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1.- L’ENTITAT 

Abast i cobertura de la memòria     

Aquesta memòria reflecteix les actuacions i activitats de Fundació Plataforma Educativa l'any 2015. 

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 

 Inserció i itineraris Laborals 

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 (C/ Garrotxa, 7) i té delegacions a Barcelona (C/ 

Salvador Espriu), Terres de l'Ebre a la població de Deltebre (Av. de la Pau, 178). 

 

 

Model organitzatiu de l'entitat 

Patronat de la Fundació Plataforma Educativa 

Presidència: 

Anna M. Suñer Damon 

Vice-presidència: 

Gemma Boada Casals 

Secretaria: 

Roger Casero Gumbau 

Tresoreria:  

David Ruiz Àlvarez 

Vocalies: 

Mònica Canela Piqué 

Jordi Pascual Pèlach 

Pilar Bosch Bech 

Glòria Fàbrega Cornellà 
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En el patronat del 15 de setembre de 2005 es va nomenar com a Director General al Sr. Jordi Pascual i 

Pèlach i en patronat de 1 de febrer de 2007 es va nomenar com a Apoderada la Sra. Pilar Bosch i 

Bech.   Les facultats que han estat igualment delegades al Director General i  Apoderada podran ser 

exercides per ambdós de forma indistinta i solidaria.  

 

 

 

Missió / Visió / Valors  

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: 
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 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 

 La nostra Fundació va obtenir el certificat de Qualitat segons la Norma UNE-EN  ISO:9001, l’any 

2005 i des d’aquest any, hem estat auditats per tal de renovar la certificació, amb total èxit. Des 

de l’Alta Direcció s’ha implantat un sistema de gestió de la qualitat eficient i eficaç  per tota la 

organització.  

 4R és un tema de medi ambient i no de qualitat. Si vols posar un apartat de medi ambient genèric i 

no d’aquest any, podries posar: L’entitat malgrat no comptar amb el certificat mediambiental, sí 

pren mesures mediambientals com ara l’aplicació de les 4R (Reduir, Reciclar, Reutilitzar  i 

REPENSAR), en tots i cadascun dels serveis. 

 ONLBG (Organització No Lucrativa Benchmarking Group) és una metodologia innovadora que 

permet identificar, mesurar, gestionar, avaluar i comunicar les contribucions, èxits i impactes de 

les organitzacions en la comunitat.   

 

 

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 i Economia Social 

 PIMEC 

 Coordinadora Catalana de Fundacions 
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 SUPORT ASSOCIATIU - FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI - ASSOCIACIONISME CAT- 

FUNDESPAI- participem de l'Assemblea 

 ACACER-Associació Catalana d'Agències de Col.locació i Empreses de Recol·locació 

 ACIDH Associació Integració i desenvolupament Intel·ligència Límit-  on tenim la 

Vicepresidència 

 COORD.ONG CEDRE. Membres de la junta 

Xarxes Espanyoles 

 FICE España - Representem la presidència en l’àmbit internacional 

 POI - Participem de l'Assembles 

 

Xarxes Europees 

 EUROCHILD 

 Plataforma europea EASPD (European Association of Services Providers for persons with 

Disabilities) 

 

 

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 % 

 Fundació Josep Guarro Tapis i Agustí Isun Sanpietro. Patro juntament amb altres persones 

físiques 20% 

 SODALIS S.L. – Soci d’aquesta entitat juntament amb altres persones jurídiques. No formem part 

del seu òrgan de govern 8.98 % 

 MAINA SUPORT GLOBAL AIE. Constitució de l’agrupació amb d’altres persones jurídiques. 56% 
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2.- ELS NOSTRES CLIENTS 

Clients / Col·laboradors 

 

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: 

 Generalitat de Catalunya-Medi Ambient i Habitatge 

 Generalitat de Catalunya - Secretaria Infancia i Adolescència 

 Generalitat de Catalunya-Empresa i Ocupació - SOC 

 Ajuntament de Girona 

 Ajuntament de Girona 

 Diputació de Girona 

 Ajuntament de Castellbisbal 

 Fundació Tripartita 

 Focir 

 Plateforme Insertion  

 BTG  

 Caritas Bavaria 

 Ministerio Educacion (Sepie) 

 

 

 

Privats 

 Grup Plataforma Educativa (8 organitzacions d’economia Social) 

 Fundació bancària La Caixa 

 Empreses privades 
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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: 

1. Recerca i coneixement 

2. Innovació 

3. Defensa i Posicionament 

4. Desenvolupament sostenible  

A) Acció internacional:   

 Cooperació al desenvolupament  

  internacionalització. 

