Cartera de
productes i serveis

Inserció Laboral
Serveis d’Orientació i Reinserció Laboral
Servei que té per objectiu atendre als demandants d’ocupació i posar al seu abast les eines necessàries per
(re)incorporar-se amb èxit al món professional. Detectar i aïllar l’oferta i la demanda de feina, orientar en
els processos de recerca de feina, establir itineraris individuals de formació i recerca adaptats a cada participant, i la realització de sessions grupals.

PQPI-Programa de Qualificació professional Inicial
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO).
Proporcionen una formació bàsica i professional que facilita la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari formatiu,
especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. Els programes també donen
opció de fer una formació complementària per tal d’obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Experiència

PROJECTE					
Pla qualificació professional inicial (PQPI)		
Projecte Orientació a la transició al treball (SOAT)
Program Urban Gornal -(POA)			
Taller català nouvinguts. Can Xic			

CLIENT
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Ajuntament de St. Adriá de Besòs
Aj. de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Viladecans
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Dinamització Comunitària
Projectes de Dinamització Comercial
Procés socioeducatiu a la recerca de la corresponsabilitat dels agents públics i privats, perseguint com a objectiu
la millora de l’oferta comercial d’un àrea determinada per adaptar-la a les necessitats dels consumidors i les
consumidores.

Suport a processos de reallotjament
Plans de treball específics d’acompanyament socioeducatiu per a les persones i famílies afectades en processos
de reallotjament per aconseguir l’autonomia socioeconòmica i una bona convivència veïnal a través del treball
de competències socials, d’administració i organització de la llar, del manteniment de l’habitatge i l’ús correcte
dels serveis comunitaris.

Processos de participació en Plans Urbanístics
Procés educatiu de transformació. Com a principis bàsics de la nostra intervenció: entendre participació com a dret; La participació
com a metodologia; participació com a procés educatiu continu, cal ensenyar a participar i s’aprèn de forma pràctica; Participació
com a eina de transformació, partint de la creença en la capacitat de decisió i de transformació dels individus i del col·lectiu.
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Serveis Municipals d’Atenció a la Immigració
Aquests serveis donen resposta a les necessitats d’atenció en matèria de serveis socials a les persones immigrades. Fan accions
de recepció i acollida adreçades a la població nouvinguda, accions per promocionar la igualtat d’oportunitats i accions per
fomentar el coneixement mutu i la cohesió social.
Inclou serveis com l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, interpretació i traducció, tallers de sensibilització envers
el fet migratori, etc. També es realitzen els informes d’inserció social necessaris per poder tramitar les autoritzacions de residencia temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i els informes de disponibilitat d’habitatge suficient
necessaris per poder tramitar les reagrupacions familiars i les autoritzacions de residencia inicial per als menors estrangers no
nascuts a Espanya.

Dinamització d’espais públics
Donar una alternativa d’oci, optimitzant l’ús de determinats espais públics potenciant la seva vessant educativa
i social, fent possible un ús responsable entre col·lectius i activitats que es puguin realitzar sense interferències
potenciant la seva interrelació.

Intervenció en espais públics
La nostra intervenció té una mirada preventiva, que permet diagnosticar i intervenir en conflictes de convivència
latents o emergents. Per això, plantegem l’elaboració i manteniment d’un sistema d’atenció i anàlisi sobre l’estat
de la convivència al territori, dissenyant i definint eines metodològiques i l’execució d’accions i programes específics segons les necessitats detectades.
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Suport a Comunitats de Veïns
Es tracta de desenvolupar un procés socioeducatiu i organitzatiu amb els veïns i veïnes amb la finalitat de capacitar-los per a la corresponsabilitat en l’ús, manteniment i gestió comunitària dels espais col·lectius, així com en
la millora de la participació i la convivència, per tal de potenciar l’organització i l’autonomia en la gestió de les
comunitats de veïns.

Programes municipals d’acollida a nouvinguts
Aquests programes impulsen projectes per afavorir la integració i la cohesió social articulant un seguit de recursos informatius
i d’orientació per fer més accessibles els serveis culturals, educatius, socials, mèdics i d’atenció a les persones en general; així
com el coneixement i la integració de les persones nouvingudes en el teixit associatiu del territori.

