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La Fundació
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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Missió i valors
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 tècnic-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.

Recerca
Coneixement
Transferència

6

Desenvolupament estratègic
D’acord amb les línies estratègiques establertes pel Patronat de la Fundació Campus Arnau
d’Escala, els objectius operatius d’implementació pel 2018 que s’han assolit han estat els
següents:
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Àmbits d’especialització
Recerca aplicada
●

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 “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.

●

Projecte “TOP HOUSE” dins el programa ERASMUS+. Té per finalitat la creació d’eines per
avaluar les necessitats d’habitatge i d’acompanyament de les persones amb discapacitat,
des d’un enfocament basat en la desinstitucionalització.

●

Projecte “AD-CHOISIR From guardianship to Supported Decision-Making of persons with
disabilities” dins el programa Erasmus+. Té per objectiu capitalitzar el coneixement
existent per dissenyar els serveis d’atenció futurs, en línia amb la Convenció de Nacions
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

●

Projecte “G.O.L., Get out of the loop” dins el programa Erasmus+. Té per objectiu
identificar bones pràctiques per a la reducció de la pobresa intergeneracional.

●

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.

●

Universitat i xarxes professionals de referència. Acció-recerca per a l’actualització teòricpràctica del Treball Social. Recerca dins el marc del PROSPECTSASO Prospectiva
Transfronterera Sanitària i Social – Programa Interreg POCTEFA 2014-2020.

●

Creació d’un fons de recursos documentals sobre projectes d’intervenció amb joves
realitzats en barris receptors d’immigració. Recerca dins el marc del PROSPECTSASO
Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social – Programa Interreg POCTEFA 2014-2020.

●

Projecte LaboralMENT. Té per objectiu la lluita contra l’estigma en salut mental en l’àmbit
laboral. Disseny de la formació als professionals que serà impartida durant 2019.

●

Ètica aplicada als serveis socials: Biblioteca de Casos. Recull dels casos tractats en els
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diferents Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials (ERESS) de Catalunya. El seu objectiu
és ser un referent de consulta per a professionals d’espais o comitès d’ètica en el treball i
deliberació de situacions amb problemàtiques ètiques. És una iniciativa del Comitè d’Ètica
de Serveis Socials de Catalunya.

Formació
●
●
●
●
●
●
●

Jornada "La confidencialitat entre professionals: de la pedra a la sabata a caminar junts”.
Vilanova i la Geltrú
“2a Jornada sobre l’Ètica en els Serveis Socials de Catalunya”. Barcelona
Curs presencial “Sensibilització i millora de la satisfacció professional”. Residència per a la
gent gran Natzaret. Mora d’Ebre.
Jornada “Cap al bon tracte a les persones grans en l’àmbit residencial i comunitari”.
Barcelona
Jornada “Millora de la qualitat assistencial en l'atenció a les persones amb problemes de
salut mental”. Girona
Curs presencial “Introducció a l’ètica aplicada als Serveis Socials per a futurs ERESS”.
Cambrils
Jornada formació “ Suport a les persones amb discapacitat per a la presa de decisions” a
Support Girona.

Divulgació
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jornada “Sensibilitza’t, cuida i conviu. La història de vida com a eina de millora de
l’atenció a les persones”. UNED Girona
Conferència “L’avaluació dels projectes d’intervenció: la necessitat de mesurar i
comunicar l’impacte social i econòmica”. DIXIT Lleida
Conferència “La participació dels joves als centres de secundària”. DIXIT Girona
Conferència “Parlem del suïcidi?”. DIXIT Girona
Debats en Treball i Política Social “Saber, conèixer i compartir: sinergies entre
coneixement i intervenció”. Casa de la Cultura de Girona
Conferència “Parlem de l’Islam de forma apropiada: la terminologia no és innocent”.
DIXIT Girona
Conferència “Noves formes d’intervenció amb persones migrades i persones sense llar a
França”. DIXIT Girona
Conferència “Soledat en la vellesa, el soroll del silenci”. DIXIT Girona
III Edició Concurs de Relats “Marià Casadevall”
Ponència al Col·loqui ètic “En treball social, de què es parla quan es parla d’ètica?”.
Organitza la Union Départementale des Associations Familiales. Tarbes (França)
Comunicació amb ponència “La construcción de saberes y conocimientos desde los
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●

●
●
●
●

servicios sociales”. Congrés de la Red Española de Política Social. Zaragoza
Comunicació amb ponència “El valor de las fundaciones tutelares como motor de la
garantía de los derechos de las personas con discapacidad”. Congrés de la Red Española
de Política Social. Zaragoza
Jornada “La protection des personnes vulnérables. Inclusion sociale et coopération
internationale”. Union Nationale des Associations Familiales. Carcassone (França)
Ponència al Vè Congrés mundial de tutela d’adults a Seül (Corea del Sud)
Participació al Seminari sobre projectes de recerca i desenvolupament i fons estructurals
a Paris
Ponència “Biblioteca de Casos” a la II Jornada sobre l’ètica en els Serveis Socials de
Catalunya. Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Barcelona.

Assessorament
●
●

●

Estudi de Retorn Social de la Inversió de la Fundació Tutelar Lluís Artigues (Barcelona).
TOP HOUSE. Assessorament per a l’elaboració d’una guia per valorar les necessitats
d’habitatge i d’acompanyament de les persones amb discapacitat i Dinamització de la
xarxa local de proveïdors de serveis d’acompanyament.
Estudi de necessitats i interessos de les persones grans: propostes per a la millora de la
participació social de la població de Fornells de la Selva. Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt.

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis
Socials Marià Casadevall
19 Visites guiades a DIXIT Girona per part de diferents grups d’alumnes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Curs d’Atenció a la Dependència. Ajuntament de Palafrugell
Curs d’Atenció a la Dependència. Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
Curs d’Atenció a la Dependència. Ajuntament de Palafrugell
Curs de Mediació. Fundació Gentis – SOC
Curs d’Atenció Domiciliària. Ajuntament de Palafrugell
Grau Educació Social. Universitat de Girona
Grau Pedagogia, grup A. Universitat de Girona
Grau Pedagogia, grup B. Universitat de Girona
CFGS Integració Social, matí. Institut Montilivi
Grau Treball Social, grup A. Universitat de Girona
CFGS Integració Social, tarda. Institut Montilivi
Grau Treball Social, grup B. Universitat de Girona
CFGS Integració Social. Institut Vallvera (Salt)
Grau Psicologia, grup 1. Universitat de Girona
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●
●
●
●
●

Curs d’Atenció Sociosanitària. Ajuntament de Palafrugell
Grau Psicologia, grup 2. Universitat de Girona
Grau Psicologia, grup 3. Universitat de Girona
CFGS Animació Sociocultural. Institut Vallvera (Salt)
CFGS Integració Social. Institut S’Agulla (Blanes)
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Resultats

10 projectes de
recerca aplicada
Participants: 135

3 programes
d'assessorament
Nombre
d'assessorats: 62

7 programes
formatius
Participants: 320

19 sessions
informatives
Participants: 440

11 actes de
divulgació
Participants: 408
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