B) Inserció i itineraris Laborals 

5. Gestió d'Infraestructures 

 

 

Els nostres serveis 

1. Recerca i coneixement 

1. Convocatòria de la IVa edició dels Premis d’Acció Social i Innovació Maria Figueras i Mercè 

Bañeras. Aquesta edició ha premiat a la sr.a Carme Capdevila, ex Consellera d’Acció Social i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en la categoria de coresponsabilitat ciutadana per la 

seva tasca en l’acció social; el Programa Vente Pa’ ka’ de la Fundació Marianao en la categoria 

d’Innovació Social i el projecte Absorvalia en la categoria d’Emprenedoria Social.  

2. Publicació 2016: “Sota una estrella. Històries que veureu brillar”. Una publicació amb històries 

de vida de persones ateses en diferents serveis de les organitzacions Plataforma Educativa 

novel·lades i que es va presentar en el marc dels Premis d’Acció Social de Plataforma Educativa.  

Podeu consultar totes les publicacions de Plataforma Educativa a 

http://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/grup-pe/publicacions/ 

3. 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. 

4. 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. 

 

http://www.plataformaeducativa.org/portal/plataforma-educativa/grup-pe/publicacions/
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2. Innovació 

L’Entitat disposa d’un equip de professionals, transversal i multidisciplinar que dedica un percentatge 

de la seva jornada a treballar en Innovació i Desenvolupament. Aquest equip, format pels coordinadors 

tècnics, investiga, dissenya i redacta nous programes i projectes. 

Encapçalat per Direcció General , vol ser un motor de creixement i sostenibilitat de la Fundació, alhora 

que generador de noves oportunitats basant-se en els criteris d’innovació social i emprenedoria. 

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. Creació d’un projecte per la implantació a l’Organització d’un sistema integral, intel·ligent i 

individualitzat d’atenció global i de gestió de serveis. 

3. 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. 

4. Revisió i ampliació del procediment d’innovació participativa 

 

3. Defensa i Posicionament 

1. Vicepresidència de FICE España per a la defensa de les organitzacions que gestionen serveis per 

a la infància i adolescència en risc.  

2. Vicepresidència de Voraviu en pro de les persones amb intel·ligència límit. 

3. Vocalia d'Internacional a ECAS per la millora de la representativitat de les organitzacions a 

Europa. 

4. Vocalia de cooperació a l’Ajuntament de Girona en representació de la Coordinadora d’ONG de 

Girona i Alt Maresme. 

5. Promotors dels Premis Maria i Mercè per a la promoció de la innovació i emprenedoria social. 

6.  Vicepresidència de FEDAIA federació d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en 

situació de risc d’exclusió social o desemparament  

7. Tresoreria de Junta de FEPA Federació d’entitats que desenvolupen projectes d’atenció a joves 

tutelats i extutelats a partir dels 16 anys.  

 

 

4. Desenvolupament sostenible  

4.1.- Acció Internacional 

4.1.1. Cooperació al desenvolupament 

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.  
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Fundació Plataforma Educativa juntament amb la 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. Es va llegir un manifest per part de diferents portaveus a la plaça del Lleó de 

Girona. Tots els assistents anàvem de vermell, per visibilitzar a totes aquelles persones 

empobrides i vulneralitzades 

b) Nutrició infantil – Guatemala 

Potenciar la capacitat de mares i pares de família per promoure l'interès superior de les nenes i 

els nens en situació de malnutrició a Guatemala, concretament en el departament de 

Totonicapan. 

Beneficiaris/es: 250 famílies del Departament de Totonicapán, totes elles amb nens / es en 

situació de malnutrició i d'entre 0 i 5 anys (excepte casos excepcionals en què els menors d'edat 

són més grans) 

Projecte cofinançat per l’Ajuntament de Girona 

c) Incuba Fez – Formació en Emprenedoria de joves d’escassos recursos econòmics de Fez 

Projecte amb una trajectòria de quatre anys que es manté aquest 2016. Incuba FEZ Dones és un 

projecte concebut amb l’objectiu de formar i acompanyar joves marroquines d’escàs poder 

adquisitiu de la ciutat de Fez en el seu procés d’apoderament econòmic i social. 

