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A.- L’ENTITAT 
 
 

Definició 

La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre que té els seus orígens en l’Associació 

Gentis de Teràpia Familiar. Aquesta es va constituir l’any 2000 i es va transformar en fundació al desembre 

de 2006, amb CIF G17679267 i restant inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 2337.  

Gentis, que té com a objectiu principal desenvolupar projectes, programes, serveis i formació, al 2014 

redefineix els seus estatuts, destacant els següents: 

a) Serveis d’intermediació laboral, que inclouen la inserció i seguiment laboral, la formació i la 

prospecció laboral, 

b) Programes adreçats a persones joves. 

c) Assessorament, suport, formació, orientació i tractament terapèutic a famílies. 

d) Mediació, prevenció, facilitació i gestió dels conflictes . 

e) Atenció a persones privades de llibertat 

f) Educació formal. 

g) Activitats de lleure 

h) Activitats adreçades a gent gran. 

i) Dissenyar, desenvolupar i oferir formació adreçada a professionals. 

j) Elaboració i desenvolupament de programes d’iniciativa social. 

k) La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional al 

desenvolupament.  

Al 2014 la Fundació Gentis uneix esforços amb AVBC, entitat sense ànim de lucre inscrita al registre 

d’Associacions de la Generalitat des de l’any 1989 i situada a Barcelona. Aquesta entitat assumeix la missió 

i valors propis de Gentis convertint-se en la delegació Gentis Barcelona. Les dades d’AVBC s’han computat 

de forma independent durant aquest any 2014. 

També es fusiona amb ACSOI (Associació Acció Social Integral), la qual aporta el Programa Ed’Af, programa 

que Gentis ja desenvolupava a Girona;  i Grec (Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes) ja fa més de deus 

anys que treballa per a la millora de la convivència. 
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Presència territorial 

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

l’any 2014 Fundació Privada Gentis s’ha estes pel territori català de forma significativa degut a la seva unió 

amb AVBC, estant present a les quatre províncies catalanes.  

Aquest 2014 Fundació Gentis ha tingut presència a les comarques del: 

a. Gironès 

b. Barcelonès  

c. Baix Ebre 

d. Montsià  

e. Tarragonès 

f. Conca de Barberà 

g. Ribera d’Ebre  

h. Terra Alta  

i. Lleida  

 

Model organitzatiu de l'entitat 

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

conjuntament amb la Fundació Plataforma Educativa, que també n’és membre. El Patronat està representat 

pel director general que delega en la gerència la gestió quotidiana dels diferents projectes i serveis que 

porta a terme. 
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Missió / Visió / Valors  

Missió 

La missió de la nostra entitat és la millora de la qualitat de vida de les persones a través d’incidir en la seva 

carrera professional – inserció i formació -, en la seva situació emocional i familiar i conduint processos de 

mediació i atenció psicològica d’aquestes.  

Visió

La Fundació Gentis neix amb la voluntat de ser: 

i. 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.  

ii. Una entitat significada en serveis d’atenció psicològica i social a persones i famílies. 

iii. Un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb especialment incidència en la formació, l’atenció 

individual i en la generació de coneixement. 

Valors

Els valors guien les accions i comportament de la nostra entitat: 

i. Lideratge: Ser una entitat pionera en l’oferta i qualitat dels seus serveis.  

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. Col·laboració: Tenir present en totes les seves accions la col·laboració amb les necessitats del seu entorn. 

v. Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i 

total transparència cap a la societat. 

vi. Responsabilitat social i compromís: Volem fer una entitat ètica, professional i respectuosa amb les 

persones i el medi ambient. 

vii. 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.  

 

Qualitat

L’any 2014 Fundació Privada Gentis ha renovat el Certificat de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001-

2008, en auditoria de certificació. Des del 2005, la nostra entitat és auditada externament amb resultats 

positius.  