Suport al Teixit Associatiu
Procés d’enfortiment del teixit associatiu, portant a terme una acció de proximitat, amb una perspectiva intercultural, amb caràcter innovador i capacitat de cessió del coneixement mutu. Recerca de la cooperació entre
associacions i la coordinació dels seus esforços, la creació de sinergies que permetin un millor aprofitament de
les seves capacitats i recursos, el desenvolupament d’objectius i projectes de major abast i impacte social.
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Mediació comunitària
És un servei que té per objectiu la prevenció de conflictes més aguts i/o greus, la construcció d’una ciutadania
plural, el reconeixement de l’altre, l’apropament de les parts, la comunicació i comprensió mútua, l’aprenentatge
i el desenvolupament de la convivència, la recerca d’estratègies alternatives per a la resolució de conflictes i la
participació comunitària.

Experiència

PROJECTE						
Tallers centre de dia					
Dinamització Solidària					
Dinamització Espais Culturals i Centre Cultural Besòs		
Casal d’Associacions - Pau Picasso				
CMCP Can Galta						
Dinamització Barri Trajana					
Mediació Cultural Col·lectiu Romaní			
Suport Juntes d’Escala. Assessorament i Mediació - La Mina
Suport Juntes d’Escala Camp Clar				
Comunitat de veïns, comunitat d’interessos			
Suport a les Comunitats de Veïns 				
Servei Municipal Atenció Inmigrant				
Programa de convivència i nova ciutadania			
Centre d’Atenció Comunitària				
Consulta Diagonal					
Pla de Barris: Acccions Participatives			

CLIENT
IMSBS de Terrassa
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Viladecans
Consorci del Barri de la Mina
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de St Adrià de Besòs
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Serveis a la petita infància

Espais Familiars (treball amb famílies)
Els Espais Familiars de Petita Infància són serveis d’atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys que ofereixen suport
a la criança i educació dels fills i filles, centrats en els infants i orientats a les famílies.
Són espais de joc i relació on interactuen els infants i les seves famílies; i on les famílies poden compartir entre elles
la seva experiència d’educar els seus fills i filles. Es poden oferir espais en torn de matí i torn de tarda, organitzats en
sessions setmanals que tenen una durada d’hora i mitja a dues hores aproximadament.

Escoles Bressol
Servei educatiu adreçat als infants de 0-3 anys i a les seves famílies. El primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) és un servei regulat per llei que ha
d’oferir un conjunt d’experiències i aprenentatges educatius que promoguin el desenvolupament i el creixement dels infants, alhora que té cura de
les seves necessitats bàsiques.
Els serveis que s’ofereixen són els següents:
• Servei d’escolaritat: Servei dirigit a assolir els continguts i competències establertes en el currículum dissenyat per l’Administració Pública competent.
• Servei d’acollida de matí i permanència de tarda: Servei dirigit a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. Consisteix en l’atenció als infants
en horaris de 8h a 9h o de 17 a 18h aproximadament.
• Servei de Menjador: Servei dirigit a garantir que es cobreixen les necessitats fisiològiques bàsiques dels infants: alimentació, dormir i higiene, sempre amb un objectiu d’educació dels hàbits de salut i autonomia de l’infant. L’horari en el qual s’ofereix és normalment de 12 a 15h.
• Treball en xarxa: El treball es du a terme des d’una perspectiva interdisciplinar i en xarxa amb altres equipaments i serveis municipals.
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Experiència

PROJECTE							
EBM Joaquim Blume (Ute Entorn-Ade)				
EBM La Romànica, Ceif Espronceda i Vapor Buxeda Nou		
El Xiulet .Atenció Petita Infància i Família				
L’Estel, La Lluna i Petit Príncep. Atenció Petita Infància i Família
El Molinet i la Baldufa. Atenció Petita Infància i Família		
Castellnins. Atenció Petita Infància i Família				
La Pau. Atenció Petita Infància i Família				
EBM Els Petits Gegants						
EBM La Camparra						
EBM La Mainada							
EBM La Petita Cèrvola						
LLar d’infants El Patufet						
EBM Els Vailets							
EBM Nero Nas							
EBM Ralet Ralet							
EBM Pam i Pipa							
EBM La Casa dels Contes						
EBM Puigpunyent						
Menjador escolar							
Menjador escolar							
Menjador escolar							
EBM Garrofins							
EBM Els Gallarets							

