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Memòria Fundació Plataforma Educativa ‘14 
 

1.- L’ENTITAT 
Abast i cobertura de la memòria     

Aquesta memòria reflecteix les actuacions i activitats de Fundació Plataforma Educativa l'any 2014. 

La Fundació Plataforma Educativa ofereix els seus serveis a les organitzacions d'economia social del Grup 
Plataforma Educativa, a altres organitzacions i a administracions públiques en les següents línies 
estratègiques: 

 Recerca i coneixement 
 Innovació 
 Defensa i Posicionament 
 Desenvolupament sostenible 
 Gestió d'Infraestructures 
 Cooperació Internacional 

I tenim dos equips especialitzats en Internacional i en Comunicació Social que donen suport a les actuacions 
en les diferents línies estratègiques. 
 
 
Nom i definició de l'entitat 

Fundació Plataforma Educativa té els seus orígens en l'Associació Plataforma Educativa 3 Esses, creada el 28 
de desembre de 1994 per professionals de l'educació social. 

L'any 2002, es pren la decisió de transformar l'associació en fundació, data a partir de la qual passa a estar 
dirigida per un patronat de 12 persones. Es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 1790. 
 
 
Presència territorial 

La seu de Fundació Plataforma Educativa és a Girona i té delegacions a Barcelona, Terres de l'Ebre i 
Tarragona. 

 
 
Model organitzatiu de l'entitat 

Direcció - Josep Vidal i Fàbrega 

Àrea Internacional - Irene Kopetz 

Àrea de recerca - José Daniel Fierro 

Àrea comunicació ‘Esfera’ - Josep Maria Gispert-Saüch 

Missió / Visió / Valors  
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Missió  

Transformar la societat per afavorir la millora de qualitat de vida de les persones aprofundint en la 
generació i l'intercanvi de coneixement, la innovació i en el foment de la participació ciutadana crítica i 
activa. 
 
Visió 

Volem ser una organització de l'economia social capaç de llegir la realitat social del nostre país i generar 
accions i coneixement útil per a la transformació de la societat cap a un escenari més just, afavoridor de la 
igualtat d'oportunitats i amb ciutadans lliures, actius, crítics i feliços. 

Els valors que identifiquen la Fundació Plataforma Educativa i amb els quals es compromet a treballar són: 

 Excel·lència: Ens orientem a l’assoliment de resultats en les persones, en el client i en la societat. 
Treballem amb qualitat i rigor. 

 Transformadora: Volem ser innovadors per millorar i canviar el nostre entorn. 
 Socialment responsable: Som impulsors del progrés del nostre entorn més proper en els àmbits 

econòmic, social i ambiental. 
 Independent: Tenim una independència institucional plena. 
 Compromesa: amb l'assoliment d'una Catalunya més lliure, justa, cohesionada i inclusiva. 
 Influent: en el disseny de les polítiques públiques i generant i transmetent coneixement. 
 Innovadora: en la nostra manera de treballar i creant nous productes i serveis. 
 Estratègica: establint aliances estratègiques, que generen valor afegit a partir de relacions estables i 

de confiança mútua. 
 Transparent: gestionant des d'una perspectiva del bé comú, amb transparència i rigor. 

 
 

Qualitat 

ISO, 4R,ONLBG (avaluació d'impacte). 

Entitat certificada per la Fundación Lealtad 
 
 

Participació en xarxes 

 Xarxes d'àmbit Local 

 Coordinadora d'ONG de les comarques Gironines 
 Representació Entitats Consell Municipal de Cooperació de la ciutat de Girona 
 Associació Joves Empresaris de Girona 

 

Xarxes Catalanes 

 ECAS - on tenim la vocalia d'internacional 
 Voraviu - on tenim una vocalia 
 PIMEC 
 Coordinadora Catalana de Fundacions 
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 Suport Associatiu - participem de l'Assemblea 
 Associació Coordinadora del SAD del Tercer Sector 
 Associació d'emprenedores i emprenedors socials de Catalunya AUDE 

 

Xarxes Espanyoles 

 FICE España - on tenim la presidència 
 POI - Participem de l'Assembles 

 

Xarxes Europees 

 EASPD - Participem a l'assemblea 
 

Presència en altres organitzacions de l'economia social: 

