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128 professionals 

118 projectes executats 

2.814.475,54€ de volum econòmic

90,6% de dones

(+11,7%)*

han treballat a l’entitat

Hem ampliat l’activitat amb nous programes comunitaris i nous 
serveis i hem consolidat les noves orientacions de l’entitat, la 
nova tipologia de projectes i d’activitat

Les persones ateses han augmentat

Hem renovat serveis externs

Hem mantingut programes clau de l’entitat 

Els projectes de recerca han augmentat

* Increments respecte l’any anterior

Les dades clau del 2015

1.246 persones ateses

228 professionals 

6.590 participants 

3.600 participants 

84,2% de dones

55,7% de dones

1.997 nuclis familiars atesos

(+42,4%)*

(+19,6%)*

(+31%)*

en programes de Surt

participants en accions de formació externes impartides per l’entitat 

Consolidació i ampliació dels programes d’acció comunitària

en programes comunitaris

en el Programa d’acollida de noves famílies 

de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per Surt 



Persones a càrrec 
El  75,2% tenen fills i filles 

El 12,3% tenen altres persones a càrrec

Composició de les llars on viuen
El 9,8% són famílies monomarentals 

 El 20,5% viuen en llars compartides no familiars 

  El 23,2% viuen en llars extenses 

 El 32,8% viuen en llars nuclears 

El 5,6% viuen en llars unipersonals 

Origen
El 53,1% del total de persones ateses són d’origen estranger, i es manté la 

tendència a reduir-se el seu pes.

Les persones estrangeres provenen de 36 països, principalment: 

Marroc: 18,5% 
Nigèria: 11,8%  
Equador: 10,1%
República Dominicana: 6,7%
Bangla Desh: 5,6% 

El 49,1% de dones ateses són d’origen estranger 

El 39,7% provenen de Centre (9,8%) i Sud Amèrica (29,9%) 

El 37,5%, d’Àfrica  

El 13,6%, d’Àsia

El 9,2%, d’Europa

Edat
La majoria de dones ateses tenen entre 25 i 45 anys (68%) 

Augmenta el nombre de majors de 45 anys ateses (19,7%) 

Estudis
El 46,8% de les persones ateses tenien estudis primaris 

 El 38,6% tenien estudis secundaris 

 El 8,8% tenien estudis universitaris

El 2,2% no havien estat escolaritzades 

El major percentatge de dones amb estudis primaris són dones autòctones 
(un 66,3% del total del seu grup). 

En el cas d’estrangeres, la franja majoritària és la de dones amb estudis 
secundaris (un 53,7% del total del seu grup). 

Entre les estrangeres, hi ha un elevat percentatge de dones amb estudis 
universitaris (un 18% del total del grup). Entre les autòctones, no n’hi ha cap. 

* El perfil sociodemogràfic analitzat respon, per imperatiu administratiu, 
exclusivament a les persones que atenem directament a Surt.

Els grups prioritaris d’atenció han estat: 

  Dones en situació d’exclusió social i laboral, pertanyents a grups 
d’especial vulnerabilitat social, com treballadores sexuals o víctimes 
de tràfic per a l’explotació sexual

  Dones de minories ètniques, concretament, dones gitanes

  Dones que, per efecte de la crisi, es troben en situació de precarietat 
econòmica i ingressos per sota del llindar de la pobresa

Característiques sociodemogràfiques 
principals dels grups atesos: 



Un any més, arriba el moment d’aturar-nos un instant i fer una mirada enrere, per 
repassar la feina feta. Una acció que ens és útil, tant per avaluar l’assoliment dels 
objectius que ens havíem proposat i els resultats obtinguts, com per reflexionar 
sobre els canvis i els nous reptes que ens planteja el futur. 

Uns canvis i reptes dels quals no és gens aliena la forta crisi econòmica i social que 
ha sacsejat, també, les entitats socials. En aquest context, el 2015 ha estat un any de 
treball intens i productiu en què ens hem centrat en consolidar la reorientació de 
l’activitat, iniciada el 2012, la renovació i innovació metodològiques, la renovació 
de l’estructura organitzativa i la recuperació econòmica. 

Hem ampliat les línies d’activitat i obert nous programes, alhora que hem consolidat 
línies i programes oberts per donar resposta a necessitats detectades arran dels 
profunds impactes generats per la crisi en la població socioeconòmicament més 
vulnerable. L’esforç de creixement i diversificació quedà palès en la presentació 
de projectes i propostes duta a terme durant el 2015. Tanmateix, encara ens 
trobem amb la necessitat de millorar l’estratègia de clientela i agents finançadors, 
per consolidar les línies de treball obertes a l’entitat i evitar retrocessos un cop 
encetades. 