CLIENT
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Solsona
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Callus
Ajuntament Sant Marti de Tous
Ajuntament de Guissona
Ajuntament d’Òdena
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de Puigpunyent
EB Nero Nas -Badalona
EB Ralet Ralet - Badalona
EB Pam i Pipa - Badalona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Santpedor
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Projectes infantils i juvenils
Centres Oberts (infants i adolescents)
Serveis diürns educatius i preventius, que s’inscriuen dins el marc d’actuació dels serveis socials d’atenció primària. Els centres oberts proporcionen atenció als menors en situació de risc social desenvolupant activitats i
serveis fora de l’horari escolar. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents (fins els 18 anys) atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la
família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Plans d’Absentisme
És l’instrument que dota als municipis d’eines per prevenir i atendre l’absentisme escolar. Es dirigeix a alumnat en edat d’escolarització obligatòria
(6-16 anys) i a les seves famílies. En funció de les necessitats s’actua també en infants de 3 a 5 anys.
És una eina de suport als mestres, famílies i infants que, a través del recolzament a tots ells, treballa per aconseguir que els alumnes segueixin el
currículum obligatori, especialment en una etapa delicada com és el moment del trànsit de l’educació primària a la secundària, però també en
l’etapa primària i secundària específicament. Intervenen serveis municipals d’educació, serveis socials i serveis de prevenció i seguretat.

Serveis d’Orientació, acompanyament i transició al treball
Serveis d’orientació, acompanyament i transició al treball per alumnes que estan al 2n cicle de l’ESO. Prioritàriament es fa un treball amb aquell alumnat que té dificultats per aconseguir el graduat en educació secundària, oferint alternatives formatives cap a itineraris ocupacionals mitjançant una tutoria continuada. S’orienta
de forma personalitzada ajustant-nos als seus interessos i les seves demandes de formació, bé sigui per aprendre un ofici o bé per continuar al sistema educatiu.
Al mateix temps, realitzem assessorament a les famílies i als tutors dels centres educatius.
L’objectiu és que els que estan a punt de finalitzar l’educació secundària aconsegueixin graduar o sinó, que continuïn la seva formació professional segons els
recursos que hi ha al territori.
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PEE- Plans Educatius d’Entorn
Els Plans Educatius d’Entorn volen complementar i reforçar l’acció educativa dels centres educatius, establint
continuïtat entre allò que ells fan i les diferents dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. Els eixos
principals, al voltant dels quals s’articulen les intervencions són el foment de la cohesió social, la convivència
intercultural i l’ús de la llengua pròpia del territori.
Gestionem de forma integral projectes de plans educatius d’entorn a grans ciutats. En aquests casos tenim coordinadors del projecte en el territori que faciliten la gestió de recursos i equips, així com la coordinació entre els
diferents agents implicats.

Casals Infantils
Els casals infantils són serveis públics municipals de proximitat adreçats a la població infantil (4-12 anys) que tenen per
objecte l’educació en el lleure afavorint un temps lúdic i de lleure amb intencionalitat educativa.
El seu eix vertebrador és el grup, les activitats grupals i les activitats de lleure educatiu. Ofereixen als infants diferents
programes d’activitats com ara tallers, jocs en grup, espais de joc i estades a l’aire lliure i la natura.

Ludoteques
Els casals i ludoteques infantils són serveis públics municipals de proximitat adreçats a la població infantil (1 a 12 anys) que tenen per objecte l’educació en el lleure
afavorint un temps lúdic i de lleure amb intencionalitat educativa.
El seu eix vertebrador és el joc i la joguina Són equipaments on els infants poden gaudir d’una selecció de jocs de qualitat adequats a la seva edat. Inclouen espais
de psicomotricitat, zones de joc simbòlic i també jocs multimèdia. A les ludoteques també s’hi pot trobar informació sobre jocs, joguines i desenvolupament infantil.