 Fundació Privada Resilis – Patró fundador únic d’aquesta entitat. 100% 
 Fundació Privada Astres - Patró fundador juntament amb altres persones jurídiques. 50% 
 Fundació Privada Gentis - Patró fundador juntament amb altres persones físiques. 50% 
 Fundació Privada Infància i Família - Patró fundador juntament amb altres persones físiques. 75 % 
 Fundación Privada Utopia - Patró fundador juntament amb altres persones jurídiques. 66.66 % 
 Eina Activa Empresa d’Inserció - Soci únic de la mercantil. 100% 
 Fundació Privada FASI -  Patró fundador juntament amb altres persones jurídiques. 25 % 
 SODALIS S.L. – Soci d’aquesta entitat juntament amb altres persones jurídiques. De la qual no formem 

part del seu òrgan de govern 8.98 % 
 MAINA SUPORT GLOBAL AIE. Constitució de l’agrupació d’interès econòmic juntament amb d’altres 

persones jurídiques. 56% 
 
 

9. Projectes destacats 

 Convocatòria dels Premis d’Acció Social i Innovació Maria Figueras i Mercè Bañeras (aquest 2014 
n’hem celebrat la 3a edició) 

 Together against the violence - projecte europeu 

 Publicació 2014 ‘ Llegendes de Mas Ritort’. 
Es tracta d’un itinerari de llegendes per a conèixer més i millor un CREI i el seu entorn. Anualment FPE, 
fa un publicació en format paper i digital relacionada amb el tercer sector (per a consultar les 
publicacions realitzades ho podeu fer a http://llibres.plataformaeducativa.org) 

 Projecte de Cooperació Internacional ‘Incuba Fez – Formació a l’Àfrica’ finançat per l’Obra Social ‘La 
Caixa’ 

 
 
 
 
 

http://llibres.plataformaeducativa.org/
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2.- ELS NOSTRES CLIENTS 
Clients 
 
Públics 

La Fundació Plataforma Educativa ofereix els seus serveis a les organitzacions d'economia social del Grup 
Plataforma Educativa, a altres organitzacions i a administracions públiques com el Departament de 
Benestar i Família 
 
Privats 

 Grup Plataforma Educativa 
 FICE España 
 Inserexit 

 
 
 
 
 
 
 

3.- SERVEIS 
Definició de serveis/projectes que desenvolupa la vostra entitat 

La Fundació Plataforma Educativa ofereix els seus serveis a les organitzacions d'economia social del Grup 
Plataforma Educativa, a altres organitzacions i a administracions públiques en les següents línies 
estratègiques: 

 Recerca i coneixement 
 Innovació 
 Defensa i Posicionament 
 Desenvolupament sostenible i cooperació internacional 
 Gestió d'Infraestructures 

I tenim dos equips especialitzats en Internacional i en Comunicació Social que donen suport a les actuacions 
en les diferents línies estratègiques. 
 
 
 
Ubicació dels serveis oferits 

Fundació Plataforma Educativa té la seu al C/ Garrotxa ,7 de Girona i també té delegacions a Barcelona (C/ 
Salvador espriu i a Terres de l'Ebre) 
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Nous serveis i projectes que oferiu 
 
Recerca i coneixement 

1. 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. 

2. Suport i Supervisió en la redacció de nous models de serveis cap a l'atenció comunitària en l'àmbit de 
la infància i adolescència tutelada. 

3. Suport i supervisió en la redacció de nous models de serveis cap a l'atenció comunitària en l'àmbit 
d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

4. Coordinació del Projecte "Together against the violence" per a l'elaboració d'un Manual de Bones 
pràctiques de prevenció de la violència entre joves en centres residencials. 

5. Redacció d'un projecte innovador per a la millora de l'ocupació per a joves discapacitats. 
6. Redacció i adaptació de projectes d'atenció a la infància i adolescència i a persones amb discapacitat 

per a programes europeus. 
7. Publicació de l'any 2014 
8. Projecte de desenvolupament de l'Economia Social del Marroc en col•laboració amb la Universitat de 

Girona i la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
Innovació 

1. Creació d'un nou projecte de millora competencial per a la inserció laboral a través de la innovació 
tecnològica en aliança amb ERAL Grup. 

2. Participació en el grup de treball ONLBG per a la concreció d'un model d'avaluació de l'impacte en les 
organitzacions de l'economia social. 

3. Creació del Club de la Infància en col·laboració amb altres organitzacions catalanes per a la 
canalització de fons i recursos vers la prevenció i la innovació en l'atenció a la infància. 

4. Desenvolupament de la nova web de Plataforma Educativa. 
5. Desenvolupament de la nova web de SIMUL. 

 
 
 
Defensa i Posicionament 

1. Presidència de FICE España per a la defensa de les organitzacions que gestionen serveis per a la 
infància i adolescència en risc. 