Per aconseguir-ho, ens cal entomar les estratègies de creixement fora de 
Catalunya, tot generant aliances i acords que ens el facilitin i, alhora, dibuixar 
una estratègia de creixement a Catalunya que ens permeti actuar més enllà de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, tant en l’àmbit públic com en el privat. 

Portes endins, malgrat el context de dificultat, s’ha posat en marxa una nova 
estructura organitzativa per donar una resposta més ajustada al moment actual 
de l’entitat, s’ha ampliat el nombre de persones vinculades a Surt, s’han iniciat 
processos de revisió metodològica, s’han diversificat les fonts de finançament i 
s’ha tancat l’exercici econòmic amb resultats positius que permeten plantejar-nos  
la sostenibilitat de l’acció de l’entitat en el futur. 

Tenim present que es tracta de processos i dinàmiques que encara s’han d’enfortir. 
Hem començat a posar fil a l’agulla, però encara resta feina a fer fins a arribar 
a tenir enllestit l’ordit per donar resposta als reptes plantejats en aquest nou 
període.

Fina Rubio,
 presidenta de la Fundació Surt

Un any de consolidació, 
en temps de reptes 



Surt, acció social feminista
Fa més de 20 anys que Surt −nascuda el 1993 com a Associació de Dones 
per a la Inserció Laboral i convertida l’any 2007 en Fundació de Dones− 
persegueix transformar la societat per assolir l’equitat de gènere. Des 
dels inicis, la nostra activitat s’adreça a totes les dones, però molt 
especialment als grups i persones que es troben en situacions de major 
vulnerabilitat social i en risc d’exclusió.

Treballem per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les 
dones i eradicar les discriminacions que vivim a través de promoure 
l’equitat, l’empoderament, l’autonomia de les dones i el seu lideratge.

Ho fem des d’àmbits diversos:

Amb el foment de l’ocupació de qualitat i en condicions de no 
discriminació

Amb la generació de coneixement i la sensibilització respecte les 
discriminacions que marquen la participació social, econòmica i 
laboral de les dones, especialment, en l’àmbit professional

Amb accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la 
defensa dels drets de ciutadania de les dones 

Amb propostes polítiques i socials que permetin avançar en 
l’objectiu marc de tota la nostra acció: assolir una societat que 
ens permeti viure vides en igualtat d’oportunitats i de drets, vides 
on dones i homes, amb identitats diverses, siguem efectivament 
corresponsables del treball de cures, de la responsabilitat de 
sostenir la vida, i en què compartim, sense discriminacions ni 
subordinacions, els espais socials i el poder



és un procés

de presa de consciència

enfortiment de les pròpies capacitats

enfortiment de l’autonomia 

augment de l’autoritat, com a individu i com a grup social 

augment de poder sobre els recursos i les decisions

en el conjunt de les institucions socials 
Generar els canvis socials, polítics i econòmics per eradicar les discriminacions de gènere 
estructurals en tots els àmbits de les relacions socials

per impulsar canvis i transformar 
les relacions de subordinació
Respon a la necessitat de modificar la distribució de poder entre 
gèneres i generar canvis en les relacions personals i socials

Individual 

Col·lectiva 

amb una doble dimensió 

Canvis orientats a aconseguir més auto-
confiança, valoració pròpia i poder de 

negociació dels propis interessos

Canvis orientats a enfortir i potenciar els vincles, 
els suports i el reconeixement mutu que pot per-

metre afrontar els problemes comuns i avançar en 
la defensa dels interessos comuns

L’empoderament

A la pràctica de Surt 
L’empoderament es concreta en el procés 
a través del qual les dones

prenen consciència dels seus propis drets

identifiquen les situacions de discriminació i subordinació 
i les causes que les generen

reconeixen i posen en valor els seus interessos

reforcen les seves capacitats 

posen en marxa processos de canvi que potencien 
l’adquisició de poder individual i col·lectiu 

el concebem com
un procés no lineal de transformació

una progressió dinàmica 

protagonitzada per la pròpia persona 

assentada en mecanismes personals i intransferibles de 

presa de decisions, autonomia i participació



Empoderament econòmic
Treballar per l’autonomia econòmica, a través de millorar el perfil 
professional i obrir camins d’inserció en el mercat de treball, formal i/o 
protegit
Desplegar suports per crear iniciatives d’emprenedoria social o mercantil
Impulsar propostes d’economia social, solidària i de cura, tot 
incorporant una perspectiva feminista de l’economia