Casals Juvenils
Els Casals de joves municipals són equipaments juvenils de promoció social que, mitjançant un espai relacional i una dinamització sociocultural, promouen la plena ciutadania dels i les joves. Fomenten la presa de decisions autònoma i responsable i el treball en grup des de la participació activa en
projectes col•lectius i la implicació a la comunitat, promouen la dinamització juvenil, ofereixen suport i difusió de la creació jove, i, en definitiva, esdevenen un altaveu de les iniciatives i les opinions dels i les joves.
Es realitzen activitats de dinamització (fires, tallers i cursos), activitats culturals (concerts, teatre, festes majors i sortides), activitats de sensibilització
(exposicions, campanyes, xerrades i cinefòrums), activitats de vacances (camps de treball, intercanvis internacionals, campaments i rutes), activitats
d’intervenció (cooperació, debats i xerrades, campanyes reivindicatives i revista), activitats esportives (korfbal, futbito de carrer, bàsquet, excursions i
campionats), activitats al medi (rutes, excursions, campaments, activitats internacionals i esports d’aventura).
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Gestió Plans Locals de Joventut
Servei d’acció social i acompanyament socioeducatiu amb una dimensió pedagògica que possibilita una intervenció educativa, entenent les capacitats i les necessitats dels i de les adolescents i joves de manera integral i
integradora tenint presents totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés
de desenvolupament, tenint present tres dimensions d’intervenció: individual, grupal i comunitària.

Punts d’Informació Juvenil
Són un servei públic i gratuït. Ofereixen a tots els joves informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els
àmbits del seu interès: estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, lleure, turisme… Acostumen a oferir
serveis complementaris i juguen un paper important en la dinamització dels joves de la seva àrea d’influència.

Punts d’Informació i dinamització de centres educatius secundaris
Breument és la descentralització dels PIJ cap als IES. De manera que es pugui captar adolescents i joves que, per si mateixos, no anirien al PIJ ubicat en un altre tipus d’equipament
municipal.
És un espai d’atenció presencial estable a l’institut que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació
tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi. L’atenció presencial es concreta generalment en un dia a la setmana durant l’hora de l’esbarjo, tot i que
les intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de delegats, organització de campanyes informatives, activitats de dinamització...)
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Experiència

PROJECTE			
CLIENT
PEE Hospitalet de Llobregat
Aj. de l’Hospitalet de Llobregat
Atenció i prevenció a l’absentisme Aj. de l’Hospitalet de Llobregat
Obertura de Patis Mataró		
Institut Municipal Educació de Mataró
PROA CEIP Salvat Papasseit
CEIP Salvat Papasseït - Mollet Vallès
PROA CEIP Nicolàs Longaron
CEIP Nicolàs Longaron
TEA Mollet			
Institut Municipal Mollet del Vallès
PROA IES Vicenç Plantada		
IES Vicenç Plantada Mollet del Vallès
PROA CEIP Joan Abelló		
Ceip Joan Abelló - Mollet del Vallès
Dinamitzacio Obertura de Pati CEIP Ajuntament de Sabadell
PEE Sabadell			
Ajuntament de Sabadell
Activ. suport tasca escolar		
Ajuntament de Sabadell
Partida Oberta- PEE Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Dinamització AMPES PEE Sabadell Ajuntament de Sabadell
TEA CEIP Agnès Armengol		
Ajuntament de Sabadell
PROA CEIP Joaquim Blume		
CEIP Joaquimm Blume de Sabadell
PROA CEIP Espronceda		
CEIP Espronceda de Sabadell
PROA IES Ribot i Serra		
IES Ribot i Serra
PEE Viladecans			
Ajuntament de Viladecans
Tallers d’estudi assistit 		
Ajuntament de Viladecans
Activitats esportives		
Ajuntament de Viladecans
PROA CEIP Amat Targa		
CEIP Amat Targa de Viladecans
PROA CEIP Àngela Roca		
CEIP Angela Roca de Viladecans
PROA CEIP Doctor Trueta		
CEIP Doctor Trueta
PROA CEIP Pau Casals		
CEIP Pau Casals de Viladecans
PROA IES Miramar		
IES Miramar de Viladecans
PROA IES Torre Roja		
IES Torre Roja de Viladecans
PROA IES SALES 			
IES Sales de Viladecans
Servei d’acollida - Viladecans
CEIP Marta Mata
Servei d’acollida 			
CEIP Pau Casals
Coordinació Esports al carrer
Consorci Badalona Sud
Patis oberts Rocafonda Mataró
Institut Municipal Educació Mataró
Extraescolars Viladecans		
AMPA CEIP Viladecans II
Tallers Timbalers Viladecans
CEIP Doctor Trueta

