitat de poder treure-me’l. 

Quan vaig arribar el primer dia, tots ens vam presentar. Al llarg del curs he anat complint amb 
els deures i exàmens que donaven i espero aprovar. Encara que jo crec que no está bé que el 
dret a viure el determini un paper.”

Tània Callau,  participant Programa de Noves Oportunitats
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Col·laboradors estratègics

Col·laboradors estratègics

Ajuntament d’Amposta 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà
Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Deltebre 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de La Sènia
Ajuntament de Montblanc 
Ajuntament de Palamós 
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 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 Maresme
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 Gene-
ralitat de Catalunya 
Direcció General d’Atenció a Infants i 
Adolescents (DGAIA)
Direcció General d’Economia Social, el 
Tercer Sector, les Cooperatives i l’Auto-
empresa 
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” 
Escola Proa, Associació de Pares Borde-
ta-Sant Medir
Inserta Empleo, Fundación ONCE
Orientapro

Institucions públiques

Institucions privades
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Complicitat empresarial

Cal Sastre, negoci autocupació

Suport en la nova creació d’empreses en format d’autocupació.

Stef Iberia, empresa amb gran activitat d’inserció sociolaboral

Empresa amb una cooperació d’alt impacte en processos de selecció.

Complicitat empresarial

Francisco Oller S.A., empresa model de fidelització i treball integral

Empresa amb una col·laboració de llarg recorregut.

Etecniled’s S.A., empresa model de reactivació de l’economia local

Acció empresarial des de la perspectiva comunitària.

Delta Hotel S.A., empresa entorn d’aprenentatge i capacitació laboral

Projecte de voluntariat social i empresarial.

Elllis S.A., model de formació i ocupació centrat en la persona

Aliança empresarial per desenvolupar projectes de Formació Dual.

+300
CONVENIS 

DE PRÀCTIQUES

26
INTERMEDIACIONS 

LABORALS

15
PROSPECTORS 
TERRITORIALS

56
VISITES ENTORN 

PRODUCTIU
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El valor dels professionals

Es van crear el doble de llocs de treball respecte l’exercici passat arribant a constituir 

un equip humà format per 103 profesisonals distribuïts distribuïts en diversos serveis 

socials i projectes educatius que gestiona l’entitat en les demarcacions de Girona, Barce-

lona, Tarragona i Terres de l’Ebre.

El valor dels professionals

26,9%

9,6%

5,7%
7,7%

50%

Diplomats
Administració
Personal Qualificat i de Serveis
Direccions i Coordinacions
Llicenciats

Relació de categories professionals

26,9%

9,6%

5,7%
7,7%

50%

Diplomats
Administració
Personal Qualificat i de Serveis
Direccions i Coordinacions
Llicenciats

Relació de categories professionals

103
Professionals

75%
Dones

Gairebé el 75% de la plantilla són dones.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
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Impacte econòmic

Impacte econòmic

D’acord amb el tancament aquest 
2016 la Fundació Gentis ha tingut els 
següents  ingressos distribuïts tal i com 
s’il·lustra.

TOTAL D’INGRESSOS

2.994.755 €

La memòria es pot consultar al portal                                                                           
www.plataformaeducativa.org.
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Plataforma Educativa

El grup d’organitzacions socials Plataforma Educativa del que formem part, té un             

recorregut vital i professional de més de 20 anys d‘experiència dissenyant i desen-

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

d’exclusió social. Amb el grup d’entitats Plataforma Educativa:

Plataforma Educativa

Tenim una activitat contínua de producció i intercanvi de béns 

i/o serveis: gestionem serveis d’atenció a les persones i produïm 

productes, que permeten donar feina a persones en situacions 

precàries i/o de risc social.. 

Perseguim una finalitat social explícita i principal: treballem perla 

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

Ens definim com un grup d’organitzacions sense ànim de lucre 

amb autonomia organitzativa indenpendent i destinem els ro-

manents a assolir la nostra finalitat social.. 

Implementem sistemes de governança inclusiva. Hem cons-

truït processos de presa de decisions participatius, concreta-

ment un sistema de Direcció Estratègica participada per tots els                     

partprenents de les nostres organitzacions, on elaborem, ava-

luem i analitzem conjuntament el Pla d’Acció conjunt de tot el 

grup d’entitats.
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Participació en xarxes

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 xarxes

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 Pro-
fessor 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 pro-
motores.

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 Em-
preses 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 discapa-
citat, 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 desenvo-
lupar accions de formació per a persones treballadores dins del Marc del Pro-
grama formatiu que promou el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.
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GENTIS BARCELONA
c/ Salvador Espriu, 85
08005  Barcelona
Tel. 93 224 25 96

c/ Vilardell, 29. Entresòl 2a
08014  Barcelona
Tel. 93 144 04 20

GENTIS GIRONA
c/ Garrotxa, 7
17006  Girona
Tel: 972 40 54 54

La Maret (Salt)
c/ Sant Roc, 2
17190  Salt
Tel. 972 40 54 55

GENTIS TARRAGONA
c/ Del Portal Nou, 9 Baixos
43800  Valls
Tel. 977 50 02 08

GENTIS TERRES DE L’EBRE
c/ de Barcelona, 77-79
43870  Amposta
Tel. 977 05 92 66

Av. de Catalunya, 83
43500  Tortosa
Tel. 977 50 02 08