2. Presidència de l'Associació Inserexit d'organitzacions de l'economia social que són agència de 
col·locació. 

3. Vocalia d'Internacional a ECAS per a la millora de la representativitat de les organitzacions en l'àmbit 
europeu. 

4. Premis Maria i Mercè per a la promoció de la innovació i emprenedoria social. 
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Desenvolupament sostenible 

1. Col·laboració amb "Therapeutische Gemeinschaften" d'Austria per projecte a Viena d'atenció a 
menors amb problemes de conducta. 

2. Col·laboració amb "Therapeutische Gemeinschaften" d'Àustria i "FÜR SOZIALES" d'Alemanya per al 
desenvolupament d'un projecte de millora del rendiment escolar per a joves tutelats. 

3. Creació del projecte de participació i cooperació per a treballadors "1.000 idees per anar a +". 
4. Recerca d'organitzacions europees per al desenvolupament de projectes comuns per a la millora dels 

serveis de Plataforma Educativa. 
 
Cooperació Internacional 

1. Participació de la Fundació Plataforma Educativa en activitats de solidaritat i cooperació a Catalunya 
(representacions consell municipal, estudi avaluatiu, Càpsules formatives, Projecte EFCI, actes de 
sensibilització, participació en campanyes i jornades de sensibilització,...) 

2. Projectes de Cooperació Internacional 
o Incuba Fez 
o Incuba Uruguai 
o EFCI Nahualà (Guatemala) 
o Consultoria i assistència tècnica (organitzacions, administracions i empresaris) 

(informació ampliada Annex 1) 

 
Gestió d'Infraestructures 

Fundació Plataforma Educativa és una entitat patrimonial per a promoure i facilitant-ne l’ús, a través de 
lloguer, a les organitzacions de Plataforma Educativa, per a dur-hi actuacions i serveis per a l'atenció de 
persones en situació de risc social, com per exemple joves i infants tutelats, persones amb discapacitat 
intel·lectual o persones en atur.  
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4.- PROFESSIONALS 
Plantilla de professionals de FPE 

 Plantilla estructural: 9,10 professionals 
 Nombre total de persones: 16 persones: 8 dones (50%) i 8 homes (50%) 

 
Distribució de professionals per franges d'edat 
 

20-30 31-40 41-50 més de 50 
1 9 6 0 

6,25% 56,25% 37,5% 0% 
 
 
Distribució per categories professionals 
 

Direccions responsables 
àrea Tècnics Administratius Professional 

oficis Peó 

16,15% 44,28% 13,18% 4,4% 11,1% 11% 
 
 
 
 

5.- DADES ECONÒMIQUES 
Tancament anual de l’entitat 
 

Volum Econòmic Global 

Prestació de Serveis 21.183 

Subvencions Públiques 195.808 

Subvencions Privades 1.213.727 

Altres Ingressos 49.445 

TOTAL INGRESSOS 2014 1.480.163 
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Annex 1 - Activitats 
Fundació Plataforma Educativa 2014 

 

Participació de la Fundació Plataforma Educativa en activitats de 
solidaritat i cooperació a Catalunya. 

A. Dia internacional per a l’Eradicació de la Pobresa 

El dia 17 d’octubre es va celebrar el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa.  

Fundació Plataforma Educativa i Fundació Utopia juntament amb resta d’entitats de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona i Alt Maresme (formada per la Xarxa pels Drets Socials, 
JiP-Girona, Setem-Girona, Càritas-Girona i Oxfam Intermón Girona) van dur a terme a Girona una 
acció reivindicativa molt especial anomenada “Tetrabricks per a una nova agència Triburària i 
un nou model fiscal” 

L’acció va consistir en construir de manera simulada i festiva una nova agència tributària, per un 
nou model fiscal, a base de tetrabricks reciclats. L’acte simbòlic va tenir lloc davant de l’edifici de 
la Generalitat de Catalunya i va comptar amb una gran assistència. També va realitzar-se un 
cercle de silenci i la lectura del manifest de la campanya. 
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B. Representació al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona 

Des de fa més de quatre anys, la coordinadora técnica de cooperació internacional de Plataforma 
Educativa, assisteix de manera participativa a les reunions del consell municipal, on es treballen els 
diferents lineaments de l’Ajuntament de Girona en materia de solidaritat i cooperació. 

  

C. Estudi Avaluatiu de l’implementació EFCI Dones Emprenedores a Salt 

Durant els anys 2012 i 2013, la Fundació Plataforma Educativa va liderar el projecte EFCI dones 
Emprenedores a Salt.  Aquesta iniciativa és una replicació, adaptada a la nostra realitat cultural i 
socio-ecòmica, d’uns dels projectes de Cooperació internacional en que l’entitat va participar durant 
els anys 2003 – 2009 a Guatemala.  

