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En tancar l'exercici d'activitats, volem fer 

balanç per poder compartir els resultats més 

rellevants del nostre dia a dia. El temps passa 

tan ràpid que tot sovint deixa poc marge per 

reflexionar sobre tot allò què hem fet, per a qui 

ho hem fet i a on hem deixat petjada.

L'any que deixem enrere ha estat dur i difícil pel 

nostre sector, alhora també reptador i il·lusion-

ant. Complexe perquè ens movem en un univers 

socioeconòmic força complicat i tot sovint 

paradoxal. Per una banda som actors impor-

tants pel desenvolupament social i econòmic 

de la nostra societat, que demana més solu-

cions cada vegada més àgils i creatives, però 

per altra banda, veiem com van minvant els 

recursos econòmics mentre van creixent les 

necessitats socials.

No seria just no mencionar l'altra cara de la 

moneda: la il·lusió i els reptes que implica el 

futur incert i l'abordatge de nous horitzons. 

Hem de continuar endavant i no perdre de vista 

el repte que tenim entre mans: la promoció 

activa de la inclusió desenvolupant serveis i 

projectes socioeducatius, formatius i ocupa-

cionals per a la població que així ho requereixi.  

Aquest any 2018 ens hem mobilitzat per 

assentar les bases d'un canvi de mirada en les 

pràctiques formatives i ocupacionals que 

desenvolupem en el sí dels serveis fent de la 

diversitat més que una realitat, un valor afegit. 

La perspectiva comunitària posant al centre les 

persones i el seu entorn proper, identificant i 

reforçant els recursos de l'àmbit local ha 

constituit un dels principis metodològics clau 

de la nosatra acció social.

Dins aquest marc sistemàtic, hem pogut 

consolidar una metodologia educativa per 

l'impuls de les Segones Oportunitats en entorns 

on la dispersió i descentralització de recursos 

són trets característics.

Amb tot plegat, volem continuar sent 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 les que es troben en 

situacions de vulnerabilitat social i laboral. I no 

ho podem fer sense tots i totes les profession-

als que contribueixen cada dia a la construcció 

d’un món millor, atenent sempre a tothom qui 

ens reclama atenció i ajuda.

Marta Cid Pañella
Gerent
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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.

Resum executiu

PERSONES ATESES

PROJECTES GESTIONATS

OCUPACIONAL I PROFESSIONAL

PROFESSIONALS QUE
TREBALLEN A L’ENTITAT

HORES DE FORMACIÓ

190
14.150

103

8.227



El nostre ADN
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La Fundació Gentis és una entitat sene ànim de lucre que treballa per aconseguir la 
inclusió social dels col·lectius més desfavorits. Utilitza la inserció 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. Volem ser 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.

La Fundació Gentis té per missió desenvolu-
par projectes, programes, serveis i formació 
adreçats a infants, adolescents, joves i 
famílies, per promoure el benestar i el creixe-
ment personal i professional, posant especial 
interès en el treball amb persones en situació 
de vulnerabilitat social.

La Fundació Gentis vol ser:

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.

Un referent en la mediació i gestió dels 
conflictes, amb especialment incidència en la 
formació, l'atenció individual i en la generació 
de coneixement.

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 res- 
ponsabilitat 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.

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS



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:
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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 de 
la xarxa d'organitzacions d'economia social Plataforma Educativa i destinem els 
romanents a assolir la nostra finalitat social. Som una entitat independent i tenim 
autonomia orga- nitzativa 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

Gentis és una fundació, una entitat sense ànim de lucre, que vol ser referent per al 
desenvolupament de les com- petències 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.

MEDIACIÓ I
RESOLUCIÓ

CONFLICTES

INTERMEDIACIÓ
LABORAL

ÀREA 
DISCAPACITAT

ÀREA
ÍNTEGRALS

ÀREA
ESPECÍFICS

ÀREA
EMPRESA

FORMACIÓ
(FORGEN)

ÀREA
GESTIÓ

ÀREA
PERSONES

ÀREA
SINGULARS

ÀREA FORMACIÓ
CONTÍNUA

EQUIP TÈCNIC: ORIENTACIÓ, FORMACIÓ,                                                                                                                                                       PROSPECCCIÓ, ATENCIÓ TERAPÈUTICA, EQUIP EDUCATIU,...
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PATRONAT