La Responsabilitat Social Corporativa és el compromís de l’entitat vers les necessitats dels seus grups 

d’interès mitjançant una implicació voluntària i solidària més enllà de la legislació vigent. 
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Tarannà de l'entitat 

La Fundació Privada Gentis s’integra en el grup d’organitzacions Plataforma Educativa, un grup referent en 

l’àmbit d’atenció a les persones, tant pel número de persones ateses i professionals, com pel nombre, 

qualitat i innovació dels projectes, programes i serveis que desenvolupa. 

Plataforma Educativa és la marca d’un projecte que sota el lideratge de la Fundació Plataforma Educativa, 

agrupa organitzacions d’economia social complementàries amb un fort sentit d’equip i alhora amb valors 

propis  que s’uneixen per tal d’aprofitar al màxim els avantatges del treball en equip, la complementarietat, 

l’expertesa i la innovació; prenent com a eixos l’economia d’escales, l’especialització, la capacitat de gestió, 

la proximitat territorial i l’acció orientada a l’usuari. 

L’acció social que desenvolupen les organitzacions que integren el grup permet establir un treball 

interdisciplinari en tots aquells aspectes que li resulten comuns de manera àgil i propera. 

A més de la Fundació Privada Gentis, el Grup Plataforma Educativa està format per : 

1. Fundació Plataforma Educativa: acció social orientada a les persones i a les entitats potenciant la 

recerca, la innovació, la planificació i el desenvolupament; 

2. Fundació Privada Resilis: Serveis d’educació social per a la infància i l’adolescència, 

3. Fundació Privada Astres: Serveis assistencials, residencials i laborals per a persones amb diversitat 

funcional; 

4. Fundació Infància i Família: Promoció de l’acolliment en família i recerca de famílies acollidores; 

5. Fundación Utopia-BsF: Cooperació internacional on la creativitat i la innovació esdevenen eixos de 

desenvolupament i reducció de la pobresa; 

6. Eina Activa EI: Integració sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social; 

7. Fundació Josep Guarro i Tapis i Agustí Isún Sampietro: Desenvolupament de projectes innovadors per 

a la millora de la societat. 

Formar part de Plataforma Educativa, suposa una millora en l’acció pròpia de cadascuna de les 

organitzacions tant a nivell d’oferir més i millors serveis com de gestió de la pròpia organització ja que posa 

a la seva disposició serveis transversals: departaments i equips de projectes, innovació, qualitat, finances, 

recursos humans, administració, comunicació, TIC,...  

Participació en xarxes

Per a la Fundació Gentis, la participació i la col·laboració configuren un element important en el que és el 

posicionament de l’entitat en l’àmbit social en el que treballem. En aquest sentit, la participació en xarxes 

ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i l’enriquiment a partir d’experiències 

compartides. 

 ECAS: Gentis és membre d’Entitats Catalanes d’Acció Social que intervé en diferents comissions i 

projectes de treball que desenvolupa la Federació. Durant l’any 2014, Gentis ha estat membre de la 

Permanent de la Comissió de Inserció sociolaboral, a més Gentis Barcelona ha participat en el 

Programa Reinventa’t. 
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 Inserèxit: Gentis és membre de Inserèxit, associació d’entitats que va esdevenir durant l’any 2014 

agència de col·locació catalana i agència de col·locació On-line d’àmbit estatal. 

 Red Araña: Gentis Barcelona - AVBC va esdevenir durant l’any 2014 membre de la Red Española de 

entidades por el empleo. Red Araña. 

A més, pel fet de pertànyer al grup Plataforma Educativa, la Fundació Gentis té contacte i participació en 

altres xarxes del sector: 

 Xarxes Catalanes 

o ECAS 

o Voraviu 

o FEDAIA 

o FEPA 

o PIMEC 

o Coordinadora Catalana de Fundacions 

o PINCAT 

o Inserèxit 

o DINCAT 

o FICE España – Federació Internacional Comunitats 

Educatives 

o Associació Coordinadora del SAD del Tercer Sector 

o Xarxa d’habitatges d’Inserció Laboral 

o Clúster Créixer 

o Cooperativa 2.147 mans  

o Suport Associatiu - participem de l'Assemblea 

o Associació d'emprenedores i emprenedors socials de 

Catalunya AUDE 

 

 Xarxes Espanyoles 

o FICE España 

o POI  

 

 Xarxes Europees 

o EASPD 

 

 Presència en organitzacions de l'economia social: 

o Plataforma Educativa Grup 

o Fundació Privada FASI 

o SODALIS S.L. 