PROJECTE			
CLIENT
Dinamització Canxa Esportiva
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Casal d’estiu Asdivi		
Ajuntament de Viladecans
Casal d’estiu Linguistic		
Ajuntament de Mataró
Clases de Català per Nouvinguts Ajuntament de Mataró
Casal d’estiu Trinitat Vella		
Ajuntament de Barcelona- Trinitat Vella
Casal d’estiu Baró de Viver		
Ajuntament de Barcelona
Campus d’Esport de Nadal		
Consorci Badalona Sud
Família-Escola			
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Espai Jove de l’Eixample		
Ajuntament de Barcelona
Casal de Joves Can Gaza		
Ajuntament de Alella
Casal de Joves de Les Corts
Aj. de Barcelona- Dist. Les Corts
Casals Centre Cívics barri Pomar Generalitat de Catalunya
Casals Centre Cívic del barri Llefià Generalitat de Catalunya
Punt UOC Mataró			
Ajuntament de Mataró
PIJ Sidral 			
Ajuntament de Mataró
Punt d’Informació Juvenil - El Lloro Ajuntament del Prat del Llobregat
Esports al Carrer Badalona Sud
Consorci Badalona Sud
d’Intervenció Socioeducativa per
adolescents i joves districte jove Ajuntament de Terrassa
Acompanyament, inclusió social i
consultoria en la innovació social Ajuntament de Canovelles
Pla jove del Prat			
Ajuntament del Prat de Llobregat
Casals infantils franja besòs
Aj. de Barcelona- Dist. St. Andreu
Casal infantil El Drac 		
Aj. de Barcelona- Dist. St. Martí
SOIA i Punt de Dinamització Infantil Aj. de Barcelona- Dist. Nou Barris
Casal Infantil el Mirador		
Ajuntament de Castellbisbal
Ludoteca Arimel i Galliner		
Ajuntament de Barcelona
CO Parets del Vallès		
Ajuntament de Parets del Vallès
Cal Mata			
Fundació Àngels Garriga de Mata
Mas Pujolar			
Serveis a les Persones Encís, SCCL
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Serveis especialitzats
Serveis d’Urgència (atenció especialitzada 24h)
Assistència psicològica immediata i d’una durada limitada. Els professionals es desplacen fins al lloc de l’incident en el termini de temps
més breu possible. Està adreçat a les dones víctimes d’actes greus de violència masclista i a llurs filles i fills, a l’entorn familiar de la víctima,
i a les i als professionals implicats en l’ajuda a aquestes víctimes.
El servei depèn de l’Administració Pública amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar. Totes les intervencions
es desenvolupen en coordinació amb els recursos professionals que ja existeixen a la localitat de les persones afectades.

Punts de Trobada
És un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de
visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d’exercici
de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del menor.
L’objectiu és garantir als i a les menors llur dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència masclista de les persones adultes.

Serveis de prevenció de drogodependències
Actuacions adreçades a influir sobre els factors de risc i de protecció davant el consum de tòxics, reduint riscos i danys
relacionats amb les addicions. Oferint l’orientació, informació, formació i l’assessorament necessaris, incidint sobre els
diferents grups diana.
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Escoles de Música
Projecte d’acció cultural que té com a missió ser un equipament educatiu/formatiu especialitzat en ensenyaments musicals i, al mateix temps, tenir un paper clau en el conjunt d’intervencions culturals locals, sobretot en
l’àmbit musical.

Central de reserves
Central de reserves especialitzada en la gestió de serveis per a entitats infantils i juvenils en la seva tasca quotidiana; serveis d’allotjament, transport, materials, mercandatge i gestió de grans esdeveniments.

Centres d’allotjament familiar
És un servei de nova creació adreçat a famílies vulnerables afectades per la pèrdua o manca d’habitatge i/o en situació d’exclusió social. L’objectiu és oferir un allotjament ràpid i provisional de curta estada (6 mesos) a la família
en aquestes situacions mentre es treballa en xarxa amb altres serveis per tal d’assolir una reubicació definitiva en
una altre llar pròpia o altres recursos de llarga estada.