DIRECCIÓ
GENERAL

DIRECCIÓ
EXECUTIVA

DIRECCIÓ TERRITORIAL 
GIRONA

DIRECCIÓ TERRITORIAL
BARCELONA

DIRECCIÓ TERRITORIAL
TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

COORDINACIÓ
TÈCNICA

CATALUNYA

DIGITALITZACIÓ

ÀREA
MULTIMÈDIA

ÀREA
CONTINGUTS

ECONOMIA
SOCIAL

ÀREA
COOPERATIVISME

ÀREA
EMPRENEDORIA

SEGONES
OPORTUNITATS

ÀREA NOVES
OPORTUNITATS

ÀREA
LLEURE

ESPAI
RIU

ÀREA
REGLADA

EQUIP TÈCNIC: ORIENTACIÓ, FORMACIÓ,                                                                                                                                                       PROSPECCCIÓ, ATENCIÓ TERAPÈUTICA, EQUIP EDUCATIU,...
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Línies d’actuació

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

-

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

-

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

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

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

FORMACIÓ OCUPACIONAL 

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

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.

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.

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.

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.

SERVEIS EDUCATIUS
Recurs integrat d'ocupació i 
educació per a gent jove 

Desenvolupem programes d’acció competencial 
per tal de millorar el perfil professional de les 
persones participants i/o per aportar valor al 
seu lloc de treball. Impartim formació profes-
sional,ocupacional i qualificadora.

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:
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ORIENTACIÓ 
LABORAL

FORMACIÓ 
OCUPACIOAL I 
PROFESSIONAL

EMPRENEDORIA I
AUTOOCUPACIÓ

ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR I

SUPORT TERAPÈUTIC
MEDIACIÓ

COMUNITÀRIA

SERVEIS
EDUCATIUS

Empuriabrava

Celrà

Sarrià 
de Ter

Olot

Ripoll

Hostalric

Pineda de Mar
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Visió panoràmica

ORIENTACIÓ LABORAL 
Programa de Serveis Integrals 
d’Orientació, Acompanyament i 
Suport a la Inserció (SIOAS)  

Agències de Col·locació.
Programa Integrals per a aturats 
de +30 anys.

ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR I SUPORT 
TERAPÈUTIC

Projecte Estones.

Servei d’Atenció i Suport Psico-
lògica, SAP 

.
Espai d’Atenció Familiar, EDAF.

Projecte de Mediació 
pel col·lectiu gitano.
Punt Òmnia.

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

SERVEIS EDUCATIUS
Unitat d'Escolarització 
Compartida (UEC)

Centre de Formació Integral
de Primera Oportunitat

Programa de prevenció del mal- 
tractament a la gent gran, Cercol 

Programa d’orientació de
perceptors RMI. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
I PROFESSIONAL

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

Itineraris formatius de sensibi-
lització sobre la Igualtat 
d'Oportunitats entre Homes i 
Dones.

Formació per a treballadors/es.

FOAP accions formatives SOC.

Acord Marc accions formati-
ves SOC.Programa Proinfància Obra 

Social “La Caixa”.
Servei terapèutic infants i 
adoLescents (DGAIA). 
 

Programa Estol, Serveis 
d'Orientació i acompanyament 
a les famílies (SOAF) i programes 
d'orientació educativa

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:

Empuriabrava

MEDIACIÓ 
COMUNITÀRIA
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ORIENTACIÓ LABORAL 
Programa de Serveis Integrals d’Orientació, 
Acompanyament i Suport a la Inserció (SIOAS)  
Programa d’orientació de perceptors RMI.

Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”.
Programa Reincorpora “La Caixa”.

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”.
FSC Inserta.

Accions formatives CIRE.

FISS: Formació professionalitzadora.

GESO Pla Gitano.
Acord Marc accions formatives SOC.

Formació en competències bàsiques 
Barcelona Activa. 

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

ORIENTACIÓ LABORAL
Programa de Serveis Integrals 
d’Orientació, Acompanyament i 
Suport a la Inserció (SIOAS).  
Programa d’orientació de perceptors RMI.
Programa d’orientació persones en atur.
Programa Incorpora de l’Obra Social 
“La Caixa”.

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”.

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”.

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
Programa d’interculturalitat. 

SERVEIS EDUCATIUS
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

Servei de Suport i Acompanyament Social 
Projecte Eix Besós.

Servei d'Acompanyament i assessorament indi-
vidual laboral a joves

Servei Terapèutic Infants i Adolescents (DGAIA).

Reus
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Servei d’Orientació Laboral

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.

