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El projecte Sapere Aude és un programa de mentoria social amb 
especialistes on l’objectiu es millorar els efectes del rendiment 
acadèmic a les persones.

Emprenedoria Social:
Prometeo - Sara Gimenez.

2013.
Innovació Social:
Fundació Catalunya Voluntària

Corresponsabilitat
ciutadana:
Àngels Oliveras Oliver.

Innovació Social:
Associació Punt de Referència.

2014.
Emprenedoria Social:
Fundació Acollida i Esperança i 
la Cooperativa Tapurna.

Corresponsabilitat
ciutadana:
Josep Duixans i Vidal.

2015.
Emprenedoria Social:
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Innovació Social:
Cooperativa Idària.

Corresponsabilitat 
iutadana:
Pere Tubert.

2016.
Emprenedoria Social:
Absorvalia

Innovació Social:
Fundació Marianao

Corresponsabilitat 
iutadana:
Carme Capdevila

2017.
Emprenedoria Social:
Dona Kolors

Innovació Social:
Invelon Biònics

Corresponsabilitat 
iutadana:
Cristóbal Colón

2018.
Emprenedoria Social:
Multisignes

Innovació Social:
CE Horitzó

Corresponsabilitat 
iutadana:
Jordi Bach.

Sostenibilitat

Equip humà

Subvencions privades
Altres ingressos

Prestació de serveis
Subvencions públiques

Ingressos Inversió social

Manteniment centres
Inversió en capital humà
Retorn hipotecari
Amortitzacions i despeses financeres
Administració i gestió
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Programa Itineraris per la inclusió de joves tutelats i
extutelats.

Col·laboració en el programa europeu de Garantia Juvenil.

INSERCIÓ I ITINERARIS LABORALS

actitud

por la inserció n labora l

  

Coordinació del programa Incorpora 
de La Caixa a la província de Girona.

INNOVACIÓ

Desenvolupem una eina per la millora 
competencial per a la inserció laboral.

Col·laboració amb un partner tecnològic per a la creació 
d’un sistema  integral de gestió de persones.

Formem part d’ONLBG i treballem per 
desenvolupar un model d’avaluació 
d’impacte en les organitzacions d’eco-
nomia social.

RECERCA I CONEIXEMENT
Promovem la recerca científica i de coneixement en
l’àmbit social.

Publicació del llibre, “Emocions i sentiments en
l’acolliment familiar”

Innovació Social - reconeixement a projec-
tes innovadors, creatius i inèdits.

Emprenedoria Social - reconeixement a 
entitats o serveis que han destacat per la 
seva acció de transformació social.

Corresponsabilitat Social - reconeix la 
trajectòria de persones que han destacat 
per contribuir a millorar la qualitat de vida.

6a edició Premis Acció Social Mercè 
Bañeras i Maria Figueras.

L'entitat està treballant per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental que 
segueix les directives europees fomentant el desenvolupament de les anomenades 4R 
per tal d’establir una gestió adequada dels residus, que garanteixi la protecció del medi 
ambient: reduir, reutilitzar, reciclar i repensar. 

Les mesures que l'organització aplica per a la millora de la gestió ambiental són 
optimitzar el consum d'aigua i energies, reduir l'emissió atmosfèrica, acústica i lumíni-
ca, minimitzar la producció, augmentar el consum d’energies renovables i millorar la 
gestió de residus.

Infància en risc: prevenció de la 
malnutrició infantil. (Guatemala)

Incuba Fez:
Joves: Formació en emprenedoria.
Dones: Emprenedoria per a dones 
maltractades i/o en risc d’exclusió. 
(Marroc)

Projecte Chajinel Educació pel 
Desenvolupament. (Marroc)

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Impulsem iniciatives que complementin les polítiques de
desenvolupament dels països menys afavorits, com:

Projecte Sapere Aude (2017-18):
Programa de mentoria per a joves 
tutelats.

Projecte Implementing Inclusion in 
Schools (IIIS): 
Un projecte de coaching a centres 
educatius per a la inclusió 
d’infants amb discapacitat.

Cerca d’organitzacions europees pel desenvolupament de
projectes comuns per a la millora dels serveis de Platafor-
ma Educativa.

INTERNACIONALITZACIÓ