 

 Xarxes d'àmbit Local 

o Coordinadora d'ONG de les comarques Gironines 

o Representació Entitats Consell Municipal de Cooperació de la ciutat de Girona 

o Associació Joves Empresaris de Girona 

Recerca en el camp Social 

La recerca en l’àmbit de l’acció social és un dels eixos estratègics de la Fundació Privada Gentis i del grup 

Plataforma Educativa per tal de donar més i millors respostes a les necessitats, actuals i futures, del sector 

social i que ens donin el marc i noves eines que ens permetin dissenyar, desenvolupar i gestionar nous 

programes, accions i serveis orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones. 
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L’acció de recerca i investigació es realitza a través d’equips de professionals, del propi grup Plataforma 

Educativa o externs, per a assolir una aproximació sistemàtica, complementària i innovadora que generi 

expertesa i coneixement. 

Algunes de les recerques són: 

 Estudi de percepció d'agents clau sobre els canvis que ha produït la Llei catalana 14/2010 de Drets i 

oportunitats de la Infància i Adolescència; 

 Suport i supervisió en la redacció de nous models de serveis vers l’atenció comunitària en els àmbits de la 

infància i l’adolescència tutelada i de l’atenció a persones amb diversitat funcional; 

 Projecte internacional de prevenció de la violència entre joves en centres residencials ‘Together against the 

violence’ dins el marc del Programa Europeu Daphne; 

Comunicació 

La Fundació Gentis compta amb el departament de comunicació i imatge del grup Plataforma Educativa. La 

comunicació és l’eina estratègica que permet la relació i la interacció entre els diferents grups d’interès i , 

alhora, és fonamental en l’assoliment dels objectius corporatius. 

L’eix principal de la nostra acció és l’atenció a les persones que atenem és per això que prenen importància 

els canals i les facilitats que aquestes ofereixen per a mantenir una comunicació fluïda. Gentis té establerts 

els mecanismes i protocols de comunicació interna i externa amb el suport de les TIC i a través de les xarxes 

socials.  

Aquest 2014 s’ha valgut de diferents vies: 

i. Difusió de materials de divulgació 

ii. Eines web 2.0: 

o Espai web:  http://www.gentis.org 

o Blog Forgen  http://formacioforgen.gentis.org i  

o Blog de PE   http://bloc.plataformaeducativa.org 

o Xarxes socials: 

 Facebook:  www.facebook.com/plataformaeducativa 

 Twitter:   www.twitter.com/plateducativa 

 Youtube:  www.youtube.com/plataformaeducativa 

iii. Eines de comunicació generades en el contacte amb els grups d’interès com, per exemple, les 

enquestes de satisfacció, tan a les famílies com amb el client. Una vegada complimentades, 

aquestes enquestes suposen un feedback d’informació que permet a l’entitat la millora i qualitat del 

servei que oferim i en definitiva la millora del benestar social. 

 

 

http://www.gentis.org/
http://formacioforgen.gentis.org/
http://bloc.plataformaeducativa.org/
http://www.facebook.com/plataformaeducativa
http://www.twitter.com/plateducativa
http://www.youtube.com/plataformaeducativa
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B.- ELS NOSTRES CLIENTS 
 
Clients 
 

1.- Públics 

Clients Públics de Gentis  

 Dept. Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

 Dept.Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

 Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya – Secretaria de Famílies 

 Consell Comarcal Baix Ebre 

 Consell Comarcal Montsià 

 Consell Comarcal Terra Alta 

 Consell Comarcal Ribera d’Ebre 

 Diputació de Girona 

 Ajuntament de Girona 

 Consorci Benestar Social Gironès Salt 

 Ajuntament de Deltebre 

 Ajuntament de Tortosa 

 Ajuntament de Salt  

 Diputació de Tarragona 

 Fundación Tripartita 

 