En l’actualitat, aquest projecte vol ser replicat a altres ciutats de Catalunya. És per aquest motiu, que 
es va demanar un petit finançament per tal d’avaluar el més exhaustivament posible els dos anys 
d’implementació a Salt i els seus resultats en les dones ateses.       

L’equip de treball EFCI ha fet un recull  complert de les activitats realitzades aquests dos anys en el 
marc del projecte,  a través de la creació d’un grup de discussió amb professionals de la nostra entitat 
vinculats al projecte, que mitjançant diferents tècniques creatives ha arribat també a un sèrie de 
conclusions i posibles millores a implementar en poteriors edicons del projecte. Com a resultat, hem 
extret una memoria que ha estat presentada en el marc de les Jornades Nos+Altres organitzades pel 
consell comarcal de l’Alt Empordà a Figueres, el 3 de Desembre del 2014. 

Estudi finançat per l’Ajuntament de Salt 
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D. Càpsules EFCI Dones Actives i Creatives a Llagostera 

L’Ajuntament de Llagostera, que ja havia fet uns “tastets” de formació EFCI l’any anterior, va incloure 
en el seu programa anual per a les dones del municipi, una sèrie d’activitats creatives i innovadores, 
destinades tant a dones autòctones en situació d’atur o jubilació, com a dones nouvingudes 
establertes a la població. El programa incloïa activitats diverses com Gestió dels propis Talents, 
Meditació, Risoterapia o Expressió Corporal. Tots els tallers tenen com objectiu integrar diferents 
col.lectius de dones, buscar punts en comú solidaris i cooperatius, i treballar per una societat 
cohesionada, partint del companyerisme i l’acció social de la dona.    

Tallers finançats per l’Ajuntament de Llagostera 
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Projectes de Cooperació Internacional liderats per Fundació 
Plataforma Educativa 

A. Incuba Fez – Formació en Emprenedoria de joves d’escassos recursos econòmics de Fez 

Projecte amb una trajectòria de dos anys que es consolida aquest 2014 amb el finançament per 24 
mesos de l’Obra Social La Caixa. La novetat aquest any, és la inclusió de la UdG en el projecte, amb el 
paper de Supervisor del Pla Pedagògic que s’executarà les properes dues edicions d’INCUBA FEZ. 

Beneficiaris: Entre 20 i 30 joves d’escassos recursos de la ciutat de Fez. Aquest projecte és una 
proposta coral, on participen institucions publiques del Marroc i Catalunya, empreses privades i 
Universitats d’ambdós territoris.           Projecte finançat per l’Obra Social de ‘La Caixa’ 

  

B. Incuba Uruguai – Formació en Emprenedoria de Joves d’escassos recursos econòmics del 

municipi de Nuevo Berlín (Uruguai) 

Seguint la trajectòria començada els anys anteriors, hem replicat el mateix sistema de Formació en 
Emprenedoria a Uruguai, amb la contrapart Asociación La Barca, col.laboradora de la Fundació des de 
fa varis anys.  

Beneficiaris: Entre 20 i 30 joves d’escassos recursos, especialment mares adolescents, del municipi de 
Nueveo Berlín (zona rural d’Uruguai)  

Projecte finançat per l’Obra Social de ‘La Caixa’ 
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C. EFCI Nahualà, dones emprenedores 

El municipi de Nahualà i la contrapart social Swan Tinamit acull el projecte EFCI dones gràcies al 
finançament de l’Ajuntament de Girona.  

El valor afegit d’aquest projecte és l’implicació del Grup de Codesenvolupamet Acciona’t Guatemala, 
que ha recolzat la seva  confecció i implementació. 

Beneficiaris: Entre 30 i 40 dones del municipi de Nahualà i poblets del voltant en situació de pobresa.  

Projecte finançat per l’Ajuntament de Girona 

  

 

D. Consultoria i Assistència Tècnica 

Enguany, la Fundació Plataforma Educativa ha aportat per oferir suport a diferents ajuntaments en la 
conceptualització i implementació de projectes de cooperació descentralitzada entre municipis. 

L’Ajuntament de Tordera i l’Ajuntament de Fez han treballat plegats per l’Enfortiment Institucional de 
l’Emprenedoria Juvenil de la regió de Fez – Michouar. El resultat d’aquest projecte és una Guia per a 
l’Emprenedor confeccionada entre l’Ajuntament de Fez i les entitats socials i formatives de la ciutat 
marroquina, així com una sèrie de tallers i formacions destinades a millorar les polítiques públiques 
municipals que afavoreixin la creació d’empresa petitat i mitjana, potenciant la millora de la 
ocupabilitat i evitant així la migració forçada del col·lectiu més jove de les zones perifèriques de la 
ciutat. 
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