Beneficiaris: 60 dones participants per a que puguin desenvolupar el seu potencial en la defensa 

dels seus drets econòmics, culturals i socials, a través de la creació dels seus plans d’empresa 

amb el suport de tècnics experts en drets humans, lideratge comunitari i emprenedoria social, 

locals i internacionals.  

Projecte cofinançat per Fundació La Caixa . 

 

 

4.1.2. Internacionalització 

1. Projecte visita de treballadors de l’àmbit residencial (Programa Erasmus + K1 Mobilitat de 

persones professionals).  

Líder del Projecte: Terapeutische Gemeinschaft.  

Tema: En el marc de col·laboració entre Plataforma Educativa, una entitat austríaca i una entitat 

alemanya en l’àmbit de l’atenció residencial de nens i joves, treballadors de PE i de l’entitat 

alemanya van anar a visitar a l’entitat austríaca durant 5 dies per conèixer la seva metodologia 

de treball i intercanviar experiències i bones pràctiques (Juny 2016) 

2. Projecte ABEONA (Programa Erasmus+ K2 Associacions estratègiques)  

Líder del Projecte: SOS Group (França).  
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Tema: capacitació de treballadors de l’àmbit residencial per a que puguin donar un millor suport 

als joves que atenen en el seu procés d’integració laboral. Aquest es un projecte de dos anys de 

duració. (2015-2017) Plataforma Educativa hi participa com a soci.  

3. Projecte AUDE (Programa Erasmus+ K2 Associacions estratègiques)  

Líder del Projecte: Plataforma Educativa.  

Tema Desenvolupar un programa de mentoria específic per millorar els resultats acadèmics de 

joves tutelats/des. Fer una prova pilot del programa i avaluar els resultats (2016-18)  

4. Projecte Implementing Inclusion in Schools (IIIS) (Programa Erasmus+ K2 Associacions 

estratègiques)  

Líder del Projecte: Caritas Bavaria  

Tema: Desenvolupar un procés de coaching transnacional en escoles ordinàries i especials per a 

què millorin  el seu procés d’inclusió d’infants amb discapacitat (2016-19) 

5. Recerca d'organitzacions europees per al desenvolupament de projectes comuns per a la millora 

dels serveis de Plataforma Educativa. 

 

4.2.- Servei d’Inserció i itineraris Laborals  

Des de FPE col·laborem en el Servei d’inserció laboral Moebius1, a través del desplegament de diversos 

programes: 

1. Coordinació del Programa Incorpora a la província de Girona: Programa finançat i promogut per 

Fundació la Caixa, que es desplega en conveni amb diverses entitats al territori per promoure la 

inserció laboral de persones en situació de risc o en risc d’exclusió social.  

2. Itineraris per la inclusió de joves de 16 a 21 anys tutelats i extutelats: El programa Itineraris per la 

inclusió social, està dirigit al col·lectiu de joves tutelats i extutelats per l'Administració, amb edats 

compreses entre els 16 i els 21 anys, està cofinançat pel Departament de Benestar Social i 

Família i es desplega amb conveni amb l’empresa d’inserció Eina Activa. 

 

 

5. Promoció del voluntariat i participació:  

A través de  l’Associació Acciona’t,  amb l’objectiu d’impulsar 

iniciatives ciutadanes per a la millora de la qualitat de vida de cada 

persona, actuant localment i amb una visió global.  Acciona’t són 

voluntaris, professionals i la societat en general.  

 

                                           
1 Moebius: El servei d’inserció Moebius Capital Humà és un servei especialitzat en Recursos Humans titularitat 

de la Fundació Gentis 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 
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6. Gestió d'Infraestructures 

Fundació Plataforma Educativa actua com a entitat patrimonial per a promoure i facilitant a les 

organitzacions de Plataforma Educativa, la disponibilitat d’edificis i instal·lacions on dur-hi a terme 

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.  

El patrimoni propietat de Fundació Plataforma Educativa majoritàriament s’hi desenvolupen  serveis 

d’atenció a la infància i adolescència i són portats a terme per la Fundació Resilis. També s’hi 

desenvolupen d’altres activitats socials amb conveni amb Fundació Infància i Família i amb Fundació 

Astres. 
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4.- PROFESSIONALS  
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5.- DADES ECONÒMIQUES 

Tancament anual de l’entitat 
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