Experiència

PROJECTE			
Orientacó i acompanyament
Prevenció i tractament
joves violents organizats		
Escola de Música Benet Bails
Cases de colònies			
Autocars				
Unitats pedagogiques		

CLIENT
Aj. de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Clients diversos
Clients diversos
Clients diversos
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Equipaments per a col·lectius amb risc d’exclusió social

Pisos Pont
Són habitatges tutelats en règim d’autogestió que ofereixen la substitució de la llar, amb caràcter temporal
(aprox. un any), com a continuació del procés iniciat en els Serveis d’Acolliment i Recuperació d’estada limitada,
amb l’objectiu de continuar el pla de treball i facilitant la plena integració sociolaboral, mitjançant un suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure dut a terme per professionals especialitzats.

Residències per a dones (Cases d’acollida)
La Casa d’Acollida és un servei residencial temporal que té com a objectiu oferir un espai d’acollida i convivència per a les
dones i les seves filles i fills que han viscut situacions de violència masclista i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social
de suport prou segura per poder fer front a la situació.
La Casa d’ Acollida proporciona un entorn de seguretat físic i emocional i una atenció integral a les seves necessitats, es
promou un treball personal i en grup per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació maternofilial satisfactòria.
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Projectes Gent Gran
Centres de dia de gent gran
Servei d’acolliment diürn adreçat a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Constitueix una alternativa a l’ internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent. Complementa l’atenció
pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i
social, mantenint la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionant suport
a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Residències de gent gran
Serveis d’acolliment residencial s’adrecen a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència. L’assignació d’un centre
residencial es duu a terme a través del Programa individual d’atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les
modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions
econòmiques previstes en la resolució pel seu grau i nivell.
La llar residència consta d’un habitatge amb serveis comuns i d’un equip professional per a la prestació adequada de les funcions
d’allotjament, manutenció, acolliment, convivència i suport personal de manera que s’asseguri la presència permanent i continuada
durant les vint-i-quatre hores del dia.
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Casals de gent gran
Són equipaments cívics destinats al col·lectiu de les persones grans, que tenen com a finalitat promoure el seu
benestar i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat. Es duen a terme activitats
formatives, esportives, artesanals, musicals, d’apropament a les noves tecnologies, etc. dissenyades a partir de
les propostes dels usuaris de cada equipament, i participació en intercanvis culturals i trobades amb altres casals
del territori.

Experiència

PROJECTE						
Casal de Gent Gran Can Novell				
Tallers Casal Gent Gran Can Novell				
Tallers Casal Gent Gran Sant Ramon			
Casal de Gent Gran Navas					
Taller de Gent Gran Navas/palmera				
Casal de Gent Gran La Palmera				
Tallers Casal Gent Gran Mossen Clapés			
Casal de Gent Gran Mossen Clapés				
Dinamització CGC Bon pastor- Baró viver			
Dinamització CGC Joan Casanelles				
Dinamització CGC Joan Casanelles/tallers			
Activitats físiques esportives gent gran-Badalona		
Centre de Dia Municipal. El Pont de Vilomara i Rocafort
Cursos Català i Alfabetització CGG 				
Suport informadora Casal d’avis				
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CLIENT
Ajuntament de Barcelona - Les Corts
Ajuntament de Barcelona - Les Corts
Ajuntament de Barcelona - Les Corts
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona - Sant Martí
Ajuntament de Barcelona - Sant Martí
Consorci Badalona Sud
Ajuntament El Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Montornés del Vallès

Formació i consultoria
Centres de Formació d’Adults
La formació d’adults és el conjunt d’activitats d’aprenentatge pensat perquè les persones adultes desenvolupin
les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. El Centre de Formació d’Adults té una oferta formativa diversificada i possibilita que les persones adultes
puguin formar-se culturalment, preparar-se acadèmicament o rebre la instrucció bàsica que els afavoreixi el seu
desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor les noves exigències de la societat actual.

Tècnics de Programes Educatius
Consisteix en la contractació de professionals per a la coordinació i execució de programes educatius municipals.
Encís pot haver participat o no en el disseny del programa. En tot cas, sí realitza sempre un seguiment tècnic del
mateix.

