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Presentació
És aquesta la primera vegada com a President de la Fundació Campus Arnau d’Escala que tinc el plaer de parlar de l’activitat generada i
dels projectes de l’entitat. Em complau presentar-vos el recull i l’aisi de les actuacions realitzades durant 2014. Aquest ha estat un any
de canvi, doncs s’han renovat tant la presidència, com la direcció i
algun membre del patronat.
Un dels nostres patrons, el Consorci Sant Gregori, inicià el procés de desvinculació formal, per
donar compliment a les normatives actuals derivades de la llei de fundacions. No obstant això,
l’estreta relació entre les institucions segueix endavant, essent un exemple de col·laboració els
projectes de recerca que desenvolupem conjuntament i que s’estendran durant els anys vinents. Així, volem agrair des d’aquí la fraternal col·laboració existent entre ambdues institucions i que desitgem es mantingui durant molts anys. Volem també destacar que vam iniciar les
converses amb l’Ajuntament de Girona, i en especial amb l’àrea de Serveis socials, per tal d’identificar les millor vies de col·laboració. Les converses van fructificar en la incorporació de
l’Ajuntament de Girona com a patró de la nostra fundació, la qual cosa ens estimula encara
més a endegar projectes de suport als col·lectius més vulnerables.
D’altra banda, hem agraït la dedicació, durant els últims sis anys, al senyor Eduard Solé la tasca desenvolupada al capdavant de la Fundació en qualitat de Director i hem donat la benvinguda a en Lluís Marroyo, qui el va substituir a partir del setembre de 2014.
Podem dir que durant aquest exercici hem potenciat les àrees de referència, incorporant noves
temàtiques, fruit de les necessitats detectades i de les peticions rebudes per part de l’entorn
social. Així, vull destacar la feina feta des de l’Observatori d’Ètica Aplicada, que va arrencar
una línia de treball per a la implementació de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Cal dir que és aquest un tema de debat a nivell mundial i que suposarà una canvi en les estructures d’atenció a les persones.
M’agradaria ressaltar que en l’àmbit de les Persones Grans, hem estat pioners en impartir formació als professionals sobre el model de gestió basat en la Valoració Geriàtrica Integral, i que
continuarem potenciant aquesta branca innovadora. També dir, que és per nosaltres un orgull
participar com a socis en un projecte europeu l’objectiu del qual és la millora de la qualitat de
vida de les persones grans així com la identificació de bons exemples d’atenció.
Pel que fa a la Salut Mental, hem iniciat amb l’Institut d’Assistència Sanitària un projecte de
recerca que considerem de gran interès i que va adreçat a avaluar l’impacte en la millora de la
qualitat de vida dels serveis de la xarxa de salut mental, en relació a altres serveis assistencials que poden fer servir els usuaris. És a la vegada un projecte que avalua els recursos destinats als diferents serveis i per tant oferirà informació de molta qualitat sobre la relació entre el
cost i l’efectivitat dels serveis.
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Voldria fer esment de l’esforç que s’ha fet des de l’àrea de Polítiques Socials per consolidar un
grup de treball format per professionals de les Universitats, de l’Administració i dels Col·legis
Professionals, i que ha cristal·litzat en la realització de tres debats, que han generat gran interès i participació dins la societat civil, al voltant de l’abordatge de problemàtiques socials derivades del context de crisi que hem patit durant els últims temps.
Per últim, dir que moltes de les actuacions realitzades s’han dut a terme en col·laboració amb
DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la biblioteca especialitzada de la Generalitat de Catalunya en Serveis Socials. És per a nosaltres un luxe poder coordinar aquest centre de gestió del coneixement i convertir-lo en un fòrum obert, on tots
vosaltres podeu abocar idees, necessitats i inquietuds per a què es materialitzin en actuacions
que redundin en el benestar dels col·lectius que més ho necessiten.

Dr. Ramon Moreno i Amich
President del Patronat
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de Girona.

Composició del Patronat de la Fundació
RAMON MORENO i AMICH
President del Patronat i Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de
Girona.

JOSEP Ma. SOLÉ i CHAVERO
Vicepresident del Patronat i Vicepresident de la Fundació Drissa.

EDUARD BERLOSO i FERRER
Secretari del Patronat i Regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona.

Òrgan de gestió de la Fundació
LLUÍS MARROYO i MOLINA
Director Gerent de la Fundació Campus Arnau d’Escala.
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Implantació i desenvolupament estratègic
D’acord amb allò que estableix el Pla Estratègic 2010-2014 aprovat pel Patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala el 21 d’octubre de 2009, els objectius operatius d’implementació per al 2014 que
s’han assolit han estat els següents:

Mantenir l’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 en
què han participat un total de 1794 persones per a un total de 32 activitats. Cal destacar que durant aquest exercici hem consolidat la línia d'activitat sobre els drets de les persones amb discapacitat previstos per la Convenció de les Nacions Unides. En aquest sentit, hem presentat una
Expressió d’Interès a la Unió Europea i hem presentat una ponència al 3r Congrés Mundial sobre
Tuteles d'Adults, celebrat a Arlington-Virginia (USA) al maig de 2014.