Clients Públics que ha aportat ABVC a Gentis  

 Ajuntament de Barcelona 

 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. CIRE 

 SEPE Servicio Público de Empleo 

 Diputació de Barcelona 

 

Clients Públics que ha aportat ACSOI a Gentis 

 Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya – Secretaria de Famílies i Direcció 

General d’Atenció a Infants i Adolescents (DGAIA)  

 

Clients Públics que ha aportat GREC a Gentis 

 Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (CBSGS) 

 Ajuntament de Barcelona 

 

 

2.- Clients Privats 

Clients Privats de Gentis  

 Obra Social “La Caixa” 

 Fundació “La Caixa”  

 Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)  

 Fundació Jaume Bofill  

 Fundació Mapfre 

 

 

Clients Privats que ha aportat ABVC a Gentis  

 Creu Roja 

 FSC Inserta 

 Barcelona Activa 
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C.- SERVEIS 
 
Serveis i Projectes Gentis 

La Fundació Gentis gestiona i executa projectes i serveis definits en quatre línies: 

Servei terapèutic i 

formació a famílies  

Línia Gentis original 

Mediació i Resolució 

de conflictes  

Línia GREC 

Inserció Laboral  

Línia Moebius 

Formació  

Línia Forgen 

1.- SERVEI TERAPÈUTIC i FORMACIÓ de FAMÍLIES – Gentis Original 

L’any 2000 neix l’Associació Gentis de Teràpia Familiar que l’any 2006 es transformarà en l’actual Fundació 

Gentis. La línia de serveis Gentis Original manté els serveis d’atenció terapèutica a infants, adolescents, 

joves i famílies, promovent accions, programes i serveis des d’un àmbit de consulta, diagnòstic, 

assessorament i tractament psicoterapèutic familiar i formació a famílies. 

Gentis Original desenvolupa la seva acció a través dels següents serveis: 

a. Ed’Af: L’espai d’atenció familiar que ofereix teràpia i assessorament a famílies així com orientació 

davant de conflictes familiars a les famílies del territori de Girona i Terres de l’Ebre; 

b. SAP: Servei d’Atenció Psicològica. Servei d’atenció psicològica per a infants, adolescents, joves i les 

seves famílies que es trobin en situacions de vulnerabilitat social; 

c. Estones: Espai de trobada i relació per a pares i mares amb nadons i infants de 0 a 3 anys on es 

comparteixen vivències i experiències amb el suport de professionals, de l’Ajuntament de Girona; 

d. L’Escoleta: Lloc de trobada per a famílies de nadons i infants de 0 a 3 anys que té per objectiu 

facilitar la resolució de dubtes i angoixes dels pares i mares, facilitar l’estimulació de nadons i infants, 

i oferir xerrades i tallers informatius sobre l’educació i cura dels fills/es, del consorci de Benestar 

Social Gironès-Salt; 

e. Càpsules formatives l’Escoleta: Xerrades i tallers per a pares i mares amb infants de 0 a 3 anys, del 

consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

 

2.- GREC – Servei de Mediació i Gestió de Conflictes 

L’Associació GREC és una entitat especialitzada en gestió i resolució de conflictes i treball comunitari que 

neix l’any 2001 a Barcelona. L’any 2012, s’incorpora a la Fundació Gentis aportant tots els seus programes, 

serveis i expertesa. 
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Actualment, la línia GREC desenvolupa la seva acció a través de: 

a. Programa d’inclusió social i ciutadania: realització de mediacions comunitàries, veïnals, familiars, 

escolars, a empreses... Més ràpides, més econòmiques i menys conflictives que un procés judicial, 

aconseguint canvis més profunds. Aquest programa s’ha desenvolupat pel Consorci de Benestar 

Social Gironès-Salt. 

o Servei de Prevenció i Mediació de Conflictes: Recurs dirigit a gestionar conflictes a través de la 

mediació, de formacions i d’intervencions comunitàries.  