Consultoria i assessorament en internacionalització
L’internacionalització s’ha convertit en el tema cabdal en les converses entre empreses i organitzacions per poder fer front a la manca d’ingressos.
A Encís plantegem que per sortir cap enfora, cal una estratègia clara i directa que pugui donar els seus fruits a mitjà termini. Oferim la gestió
d’aquesta estratègia per a entitats del tercer sector.
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Gestió de subvencions europees per a àmbits municipals específics
La Comissió Europea concedeix ajudes financeres directes en forma de subvencions a aquells organismes que afavoreixen els interessos de la UE. Existeix una quantitat significativa de subvencions on els ajuntaments poden optar-hi, però cal una estructura forta darrera per a poder-ho gestionar. Encís ens ocupem de donar-hi resposta i aportar solucions
en la gestió de subvencions a ajuntaments.

Experiència

PROJECTE						
Coordinació territorial					
Coordinació i dinamitzacio					
Cursos, conferències, comunitat d’aprenentatge, suports
Treballadora social Parets del Valles				
Educadores Socials					
Centre de Formació d’Adults (CFA)				
Tecnica dels Programes Educatius				
SALC Mollet del Valles					
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CLIENT
Aj. de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Assoc. d’Alumnes Edelia H. Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Mollet del Vallès

Equipaments culturals
Centres Cívics
Són equipaments polivalents al servei dels ciutadans i ciutadanes que ofereixen un programa integral de serveis
descentralitzats per tal d’apropar l’administració a la ciutadania, alhora que promouen la participació ciutadana
creant teixit associatiu, democratitzant la cultura i esdevenint elements de dinamització territorial.
Els centres cívics municipals tenen com a finalitat:
• La prestació dels serveis públics adreçats a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
• El desenvolupament de les activitats adreçades a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits de la informació, l’aprenentatge, l’esbarjo, la creació, la cultura, la participació….
• La prestació de la infraestructura i dels recursos necessaris perquè els serveis municipals descentralitzats i el
teixit associatiu de la ciutat puguin realitzar les seves activitats.
• La canalització de les diferents demandes i suggeriments que els ciutadans i ciutadanes realitzin a través del
centre cívic.

Ateneus
Els ateneus són un tipus d’associació cultural d’iniciativa privada que organitza activitats culturals, lúdiques i
formatives (xerrades, conferències, cursos...) que són d’interès per als seus associats amb l’objectiu de difondre
la ciència i la cultura.

Centres Culturals
Un centre cultural o casa de cultura és un espai arquitectònic destinat a manifestacions culturals. Poden ser
organitzacions públiques o privades, i promouen la cultura i les arts entre els seus habitants. S’hi desenvolupen
diversos tipus d’activitats, com ara exposicions, cinema, tallers, cursos, etcètera. Són de gran importància per a
la preservació de la cultura local, especialment en comunitats mancades de teatres, cinemes o sales de concerts.
A les grans ciutats ajuden a mantenir activitats culturals amb grups de totes les edats i estrats socials i entre les
comunitats autòctones i nouvingudes.
És especialment rellevant el seu paper en la dinamització, promoció i suport de la cultura popular i tradicional.
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Dinamització cultural
Programes i accions que parteixen d’una metodologia participativa i de resposta als interessos de la ciutadania
mitjançant els quals s’ofereixen projectes culturals i artístics que tinguin un interès públic i social.
Podem proposar, per una banda, un catàleg de producció pròpia ―espectacles i cursos de teatre i dansa—
per complementar la programació cultural anual d’associacions i entitats. I de l’altra, podem dissenyar i produir esdeveniments, que complementin els objectius de les polítiques culturals municipals, així com llurs àrees
d’intensificació: infants, joves, immigrants, dona, discapacitats, llengua i cultura, tradicions, teatre i espectadors...

Experiència

PROJECTE				
Biblioteques obertes de Badalona		
Fem Teatre - IES/CEIP Badalona		
Biblioteques obertes de Sabadell		
Biblioteca Oberta Escola Sellares		
Activ. artistíques				
Tallers activ artístiques			
Tallers Timbalers Viladecans		
Tallers centres cívics de Sant Andreu
C. Producció Cult. i Juvenil POLIDOR
Activitats Culturals Cèntric Espai Cultural
Centre Cívic Sagrada Família i Casal Infantil
Centre Cívic Sagrada Família i Casal Infantil
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CLIENT
Esplais Catalans
Esplais Catalans
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Viladecans
CEIP Doctor Trueta
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de St Adrià de Besòs
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Barcelona
Usuaris serveis
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