Empoderament personal
Facilitar els processos de presa de consciència de les condicions de  
subordinació i discriminació de gènere, per identificar els seus interessos 
i transformar les relacions i les estructures que les perpetuen
Generar espais per enfortir les capacitats de les dones com a subjectes  
protagonistes i gestors dels seus processos vitals (agència), a través de 
potenciar-ne l’autonomia, les capacitats i els lideratges

Empoderament comunitari
Empoderar les comunitats i els territoris com a estratègia per contribuir 
a l’exercici d’una ciutadania inclusiva i participativa, construïda des de 
l’equitat de gènere i en què les persones siguin les protagonistes del seu 
propi desenvolupament
Promoure el reconeixement de la diversitat com el dret de totes les per-
sones a ser diferents i, des d’aquesta perspectiva, facilitar els processos 
d’acollida i convivència intercultural
Potenciar les xarxes de cooperació, col·laboració i suport arrelades a les 
comunitats

Empoderament sociopolític
Generar pensament col·lectiu que ens faciliti la comprensió i el coneixe-
ment crític de l’entorn sociopolític en què actuem
Generar propostes polítiques i  d’acció social per identificar les causes i 
les condicions de discriminació i exclusió de gènere, a través d’afirmar 
els drets, els  interessos, els punts de vista i les opinions de les dones i 
altres grups socials que es troben en  situacions de discriminació

Missió

L’empoderament és l’eix transversal que articula els àmbits d’acció de Surt, 
alhora que la filosofia que n’impregna les metodologies de treball.



Com?

Diversitat 
Reconeixement i valoració de les diversitats (de gènere, d’origen, d’orien-
tació sexual, funcional, de creences...)  com un dret de les persones a ser 
diferents i un valor que enriqueix la societat i, en conseqüència, un valor 
essencial al si de l’organització, que ha de garantir la seva existència i vivèn-
cia sense discriminacions ni prejudicis i construir espais comuns de diàleg, 
reconeixement i interdependència que no impliquin la renúncia a ser qui 
som i als propis valors. 

Solidaritat i transformació social 
Voluntat de subvertir un sistema social aixecat sobre fonaments insosteni-
bles d’explotació i desigualtat, per transitar cap a una societat alternativa 
que, des del reconeixement del rol central que han de tenir les necessitats 
humanes, els afectes i les cures en qualsevol projecte realment transforma-
dor, garanteixi una vida digna, plena i feliç a totes les persones, i en què 
prevalgui la justícia social, la solidaritat i l’equitat de gènere.

Treball col·laboratiu 
Compromís de generar i compartir el coneixement i mantenir relacions ba-
sades en principis ètics de respecte i reconeixement mutu, orientades a des-
envolupar el potencial de les persones i a fomentar comunitats col·laborati-
ves que aprenen de les experiències compartides, tot mantenint una pràctica 
d’aprenentatge continu, proactiu i flexible, per cercar solucions innovadores 
als reptes i necessitats socials als quals volem donar resposta.

Gestió ètica
Aplicació d’una pràctica coherent i rigorosa dels coneixements i els recursos 
que asseguri una actuació social ètica i solidària, que contribueixi tant a la 
millora de les persones que configuren l’entitat, com de les persones destina-
tàries dels nostres programes i activitats com al bé comú de la societat.

Equitat de gènere 
Valor de referència, assentat en una concepció de la justícia de gènere 
com a perspectiva democràtica radical que, des del reconeixement de 
l’existència de situacions de desigualtat generades per l’estructura so-
cial, ens porta a situar al centre de la nostra acció l’empoderament de 
les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Visió

Valors

Ser una organització compromesa amb l’esforç de les dones per construir 
una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en què els 
treballs remunerats i no remunerats siguin assumits al marge de les identi-
tats de gènere i en què el sosteniment de la vida –treball de cura– sigui una 
responsabilitat col·lectiva, socialment visible i revalorada.