Mantenir l’àrea d’Envelliment
L’Àrea d’Envelliment ha seguit treballant en la línia “La persona gran amb complexitat” a través
d’una jornada coorganitzada amb DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall i un curs de formació. També s’han treballat d’altres temàtiques com “Els maltractaments a la gent gran”, “La protecció jurídica de la gent gran en situació de vulnerabilitat”. A més
hem impulsat la formació en Valoració Geriàtrica Integral com a model d’èxit, organitzant i impartint cursos adreçats als professionals de l’àmbit.

Mantenir l’àrea de Discapacitat
S’han continuat les activitats de recerca de l’Àrea de Discapacitat, juntament amb el servei de Discapacitat Intel·lectual de l’Institut d’Assistència Sanitària i el Consorci Sant Gregori, amb el Projecte “SANT GREGORI 12/14”, que desenvolupa dues línies de treball: [a] Estudi sobre l’impacte del
context social i personal en el benestar de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i
necessitat de suport generalitzat; i [b] creació de l’Escala Sant Gregori d’avaluació psicopatològica
per a PDISG. Esperem publicar els resultats d’aquesta recerca al llarg de 2015. Hem elaborat un
programa formatiu per atendre les necessitats específiques d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual quan es fan grans.
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Consolidar i Mantenir l’Àrea de Salut Mental
Al 2014 hem consolidat l’Àrea de Salut Mental en tant que, en col·laboració amb els Serveis de
Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària, la Fundació Drissa i la Fundació Tutelar de les
Comarques Gironines, s’ha pogut organitzar diverses activitats, i així per exemple hem tornat a
impartir el “Curs de formació bàsica per a professionals que treballen en l’àmbit residencial i de
l’habitatge amb persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental” a Lleida, que ha
suposat un èxit de participació. Com a novetat hem impartit el “Curs de detecció precoç de casos
de trastorn mental incipient des dels serveis socials bàsics”, amb molt bona acollida per part dels
professionals.
Mantenir l’àrea de Polítiques Locals Socials
Durant el 2014, aquesta àrea ha prosseguit 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.
Mantenir 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
2014, en què han participat 1060 persones en 24 activitats.

Estructura funcional
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Activitat desenvolupada
Recerca
Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària
• Projecte Projecte de recerca sobre ètica en l’atenció a persones subjectes a càrrec tutelar. Pautes per a la

presa de decisions.
• Revisió i actualització Guia diversitat religiosa. Direcció General d’Afers Religiosos, Generalitat de Catalu-

nya.

Formació
Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària
•

Curs L’ètica de l’hospitalitat en les pràctiques professionals i organitzatives d’atenció a la infància.

•

Jornada formativa Antirumors en Immigració. Consorci Benestar Social Ripollès.

•

Curs d’Especialització en Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.

•

Curs Paisatges ètics. DINCAT.

•

Curs d’Introducció a l’Ètica Aplicada en l’exercici del voluntariat en l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària. DINCAT.

•

Docència al Máster Universitario en Intervención Social con Individus, Familias y Grupos. Universidad
Pública de Navarra.

•

Curs d’aprofundiment per a membres d’ERESS. Bé superior de l’infant i procés judicial.

•

Curs de formació bàsica per a futurs membres d’ERESS. Introducció pràctica a l’ètica deliberativa.
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•

Curs d’Introducció pràctica a l’ètica deliberativa. .

•

Curs d’Introducció a l’ètica aplicada. 3 edicions (Barcelona, Palma de Mallorca i Madrid). INTRESS.

Àrea d’Envelliment
•

Curs Posant en pràctica la Valoració Geriàtrica Integral, un instrument eficient de treball interdisciplinar.

Àrea de Salut Mental
•

Curs Formació bàsica per a professionals que treballen en l'àmbit residencial i de l'habitatge amb persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

•

Taller pràctic sobre atenció assistencial integral en serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: llars amb suport i llars residència.

•

Curs Formació bàsica per a professionals que treballen en l'àmbit residencial i de l'habitatge amb persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

•

Curs de detecció precoç de casos de trastorn mental incipient des dels serveis socials bàsics.
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Divulgació
Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, psicoeducativa i Sociosanitària
•

Participació Workshop-Debat El rol de les oficines d’atenció al ciutadà dins dels hospitals.

•

Participació a les Jornades nacionals sobre l’Autonomia dels infants amb greus discapacitats. Nexe
Fundació.