o Suport tècnic a l’Acollida: Servei de traducció i interpretació que s’ofereix a demanda dels/de 

les professionals i serveis locals de la comarca de Girona, taules de treball de suport i 

assessorament tècnic i assessorament jurídic als tècnic i tècniques i serveis municipals.  

b. Servei de Mediació: Ofereix assessorament i suport en la gestió dels conflictes que sorgeixen en el sí 

de les relacions personals i comunitàries. Treballem amb empreses, entitats, administracions i, 

també, a nivell particular i privat. Té tres pilars fonamentals: 

o Prevenció dels conflictes 

o Formació i sensibilització en habilitats i tècniques col·laboratives de gestió i resolució de 

conflictes 

o Intervencions concretes: mediacions, facilitació de presa de decisió, etc. en funció de cada 

demanda concreta. 

c. El programa Fem poble: joves actius: Un programa de treball comunitari que té per objectiu la 

capacitació de competències relacionals i participació dels joves que s’ha desenvolupat a la comarca 

del gironès pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

 

 

3.- Inserció Laboral – MOEBIUS 

El servei d’inserció Moebius Capital Humà és un servei especialitzat en Recursos Humans que s’adapta a les 

necessitats del mercat laboral de les persones i les empreses. La seva activitat es centra en 

l'assessorament, formació especialitzada i la orientació i inserció laboral. 

Moebius desenvolupa la seva acció a través de diversos programes: 

1. Incorpora: Programa que promou la inserció laboral de persones en situació de risc o en risc 

d’exclusió social.  

2. Reincorpora: Programa que promou la formació, l’aprenentatge i servei i la inserció laboral de 

persones sota mesura judicial.  

3. Conveni CIRE: Programa d’orientació i recerca de feina per a persones sota mesura judicial. 

4. TAS:  Programa Treball amb Suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat 

ordinari de treball.  
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5. POIN: Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció de persones amb discapacitat i/o 

malaltia mental, part de la xarxa d’orientació per a l’ocupació, cofinançat pel FONS SOCIAL EUROPEU.  

6. SIOAS: Servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 

discapacitat i/o malaltia mental. El Programa es dirigeix a persones amb discapacitat demandants 

d’ocupació, no ocupades o en millora d’ocupació, inscrites al SOC. 

7. Programa Labora: Oficina tècnica del Programa Labora per a la creació d’un Mercat laboral reservat 

per a persones derivades dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona.  

8. RMI: El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció té un doble objectiu: d’una 

banda, facilitar ingressos a les llars catalanes que no tenen prou recursos i, de l’altra, promoure la 

seva inserció sociolaboral mitjançant l’aplicació de diversos tipus de mesures orientades a pal·liar les 

seves problemàtiques socials i a facilitar la seva participació en el mercat de treball.  

9. PIRMI: Acció ocupacional que integra formació ocupacional transversal i pràctica laboral mitjançant la 

contractació de 2 persones a Deltebre en situació d’atur perceptores de la Renda Mínima d’Inserció 

amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar l’ocupabilitat i prevenir les situacions 

d’exclusió social i laboral.  

10. PO: Accions d’Inserció i Acompanyament a la inserció de la xarxa d’orientació per l’ocupació.  

11. AESE: Treball amb Suport: Programa que desplega accions d’orientació i acompanyament a la inserció 

de persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social.  

12. Red Araña: Programa quer desplega per tot el territori espanyol accions d’orientació i acompanyament 

a persones en risc d’exclusió social.  

 

 

4.- PROJECTE FORGEN 

Des dels seus orígens, Gentis ha ofert diferents formacions als seus usuaris i professionals.  Des de 2009, 

Gentis agrupa les seves formacions en la línia Forgen que comprèn 3 grans blocs: formació contínua, 

formació SOC i les formacions amb el departament d’Ensenyament: 

1.- Formació Contínua 

Any inici servei: 2009 

El Projecte Forgen Formació Contínua promou el creixement personal i professional des de la vessant de la 

formació, supervisió, investigació i recerca, i suport psicopedagògic i terapèutic.  