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

90 persones ateses 29 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

273 persones ateses 81 insercions

Programes Integrals per a persones majors de 30 anys desocupades de llarga durada

172 persones ateses 54 insercions

Itineraris d’Inserció per a persones sota mesura judicial (CIRE)

20 persones ateses 5 insercions

Programa Reincorpora de l’Obra Social “La Caixa”

22 persones ateses 19 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

111 persones ateses 50 insercions

Orientació Laboral
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Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”

750 persones ateses 284 insercions

Agència de col·locació

108 persones ateses 11 insercions

Red Araña

174 persones ateses

Intermediació amb l’Empresa

La tasca de les tècniques i tècnics d’orientació i inserció laboral passa per 
restituir a la persona el seu rol social a través del treball. Accedir a una 
feina facilita el sentiment de  pertinença social, recuperar la identitat  com a ciutadà i 
ciutadana de ple dret, fer sentir una veu i un poder de decisió que sovint, la persona en 
situació d’atur, ha perdut. L’accés al mercat laboral engega el motor del canvi a la vida 
de les persones, independentment de la situació de partida; com a treballadora o 
treballador, la persona es sent apoderada i genera sinergies al seu entorn proper, 
família, amics/gues, veïns/es i en definitiva a la  nostra societat.

Dolors Perea, tècnica d’Orientació i Inserció Laboral
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Servei de Formació Ocupacional 
i Professional

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.

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

7.090h de formació 402 alumnes acreditats457 persones ateses

60 alumnes acreditats8 accions formatives
Accions de Formació en Competències Bàsiques de Barcelona Activa

140h de formació

710h de formació 41 alumnes acreditats60 persones ateses

10 alumnes acreditats

2.141h de formació 117 alumnes acreditats 167 persones ateses

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

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

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

570h de formació

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

263 joves atesos 1.127h de formació180 itineraris finalitzats

93 alumnes acreditats120 persones ateses

90h de formació

Programa de Formació Inserta

370h de formació

15 alumnes acreditats24 persones ateses

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

130 alumnes acreditats

Cursos de Competéncias Digitales (CompDig) amb FSC-Inserta

250h de formació
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446h de formació

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Accions Formatives

Suport conductual positiu. 15h

PNL Habilitats Socials (CET). 15h

Criança terapèutica. 15h (2 edicions)

Model intervenció sistèmica. 15h (3 edicions)

Comunicació no violenta. 20h

Planificació centrada en la persona. 15h

Acompanyament integral a 
l'adolescència. 18h

No em trobo bé. 6h 

PNL. 15h 

Estratègies de contenció. 8h (3 edicions)

Pràctiques restauratives. 15h (3 edicions)

Prevenció i detecció de l'abús sexual. 15h  

Educació emocional. 15h

Treballar amb humor. 15h (3 edicions)

Aprenentatge basat en jocs per a 
educadors i educadores. 6h (2 edicions)

WordPress Advance. 15h

ÀREA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Seguretat alimentària per 
educadors/es i auxiliars. 6h

Manipulació segura d'equips de 
treball perillosos. 4h

Ús d’eines i maquinària. 8h

Seguretat alimentària per personal de 
cuina i obradors. 10h

ÀREA IGUALTAT HOME-DONA

Sensibilitzacio envers a la “igualtat de gènere”. 6h

ÀREA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EFICIENT

Processos de selecció i entrevista 
competencial. 20h 

Introducció al cooperativisme. 15h

Disseny de projectes. 10h

Eines informàtiques financeres (Excel 
i PowerPivot). 12h

Gestió d'equips delegació, planificació 
del temps i creativitat. 15h 

Projecte Forgen, pla de formació interna de la Xarxa d'Organitzacions 
Plataforma Educativa

427 persones formades
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Servei d’Acompanyament Familiar 
i Suport Terapèutic

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.

ED’AF, Espai d’Atenció Familiar

136 visites42 famílies ateses

Atenció a Famílies

Estones, espai de trobades per mares, pares i infants a l’Escola Bressol Municipal l’Olivera 

67 sessions grupals 19 famílies ateses

Pont Major, espai assessorament famílies

27 sessions grupals 20 famílies ateses

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

27 tallers 682 persones ateses

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

410 visites

Servei d’orientació i atenció familiar (SOAF)

218 persones ateses 13 tallers57 famílies ateses

Crèixer en Família

67 persones ateses 27 famílies ateses3 tallers
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Atenció Terapèutica

Programa d’Atenció Psicològica a Famílies derivades pel CaixaProinfància 

60 tallers 6 Instituts d’Educació Secundària 359 visites 48 persones ateses

Servei d’atenció terapèutica d’abusos

27 sessions grupals 20 famílies ateses

Serveis Especialitzats en Teràpia Familiar (STEF)

415 visites
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Servei de Mediació Comunitària

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.