•

VI Seminari d’Ètica Aplicada La gestió del risc per part d’aquelles persones que tenen responsabilitats
de suport, guarda, tutela o curatela.

•

Conferència Persones amb diversitat funcional: un nou paradigma cridat a substituir la discapacitat física o intel·lectual?

•

Participació al 3rd World Congress on Adult Guardianship, Arlington, USA.

•

Participació al Congrés de Serveis Socials Bàsics. Vides en crisi. Ètica, recerca i creativitat.

•

Conversa d'ètica aplicada DIXIT Girona. De vegades massa protección és paternalisme i massa llibertat, abandonament? La gestió del risc en les persones sense plena capacitat de decisió.

•

Conversa d'ètica aplicada DIXIT Barcelona. Som lliures? La neuroètica diu que no. Quines perspectives obre això en l’àmbit dels serveis socials?

•

Conversa d’ètica aplicada DIXIT Vic. Què és això de l’interès superior de l’infant?.

Àrea d’Envelliment
•

Conferència El context de relacions en l’envelliment.

•

Conferència La persona gran amb necessitats complexes. Una visió interdisciplinar.

•

Jornada El tracte adequat a la gent gran des de les institucions. Cap a nous models d’atenció.

Àrea de Salut Mental
•

Conferència Salut Mental i Serveis Socials. La importància dels recursos socials en el funcionament de
la Xarxa de Salut Mental a les comarques gironines.

•

Conferència Mirada social a la salut mental.
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Àrea de Discapacitat
•

Presentació del documental Els anys guanyats.

•

Presentació del llibre Sensuales. Relatos de sexo y afecto en la discapacidad.

•

Conferència La nova visió de la protecció jurídica de les persones amb discapacitat a la llum de la Convenció de la ONU.

Àrea de Polítiques Locals Socials
•

Conferència Joves, oblidats i culpabilitzats? Trajectòries de transició de la població juvenil.

•

Debats en Treball Social i Política Social (4a edició) De la discreció a la veu pública. La defensa dels
drets socials.

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall
•

Visita guiada Curs sociosanitari per a persones dependents en institucions. Fundació Ceprom.

•

Conferència Persones amb diversitat funcional: un nou paradigma cridat a substituir la discapacitat física o intel·lectual?.

•

Debats en Treball Social i Política Social (4a edició) De la discreció a la veu pública. La defensa dels
drets socials.

•

Presentació del documental Els anys guanyats.

•

Conferència L’emancipació juvenil. Un repte per als joves en situació de risc.

•

Conferència La prevenció de conflictes i la promoció d’intervencions entre iguals en l’àmbit de les drogodependències.

•

Presentació del llibre Sensuales. Relatos de sexo y afecto en la discapacidad.

•

Visita guiada Curs Integració social. Institut Montilivi.

•

Conversa d'ètica aplicada DIXIT Girona. De vegades massa protección és paternalisme i massa llibertat, abandonament? La gestió del risc en les persones sense plena capacitat de decisió.

•

Visita guiada Curs Integració social. Institut Vallvera.

•

Conferència Joves, oblidats i culpabilitzats? Trajectòries de transició de la població juvenil.

•

Presentació a l’aula Grau Educació Social. Universitat de Girona.
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•

Visita guiada Grau Treball Social. Universitat de Girona.

•

Visita guiada Grau Pedagogia. Universitat de Girona.

•

Visita guiada Grau Psicologia. Universitat de Girona.

•

Conversa d'ètica aplicada DIXIT Barcelona. Som lliures? La neuroètica diu que no. Quines perspectives obre això en l’àmbit dels serveis socials?

•

Jornada El tracte adequat a la gent gran des de les institucions. Cap a nous models d’atenció.

•

Conferència El context de relacions en l’envelliment.

•

Presentació de la guia Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències.

•

Conferència La nova visió de la protecció jurídica de les persones amb discapacitat a la llum de la Convenció de la ONU.

•

Conversa d’ètica aplicada DIXIT Vic. Què és això de l’interès superior de l’infant?

•

Visita guiada Curs Animació sociocultural. Institut Vallvera.

•

Conferència Mirada social a la salut mental.

Assessorament
Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària
•

Programa de formació i acompanyament en ética. Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

•

Programa d'assessorament en ètica. Servei d’Atenció a les Persones amb Discapacitat del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona.

•

Programa d'assessorament en ética. ISOM.

•

Programa de formació i suport en ètica aplicada. Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.

•

Programa d’assessorament en l’elaboració del codi ètic de DINCAT.

•

Supervisió ERESS. Fundació Pere Mitjans.

•

Programa d’assessorament en ética. Diverses àrees del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
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Edifici Jaume Casademont, porta B, despatx 9
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Telefon: +34 972 104 215
Fax: +34 972 106 127
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