Aquest any 2014 ha dissenyat i desenvolupat un pla formatiu per aconseguir el desenvolupament qualificat 

d’intervencions i la competència professional en l’àmbit social amb la finalitat de facilitar la planificació, 

millorar la intervenció i promoure l’intercanvi d’experiències professionals. Les entitats que configuren el 
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Grup Plataforma Educativa han participat en els cursos i accions formatives d’aquest pla, el qual, ha recollit 

els interesso si necessitats que el col·lectiu de professionals ha manifestat.  

L’entitat també té com a objectiu desenvolupar la línia de recerca per la millora de la qualitat de vida i del 

benestar de les persones i/o col·lectius amb els que treballa, així com gestionar la borsa de supervisors/es 

que la pròpia entitat ha format, així com la borsa de persones formadores.  

 Curs Hores Localitat 

F
O

R
M

A
C

IÓ
 E

N
 C

O
M

P
E

T
È

N
C

IE
S

 

1. PNL 1 20h Girona i Tarragona 

2. PNL 2 20h Girona 

3. Estratègies de Contenció 20h Girona i Tarragona 

4. Introducció a la Discapacitat i a l’atenció en la salut mental 20h Girona 

5. Addiccions Juvenils actuals: com tractar-les 20h Girona 

6. Estimulació basal i envelliment actiu 12h Girona 

7. El vincle afectiu amb l’infant i/o adolescent atès 20h Girona 

8. Psicopatologia de la infància i l’adolescència 20h Girona 

9. La participació infantil i juvenil en els serveis 10h Girona 

F
O

R
M

A
C

IÓ
 E

N
 

E
F

IC
IÈ

N
C

IA
 

10. Ètica Aplicada als Serveis Socials 8h Girona 

11. Conducció Efectiva de Reunions 8h Girona 

12. Coaching organitzacional dels centres i serveis del Tercer Sector 10h Girona 

13. El dol en un Centre Residencial 12h Girona 

F
O

R
M

A
C

IÓ
 E

N
 

G
E

S
T
IÓ

 P
E

R
S

O
N

A
L
 14. Gestió Emocional de l’educador i habilitats al servei de la persona 

atesa 
20h Girona 

15. Resolució de conflictes comunitaris, familiars i de grups 10h Girona i Tarragona 

16. Espai Atura’t: Benestar Físic i Emocional a través del Ioga 
3 edicions 

de 2 h 
Girona 

17. Tastets Formatius “Benestar Emocional al Tercer Sector” 

(8 tastets)  
1h/tastet Girona 

F
O

R
M

A
C

IÓ
 A

 

D
E

M
A

N
D

A
 

18. Formació Integral  8h Grn, Bcn i Tgn 

19. Manipulador d’Aliments 10h Grn, Bcn i Tgn 

20. Paquet Informàtic Comptable – Excel 10h Girona 

21. Eines Tic i 3.0: disseny i edició de continguts 12h Girona 

22. Estratègies de Direcció 20h Girona 

Tots els cursos inclosos al Pla de Formació FORGEN estan subvencionats per la Fundació Tripartita.  

 

2.- Gentis centre col·laborador SOC 

La Fundació Privada Gentis, durant aquest 2014 ha obtingut l’autorització  i finançament per part del 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per impartir la següent formació:  
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i. FOAP: El programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) té com a finalitat oferir a 

persones treballadores, prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del 

mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la 

qualificació i la promoció de les persones treballadores de l'àmbit territorial català. 

o Fabricació de conserves vegetals – Deltebre 

o Auxiliar de vivers i jardineria – Deltebre  

o Venda de serveis i productes turístics – Barcelona 

o Organització i gestió de magatzem - Barcelona 

ii. Joves per l’ocupació: Formació per a joves d’entre 16 i 24 anys per millorar les seves aptituds 

professionals, facilitant-los l’accés a una feina de qualitat.  

3.- Gentis centre col·laborador Ensenyament 

La Fundació Privada Gentis ha impartit la següent formació certificada per el Departament d’ensenyament: 

Centre de Formació d’adults Lo Pont 

i. PFI: Programa de Formació i Inserció, antics PQPI. Formació i capacitació de joves en Auxiliar en 

vivers i jardineria a Deltebre.  

ii. GES: Graduat en Educació Secundària.  

