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Mar Camarasa
Cap de l’àrea d’empoderament sociopolític

Ana Camargo
Cap de l’àrea d’empoderament comunitari

Xesca Muñoz
Cap de l’àrea d’empoderament econòmic

El consell directiu és l’òrgan de coordinació de les  diverses línies d’activitat de 
l’entitat. Té les funcions d’executar i fer el seguiment, en cada un dels àmbits 
d’activitat, dels plans anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels programes 
i projectes, així com dels equips de treball.  El conformen l’equip de direcció 
executiva i les coordinadores de les àrees i línies d’actuació. 

Composició del consell directiu
Fina Rubio
Directora general

Anna López
Directora financera i administrativa

Sira Vilardell
Directora operativa

Carolina Pallàs
Directora d’expansió i projectes

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim 
òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat 
a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme 
responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta
Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta
M. Ester Ramos Oliveras

Secretària
Teresa Martínez Pastor

Vocals
Anna López Anguera
Carmen Oriol López-Montenegro
Remei Sipi Mayo
Belén Fernández López
Montserrat Camps
Fina Garcia
Carme Cañadell

L’equip executiu té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment 
quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Òrgans de govern



El  33,6% de les persones que treballen a l’entitat fan jornada completa 
i el 66,4% jornada parcial . El 7,5% de les persones que tenen jornada parcial ha 

estat per elecció pròpia i el  92,5% per requisits dels programes i/o serveis. Els resultats 

suposen un increment important de les jornades parcials respecte l’any anterior. La 

majoria de les noves contractacions es fan per a jornades parcials, dada que assenyala 

una tipologia de programes que dificulten les possibilitats de contractació a jornada 

completa

De les 128 professionals que han estat vinculades a l’entitat durant el 2015, el 21,10% 
tenien contracte indefinit i el 78,9% contracte temporal per obra i servei 

En les desvinculacions laborals, el 87,93% s’han produït per finalitzacions 
d’obra i servei, el 6,9% han estat baixes voluntàries i el 5,17% han estat cessaments 

L’equip
Durant l’any 2015 han treballat a l’entitat  128 professionals, vinculades als 
diferents projectes i a les estructures de gestió (21 més que l’any 2014). En 

finalitzar l’any, 69 professionals conformaven la plantilla de l’entitat

Al llarg del 2015 s’han creat  39 nous llocs de treball, el 100% vinculats a 

projectes, i se n’han substituït 24

El 91% de professionals contractades són dones. El percentatge d’homes 

s’ha reduït respecte l’any anterior (9% homes el 2015, 12,10% el 2014), però manté 

una línia de creixement respecte anys anteriors

El patronat està format íntegrament per dones i també són majoria 
en els equips de direcció (100% en el consell directiu; 89% en els equips de 

coordinació de projectes)

El 75,8% de la plantilla es troba en la franja d’edat de 30 a 45 anys; 

el 10,16 té més de 45 anys i el 14,06% menys de 30



Intercooperem
Fundació Intermedia 
La Fundació Intermedia és una iniciativa coimpulsada per la Fundació 
Surt, la Fundació IRES i Suara Cooperativa, fonamentada en els valors del 
desenvolupament personal, la responsabilitat social, l’equitat de gènere i la 
innovació. 

Intermedia, homologada com a agència de col·locació, atén persones, 
especialment en situacions d’alta vulnerabilitat social i laboral i actua 
per millorar-ne l’ocupació i l’ocupabilitat, és a dir, incrementant-ne les 
possibilitat de trobar feina, alhora que suposa una eina de desenvolupament 
personal. 

Les accions d’assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de 
trajectòries professionals que ofereix Intermedia es fa en estreta col·laboració 
amb les empreses i el teixit socioeconòmic. 

NoraiRaval SCCL
És un projecte cultural impulsat pel Consorci de les Drassanes Reials i el 
Museu Marítim de Barcelona que implica diferents agents socials i culturals 
del barri del Raval. La cooperativa està participada al 50% per la Fundació 
Surt. El gestionem conjuntament amb Impulsem SCCL. Durant el 2015, 
ha ampliat l’activitat com a empresa d’inserció i ha dut a terme diferents 
projectes culturals i gastronòmics. Una de les seves activitats principals és la 
gestió del restaurant del Museu Marítim de Barcelona. 

UT E Surt-Suara 
L’entitat ha constituït una Unió Temporal d’Empreses (UTE) amb la 
cooperativa Suara per gestionar el Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD) de l’Ajuntament de Barcelona, durant els anys 2015 i el 2016, 
amb una possible extensió de dos anys. 