Ser una entitat referent en l’acció transformadora dirigida a eradicar les 
discriminacions i les bretxes econòmiques, polítiques, socials i culturals que 
condicionen la vida de les dones pel fet de ser-ho.

amb participació activa, cooperadora i solidària         
+ posicionaments feministes

per incidir en els processos de transformació 
polítics, socials i culturals

=



Les metodologies dirigides a desenvolupar les competències estan estretament 
vinculades a la perspectiva de gènere en la pràctica de l’entitat, ja que faciliten 
donar valor als aprenentatges realitzats per les dones en àmbits no formals, que 
tenen a veure, bàsicament, amb les responsabilitats de cura de les persones i amb 
l’organització d’aquest espai. Així, es fa visible el valor social del treball de les do-
nes en l’àmbit reproductiu i s’inverteix la dinàmica de desvalorització sistemàtica 
present en l’imaginari i la pràctica socialment dominants. Mitjançant la metodo-
logia de competències, aquests aprenentatges es fan visibles i, sobretot, adqui-
reixen valor com a capacitats –competències- significatives en l’àmbit laboral.

Des del model de competències que proposem, la competència professional és el 
resultat  de combinar i mobilitzar de manera específica els recursos personals, les 
pròpies competències (capacitats, habilitats, destreses, coneixements...), un pa-
trimoni que cadascú organitza i articula de manera particular i que, aplicat a un 
context laboral, esdevé competència professional.  

Perspectiva intercultural
Treballem des del reconeixement recíproc de les diferències culturals que trobem 
en les relacions socials. Quan parlem de perspectiva o competència intercultural, 
ens referim als coneixements, habilitats i actituds que es requereixen per treba-
llar en contextos de multiculturalitat significativa que demanen tenir la capacitat 
d’entendre, comprendre i donar respostes adequades, tant de caràcter professio-
nal com interpersonals i afectives, a persones culturalment diferents a nosaltres.

Des d’aquesta perspectiva, les relacions de gènere són també relacions intercul-
turals, en tant que relacions estructurals i estructurants d’identitats.  Això su-
posa incorporar a la intervenció professional de Surt l’existència de diferències 
significatives en la identitat de les dones i en les seves realitats socioculturals.
Una diversitat que requereix de reconeixement específic, d’aproximació cultural 
a allò diferent, de diàleg i de mediació que facilitin trobar espais comuns que no 
impliquin la renúncia a ser qui som i al propis valors.

Eixos estratègics

Enfocament constructivista
Orientem tota activitat socioeducativa com una adquisició de capacitats  a par-
tir de les experiències de la persona, no com una retenció passiva de continguts 
disciplinaris. Entenem que aprendre consisteix, fonamentalment, en construir 
significats i atribuir sentit a allò que s’aprèn a partir de l’experiència personal 
i dels coneixements, sentiments i valors amb els quals cada persona s’aproxima 
als continguts i activitats que ha d’adquirir i treballar. Es construeix, així, un co-
neixement significatiu, a partir d’establir relacions entre allò que s’aprèn, el que 
se sap i l’entorn i de facilitar la transferència d’aquests coneixements i experièn-
cies a contextos diferents d’aquells en què s’han après o realitzat.

Model centrat en el desenvolupament 
de competències
Posem l’accent en desenvolupar les capacitats i recursos personals necessaris per 
donar solidesa al procés d’inserció que inicia la dona, a partir de potenciar la seva 
capacitat d’autoaprenentatge i transferència al context laboral de les competèn-
cies adquirides i desenvolupades en una multiplicitat d’àmbits d’aprenentatge.

Perspectiva intercultural

Enfocament constructivista Empoderar les dones

Gènere Subjectes 
del seu procés

Model centrat en el 
desenvolupament de competències



Programes d’inclusió social i laboral
44 projectes executats en què han participat 898 persones  (82,9%, dones)

Programes d’atenció social
10 projectes executats des dels quals s’han atés 151 dones i 107 nens i nenes
Gestió d’1 pis d’inclusió
Gestió d’1 programa d’atorgament de PIRMI

Programes d’acció  comunitària
10 programes de desenvolupament comuniari des dels 

quals s’ha arribat a 6.590 persones (55,7%, dones)
1 programa d’acollida de noves famílies, amb 

1.997 nuclis familiars i 3.600 persones participants
Programes d’atenció i prevenció de la violència

10 projectes d’atenció, prevenció i sensibilització de la violència masclista, amb  

93 dones ateses i 40 persones participants en accions de sensibilització

Consultora de gènere
16 cursos de formació, amb 228 professionals participants
3 plans d’igualtat · 3 tallers d’empoderament 

Projectes de recerca
10 projectes de recerca, 1 com a coordinadores i 9 en partenariat

3 estudis i propostes metodològiques
Gestió de serveis

6 serveis externs gestionats

Treballem per l’empoderament 
de les dones 