238 persones ateses

45 mediacions finalitzades en acord

143 casos 288 mediacions realitzades

12 persones ateses 6 casos de mediació 3 acords

70 participants en accions formatives7 tallers de difusió i formació

38 comissions de convivència

114 persones que han realitzat un procés de mediació complet

Projecte de Mediació Penitenciària

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

Un dels aspectes més valorats pels interns que participen en mediació és 
disposar en el medi penitenciari d'un espai on sentir-se lliures per expressar 
el que pensen i senten, sense ser jutjats ni avaluats, sentir que les seves opinions són 
respectades i se'ls dóna un valor i sobretot i especialment la possibilitat de sentir-se escoltats.

Carol Mallo, tècnica de Mediació Comunitària
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Servei d’Emprenedoria i Autoocupació

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).

Cooperativisme

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.

Autoocupació

 1923 persones ateses  175 plans de projecte tutoritzats

 5 cooperatives creades

 75 formacions realitzades  20 convenis de col•laboració 

 57 insercions laborals en Economia Social

Ateneus Cooperatius

59 empreses creades

 196 persones ateses  32 persones formades

112 plans d’empresa

Programa Autoocupació Incorpora



Serveis Educatius
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Els serveis educatius de l’entitat s’agrupen en programes de formació reglada homologats 
pel Departament d’Educació impartits al Centre de Formació d’Adults Lo Pont, Unitats 
d’Escolarització Compartida i programes d’orientació i formació ocupacional del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que s’imparteixen per oferir oportunitats d’inclusió educativa i 
social al col·lectiu jove que ho necessiti.

El Centre de Formació “Lo Pont” és un centre educatiu descentralitzat del Departament de 
d’Ensenyament focalitzat en retornar al sistema educatiu formal i millorar les 
competències transversals i emocionals de joves entre 16 i 24 anys que han patit 
abandonament prematur dels seus estudis o fracàs escolar. Compta amb diversos punts 
d’atenció (Deltebre, Amposta, Roquetes, La Sènia, Alcanar) on s’imparteixen les 
formacions de GESO, CAM i CPPCGS, i PFIs. També es despleguen programes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, com Noves Oportunitats i Primera Oportunitat per a joves que 
migren sols, així com un catàleg de certificats de professionalitat. 

Programa de Noves Oportunitats, joves de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya

396 joves atesos

Centre de Formació d’Adults “Lo Pont”

Programa de Primera Oportunitat per Joves que migren sols
Servei d’Ocupació de Catalunya 

223 itineraris creats 133 joves acreditats

Graduat en educació secundària (GES) - Segon cicle

30 alumnes

Curs específic d'Accés a Grau Mitjà (CAM)

12 alumnes

PFI Auxiliar en Vivers i Jardins

23 alumnes

PFI Auxiliar d'Imatge Personal: Perruqueria i Estètica

18 alumnes

135 joves atesos 600h de formació

23 acreditats

10 acreditats

16 acreditats

14 acreditats

DGAIA

88 joves atesos 800h de formació
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L’escola de Lleure dona complementarietat a tota l’oferta formativa per atendre millor les 
necessitats de desenvolupament social i professional de les persones que atenem. 

Escola d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

 

Formació a mida de Premonitors/ores de Lleure 

10 alumnes

Formació a mida de Monitors/ores de Lleure Esportiu

13 alumnes

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs educatiu 
extern adreçat als i les alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, necessiten 
nous escenaris pedagògics que els permetin desenvolupar les seves capacitats. L’alumnat 
podrà seguir una part de la formació reglada de l’Educació Secundària Obligatòria en 
Unitats d’Escolarització Compartida, on se li proposen activitats específiques molt 
pensades per fer aflorar els seus talents.

Unitat d’Escolarització Compartida

UEC Castelló d’Empúries, Programa d’aAtenció a les Persones i Gestió d’Espais:
Comerç, Oficina i Serveis Esportius

7 alumnes

Certificat de Professionalitat en Dinamització d’activitats 
de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil

13 alumnes

330h de formació

YK: La UEC em permetrà poder aprovar la ESO, llavors podré estudiar 
algun cicle relacionat amb els meus interessos i podré treballar 
d’alguna cosa que m’agradi. Si no fos per la UEC, tindria moltes 
dificultats per aprovar i seguir endavant.”