Pla de formació 

50 treballadores han fet formació en prevenció de riscos 
laborals en col·laboració amb Mútua Laboral

62 treballadores han fet  formació d’acollida inicial

15 persones han participat en la formació “Metodologies 
d’empoderament i competències” (20 hores)

11 persones han realitzat el mòdul formatiu “Introducció a la 
perspectiva de gènere. Equitat de gènere” (16 hores)

19 persones han participat en la sessió formativa sobre tràfic 
d’èssers humans amb finalitat d’explotació sexual

Se’ns han ofert 6 formacions externes pel sector o entitats 
col·laboradores, en què han participat 15 treballadores



Fem xarxa

Formem part de: 
Coop 57, cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris
ECAS, Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
Fundació Tot Raval
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Col·laborem amb: 
Encuestafacil
Drac Màgic
Associació Candela
Mujeres Pa’lante
Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)
Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses

Participem en: 
Consell Municipal de Benestar Social
Consell Nacional de Dones de Catalunya
Consell Municipal de Dones de Barcelona
Comissió d’Acció Comunitària del Consell Municipal de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Barcelona
Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa Antirumors. Pla Barcelona Interculturalitat
Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria 
Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona
Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona Activa
Xarxa d’Entitats del Barri de la Mina
Xarxa Emprèn
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa de foment de l’ocupació laboral d’Horta 
Xarxa per l’Observatori de la Població Gitana de l’Est d’Europa a 
Catalunya (ROMEST)
Comissió de Treball de la Campanya Pobresa Zero
Comissió d’Aliments del Raval



Compte de pèrdues i guanys
Els resultats de 2015 s’han tancat amb uns resultats positius de  35.958,79€, 
que representa un marge de benefici de l’1,25%.

Com a entitat d’acció social sense ànim de lucre, els excedents els reinvertim 
en l’activitat de l’organització.

Resum del pressupost 2015
Planificat  Realitzat % d’acompliment % s/total ingrés

Ingressos totals 2.806.829,13 2.879.470,63 102,59%
Despeses totals 2.685.493,38 2.843.511,85 105,88% 98,75%

Resultats 121.335,75 35.958,79

Despeses   2.843.511,85
Aprovisionaments   39.138,85
Despeses de personal 1.723.182,35
Altres despeses d’explotació 505.027,44
Amortitzacions  114.501,43
Ajuts concedits  440.784,48
Despeses financeres 20.845,96
Diferències de canvi    31,34

Ingressos  2.879.470,63
Ingressos per les activitats 1.294.298,69
Altres ingressos d’explotació  6.444,62
Imputació de subvencions  1.576.222,36
Ingressos financers 2.504,96

Ingressos

2.879.470,63
2.843.511,85

35.958,79

Despeses Resultat

Els números, sobre la taula. 
Informe econòmic



Compromeses 
amb la qualitat 

Compromeses amb la prestació d’una atenció de qualitat, Surt compta 
amb processos de millora contínua amb la ISO 9001/2008 i ha obtingut 
la certificació en la gestió de les activitats de disseny i gestió de projectes 
d’atenció a dones que inclou: 

   Itineraris i circuits d’inserció 
   Formació ocupacional i professional 
   Serveis d’autoocupació i autoempresa 
   Programes d’atenció a dones de grups específics 
   Processos de disseny i gestió de projectes d’investigació 
   Procés d’oferta i gestió de serveis de consultoria

Entre les oportunitats de millora detectades en les auditories que ha 
passat l’entitat, s’aconsella definir indicadors de seguiment i mesura 
abans de començar els projectes de recerca, millorar els registres del 
seguiment intern dels projectes de la consultora de gènere, fomentar 
la comunicació interna dels serveis prestats a les usuàries, registrar els 
aspectes fonamentals tractats o acordats amb la clientela de l’entitat, 
valorar l’adaptació del mètode previst per conèixer el grau de satisfacció 
de les usuàries si no es pot efectuar tal i com s’ha definit al sistema i 
simplificar la sistemàtica de registre d’incidències i accions de millora. 
L’equip directiu pren nota de les oportunitats de millora recollides i les 
inclou als plans del proper any. 

Per altra banda, la implicació del personal, la potenciació de la gestió 
dels recursos humans, amb la definició d’una nova política, la bona 
orientació a la qualitat del servei que es presta a les usuàries dels 
projectes gestionats, els projectes d’innovació de la Unió Europea, el 
disseny i seguiment dels projectes i l’elevada recollida d’enquestes de 
satisfacció amb molt bons resultats, són els punts forts que s’extrauen 
dels informes de les auditories que hem rebut de l’activitat del 2015. 



Comptem amb el suport de
Administracions públiques

Organismes públics 

Fundacions


