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La Fundació Campus Arnau d'Escala és un espai de recerca aplicada, innovació i transferència
de coneixement en matèria de serveis socials i sociosanitaris.
La Fundació identifica les necessitats a cobrir en l’àmbit dels serveis socials per estimular els
estudis i la recerca necessaris i generar els programes de formació i assessorament que en
donin resposta.
Així mateix, condueix la gestió del coneixement a través de l’organització d’activitats de
divulgació amb intercanvi d’experiències d’èxit i tendències en innovació en matèria de
serveis socials i sociosanitaris.
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La Fundació Campus Arnau d’Escala té com a missió aprofitar al màxim el capital humà
investigador i el coneixement existent en l’àmbit universitari i professional, per fer recerca i
investigació bàsica i aplicada en els camps dels serveis socials i sociosanitaris i transferir-ne els
resultats obtinguts a l’aplicabilitat diària de la intervenció social, amb especial orientació a dotar
de consistència tècnico-científica el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques
públiques en aquests àmbits.
Visió




Posicionar-se com un agent clau en l’àmbit de la recerca aplicada i bàsica en l’àmbit del serveis
socials i l’atenció sociosanitària i difondre els resultats d’aquesta activitat al conjunt del territori
català, però també amb una clara projecció i vocació internacional.
Esdevenir una plataforma que aglutini el millor capital humà del país en l’àmbit dels serveis
socials i dels serveis sociosanitaris, tant del món acadèmic com dels professionals del sector
públic, del tercer sector social i del sector privat.
Així mateix, ha d’esdevenir una organització atractiva per als principals investigadors, per a les
administracions públiques, per al tercer sector i per a la iniciativa social i privada, que se situï
com una referència i com un element cabdal dins l’àmbit de la creació i la transferència de
coneixement del sistemes catalans dels serveis socials i dels serveis sociosanitaris.
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D’acord amb les línies estratègiques establertes pel Patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala, els
objectius operatius d’implementació pel 2017 que s’han assolit han estat els següents:

ÀREA D'ÈTICA APLICADA

L’Observatori d’Ètica Aplicada segueix treballant en diverses línies de
recerca alhora que transfereix el coneixement generat a través de
programes de formació, assessorament i divulgació. Cal destacar que
durant aquest exercici hem aprofundit en la línia d'activitat sobre els
drets de les persones amb discapacitat previstos per la Convenció de
les Nacions Unides. En aquest sentit, estem participant en dos
projectes de recerca en el marc internacional. Hem reeditat
l’experiència de les Converses d’Ètica Aplicada, organitzades
conjuntament amb DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis
Socials Marià Casadevall amb la temàtica de la diversitat religiosa als
centres educatius.
Destacar també la publicació del llibre “La Mort àmbit hospitalari” un
estudi coordinat per la doctora Anna Quintanas, directora de
l’observatori d’ètica aplicada a l’acció social, psicoeducativa i
sociosanitària (UdG-FCAE).

ÀREA D'ENVELLIMENT
L’Àrea d’Envelliment ha consolidat el projecte FAR, que té per objectiu
reduir la soledat no volguda de les persones grans. FAR és un projecte
en xarxa que combina la intervenció amb la recerca i que compta amb
el suport d’un equip de voluntaris. A més, fruit de la detecció de
necessitats, s’han impartit cursos de millora de la comunicació en
l’àmbit residencial i de sensibilització i millora de la satisfacció
professional en els centres d’atenció a les persones grans.

ÀREA DE DISCAPACITAT
Durant aquest any hem consolidat els projectes internacionals
TOPHOUSE i IDECIDE que tenen per objectiu elaborar eines per a
una millora de l’atenció i de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
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ÀREA DE SALUT MENTAL
Destaquem l’obtenció del premi d’Obertament al projecte “Laboralment”,
que té per objectiu la lluita contra l’estigma en salut mental en l’àmbit
laboral. És un projecte de recerca-acció que compta amb la participació de
tots els agents del sector de la demarcació de Girona. Durant aquest any
hem treballat en el projecte La Consulta amb molt bons resultats en la lluita
contra l’estigma en salut mental en l’àmbit sanitari.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS
Hem consolidat la línia d’avaluació de l’impacte social i econòmic dels
projectes d’intervenció, amb la realització de tres estudis. També, durant el
2017, aquesta àrea ha prosseguit amb la col·laboració estable amb la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG coorganitzant el cicle de “Debats en Treball
Social i Política Social” juntament amb DIXIT Girona Centre de Documentació
de Serveis Socials Marià Casadevall.
El 2017 hem engegat també la col·laboració en dues accions del projecte
ProspecTsaso, Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social, cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el marc del
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

DIXIT GIRONA CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS MARIÀ
CASADEVALL
DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, a
banda de consolidar-se com a centre de referència en documentació
relacionada amb Serveis Socials a nivell de les comarques gironines, ha dut a
terme també un complet pla d’activitats de divulgació durant el 2017, en què
han participat 898 persones en 29 activitats.
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La mort en l’àmbit hospitalari. Projecte que té com a objectiu afavorir la millora del procés de la
mort en l’àmbit hospitalari, analitzant l’experiència del cuidador principal, definint els aspectes
positius i negatius i elaborant propostes de millora genèriques i en relació a cada servei concret.