 

 

4.- Altres formacions 

i. Un pont de mar Blava: Formació de llengua castellana, catalana i TIC per a joves tutelats per la 

DGAIA amb competències lingüístiques molt baixes. 

ii. Fademur: Certificat de Professionalitat en l’especialitat d’atenció Sociosanitària a domicili.  

iii. FSC-Inserta: Es desenvolupen accions de Telemàrqueting, alfabetització digital i auxiliar de serveis 

per a persones amb discapacitat. 

iv. Creu Roja: Desenvolupament de formació d’Auxiliar de magatzem. 

v. CIRE: Desenvolupament de formació de cuina en el Centre Penitenciari de Ponent.  
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Ubicació dels serveis oferts 

 

FORMACIÓ - Forgen INSERCIÓ LABORAL: Moebius 

 FOAP: Salt, Deltebre,  

 Joves per l’ocupació: Amposta i La Galera 

 PQPI: Deltebre 

 PCI: Deltebre 

 Un pont de mar blava: Barcelona 

 FSC-Inserta: Barcelona 

 Creu Roja: Barcelona 

 CIRE: Lleida 

 PIRMI: Deltebre 

 PO: Montblanc i Tordera 

 RMI: Terres de l’Ebre, Tarragona, 

Barcelona,  

Santa Coloma, Salt 

 Incorpora: Barcelona, Sant Celoni, Salt i 

Terres de l’Ebre  

 Reincorpora: Barcelona 

 CIRE: Barcelona 

 SIOAS: Tortosa i Salt 

 POIN: Tortosa 

 AESE: Salt  

 TAS: Tortosa i Salt 

 

SERVEI TERAPÈUTIC I FORMACIÓ DE 

FAMÍLIES - Gentis 

 Ed’Af: Tortosa, Salt, Girona, Olot 

 Estones: Girona 

 L’Escoleta: Gironès  

 Fem poble: joves actius: Gironès 

 SAP: Gironès 

MEDIACIÓ CONFLICTES - GREC 

 Programa d’Inclusió Social i ciutadania: 

Gironès 

 

Nous serveis i projectes

Com a nous projectes i serveis Fundació Gentis ha iniciat aquest 2014 el Programa RMI (Renda Mínima 

d’Inserció) a Tortosa, Tarragona, Barcelona, Salt i Santa Coloma de Farners. Aquest programa es va iniciar 

en data 2 de novembre de 2014 i finalitza el proper 30 d’abril de 2015.  

També al 2014 Fundació Gentis va iniciar el Servei Integral d'Orientació, Acompanyament i Suport a la 

inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental. El Programa es dirigeix a persones amb 

discapacitat demandants d’ocupació, no ocupades o en millora d’ocupació, inscrites al SOC. Aquest 

programa s’ha desenvolupat a Tortosa i Salt.  
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DADES SERVEIS
Total de persones ateses per Gentis

 

 

 

 

A.- FORMACIÓ – Línia FORGEN 
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i.- Formació Contínua:  

 

ii.- Gentis Centre col·laborador SOC:
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iii.- Centre col·laborador Ensenyament: Centre de formació d’adults Lo Pont

 

B.- INSERCIÓ LABORAL – Línia MOEBIUS 
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C.- SERVEI TERAPÈUTIC I SUPORT A FAMÍLIES – Línia Gentis  
 

 

D.- SERVEI DE MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES – Línia GREC 
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D.- PROFESSIONALS 
 

Nombre total de professionals  

 

(*) – Dades personal AVBC - Personal d’estructura: 5 /  

Personal contractat per projectes: 12 / Personal autònom vinculat als projectes: 11

E.- DADES ECONÒMIQUES 
 
Dades econòmiques ‘14 
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Ingressos: Procedència i Àrees 

 

 
 

 

Despeses 

 

 
(*) Dades d’AVBC: Facturació 2014: 589437,46€ [Privat: 306085, 63€ / Públic: 283351,83€ 