MC: M’agrada la UEC perquè fem activitats més pràctiques i divertides. 
A part, ens ensenyen coses útils i que ens serviran per un futur.”

BN: He recuperat la il·lusió per seguir estudiant, la meva motivació cada 
cop era més baixa i ara, almenys, no em costa llevar-me al matí i anar a 
estudiar.

DC: “A la UEC em sento més valorat, més a gust amb els companys i la 
relació amb els professors és més propera. Es preocupen pel nostre 
futur i el que més m’agrada és que la nostra opinió conta molt.

Alumnes de la UEC (Castelló d’Empúries)
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Creant Xarxes

Amb el suport
Ajuntament de Barcelona

Diputació de Tarragona

Fons Social Europeu - Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil

Fundació Bancària La Caixa

Servei Públic d’Ocupació

Amb la col·laboració
Ajuntament de Castelló d’Empúries

Ajuntament de Celrà 

Ajuntament de l’Escala

Ajuntament de Girona

Ajuntament de Palamós

Ajuntament de Pineda

Ajuntament de Salt

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Sarrià de Ter

Ajuntament de Sils

Ajuntament del Vendrell

Barcelona Activa - Ajuntament 
de Barcelona

CONFORCAT

Creu Roja

Consell Comarcal del Montsià

Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt

Departament d’Educació

Departament d’Empresa i Coneixement

Departament de Justícia

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies - DG Economia Social Tercer 
Sector

FSC - INSERTA

Fundació ONCE

FUNDESPLAI

Institut Català de les Dones

Obra Social la Caixa

RED ARAÑA
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Serveis a Empreses

IEM Emergència, empresa model entorn productiu 
Empresa col·laboradora en pràctiques i en insercions.

242
CONVENIS 

DE PRÀCTIQUES

329
INTERMEDIACIONS 

LABORALS

376
PROSPECCCIONS 
TERRITORIALS

17
VISITES ENTORN 

PRODUCTIU

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

Hotel Ciutat d’Amposta, empresa de formació i capacitació laboral
Aliança empresarial per desenvolupar projectes de formació i inserció.

Parador de Tortosa, empresa de formació i capacitació laboral
Empresa col·laboradora en pràctiques i en insercions.

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.

Fundació Acció Baix Mobntseny, empresa model entorn productiu 
Empresa col·laboradora en insercions.

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.



El 75,7% de la plantilla són dones

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

103
Professionals

78
Dones

24
Homes
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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.

Personal tècnic i d'atenció
Direcció i coordinadors
Personal de gestió, administració, 
suport i serveis generals

Relació de categories professionals

74,30%

10,60%

15,10%
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D’acord amb el tancament aquest 2018 la Fundació Gentis ha tingut els següents 
ingressos distribuïts tal i com s’il·lustra.

Impacte econòmic 

TOTAL D’INGRESSOS

4.315.240,89€
TOTAL DE DESPESES

4.122.752,43€

42,80%

27,40%

7,90%

8%
0,60%

13,30%

63%

22,20%

9,5%

1%

29,10%

Prestació de serveis
Subvencions Públiques
Subvencions Privades
Altres Ingressos

11,20%

57,40%

2,30%

Inversió Social

Orígen dels ingressos

Ingressos per línia d’explotació

Serveis Educatius

Reserves

Manteniment centres
Costos de personal

Amortitzacions i despeses financeres
Administració i gestió

Orientació laboral i educativa
Formació ocupacional i professional
Acompanyament familiar i suport terapèutic.
Mediació Comunitària
Emprenedoria i Autoocupació

4,3%
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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.

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.

Plataforma Educativa

Amb la xarxa Plataforma Educativa

L’entitat està treballant per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental que segueix 
les directives europees fomentant el desenvolupament de les anomenades 4R per tal 
d’establir una gestió adequada dels residus, que garanteixi la protecció del medi ambient: 
reduir, reutilitzar reciclar i recuperar.

Les mesures que l’organització aplica per a la millora de la gestió ambiental són optimitzar 
el consum d’aigua i energies, reduir l’emissió atmosfèrica, acústica i lumínica, minimitzar 
la producció, augmentar el consum d’energies renovables i millorar la gestió de residus.

Sostenibilitat
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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.