Projecte FAR (Recerca-Acció). Projecte amb l’objectiu d’analitzar l’aïllament social de les persones
grans respecte al seu grau de benestar i els efectes d’un programa de participació social basat en
els interessos de la persona.



Projecte La Consulta. L’objectiu principal és reduir els comportaments discriminatoris vers les
persones amb problemes de salut mental en el tracte rebut per part del personal sanitari. S’ha
caracteritzat la intenció de comportament dels professionals i amb les dades s’ha elaborat una
eina de sensibilització i formació adreçada al sector.



Projecte I-DECIDE dins el programa ERASMUS+. Té per objectiu elaborar eines per al suport a la
presa de decisions de les persones amb discapacitat. El projecte s’emmarca dins l’actual debat
internacional sobre com implementar la convenció de la ONU per a persones amb discapacitat,
amb els reptes ètics, jurídics i socials que n’implica.



Cap al bon tracte a les persones grans. El projecte té per objectiu analitzar els comportaments
discriminatoris o poc garants dels drets de les persones grans per elaborar eines per a la formació
i la sensibilització dels professionals d’atenció de l’àmbit.






Curs presencial Tècniques de comunicació en l'àmbit de la dependència i la discapacitat. Tarragona
Curs presencial Tècniques de comunicació en l'àmbit de la dependència i la discapacitat. Lleida
Curs Introducció Pràctica a l’Ètica Deliberativa. Residència per la gent gran Natzaret. Mora d’Ebre.
Curs presencial d’Introducció a l’Ètica Aplicada. Fundació Tutelar de les Comarques Gironines



Curs presencial Ètica i recursos públics. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies



Curs Parlem obertament de la salut mental. Facultat de Ciències de la Salut i d’Educació i Psicologia de la
Universitat de Girona.
Curs presencial Tècniques de comunicació en l'àmbit de la dependència i la discapacitat. Residència
Gent Gran l’Espluga de Francolí




Curs presencial Sensibilització i millora de la satisfacció professional en els centres d’atenció
a les persones grans. 1a edició. Residència Gent Gran Creu de Palau de Girona



Curs presencial Sensibilització i millora de la satisfacció professional en els centres d’atenció
a les persones grans. 1a edició. Residència Gent Gran Creu de Palau de Girona
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Cicle de tres conferències “Islam: prejudici, perspectiva i praxis professional”. DIXIT Girona



Debats en Treball i Política Social “10 anys de la Llei de Serveis Socials: i ara què?”. Casa de la
Cultura de Girona



Conferència “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016". DIXIT Girona



II Edició Concurs de Relats “Marià Casadevall”



Conversa d'Ètica Aplicada “La gestió de la diversitat religiosa en els serveis d’atenció a les
persones. Oportunitats i reptes”. Casa de Cultura de Girona



Conferència “L’avaluació dels projectes d’intervenció: la necessitat de mesurar i comunicar
l’impacte social i econòmic". Centre Cívic Barri Vell de Girona



Conferència “Acompanyament a menors transsexuals”. DIXIT Girona




Conferència “Noves respostes per a persones en risc d’exclusió residencial. L’experiència
“El Kaliu” de Lloret de Mar”. DIXIT Girona
Conferència "Dret de sufragi de les persones amb discapacitat intel·lectual". DIXIT Girona



Conferència “Mediació comunitària, una eina per la millora de la convivència”. DIXITGirona



Estudi de Retorn Social de la Inversió de la residència i centre de dia Tres Pins per a persones amb discapacitat
intel·lectual (Consorci de Serveis Socials de Barcelona).



Elaboració d’un model d’avaluació per al foment de l’economia social i solidària (Barcelona
Activa-Ajuntament de Barcelona).



Estudi de Retorn social de la inversió sobre minimització de la pobresa energètica (Àrea
Metropolitana de Barcelona)

10



Visita guiada al alumnes del curs “Mediació Comunitària”. CIFO Salt



Visita guiada als alumnes del Grau de Treball Social, grup 1. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Integració Social. Institut S’Agulla (Blanes)



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística. Institut S’Agulla (Blanes)



Visita guiada als alumnes del CFGS Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. Institut
Vallvera (Salt).



Visita guiada als alumnes del Curs de Formació per a professionals del Servei d’Atenció
Domiciliària. Consell Comarcal del Baix Empordà



Visita guiada als alumnes del Curs de Formació per a professionals del Servei d’Atenció
Domiciliària. La Bisbal d’Empordà



Visita guiada als alumnes del Grau de Pedagogia, grup 1. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del Grau de Pedagogia, grup 2. Universitat de Girona




Visita guiada als alumnes del Grau de Treball Social, grup 2. Universitat de Girona
Presentació a l’aula als alumnes del Grau d’Educació Social. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Integració Social, grup 1. Institut Montilivi



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Integració Social, grup 2. Institut Montilivi



Visita guiada als alumnes del Grau de Psicologia, grup 1. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del Grau de Psicologia, grup 2. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del Grau de Psicologia, grup 3. Universitat de Girona



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística. Institut Vallvera (Salt).



Visita guiada als alumnes del CFGS d’Educació Infantil. Institut Vallvera (Salt).
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5 projectes de
recerca aplicada
Participants: 54

3 programes
d'assessorament

9 programes
formatius

Nombre
d'assessorats: 62

Participants: 183

18 sessions
informatives

14 actes de
divulgació

Participants: 380

Participants: 518
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