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Presentació
L’actual context socioeconòmic apunta cap a un canvi d’enfocament en les polítiques
d’educació social i d’autonomia de les persones afectades per situacions de vulnerabilitat. Des d’institucions internacionals s’està demanant que els estats adaptem el
nostre marc legal per recollir de manera exhaustiva els drets i les preferències de les
persones més vulnerables. D’altra banda, s’aposta fermament per la integració entre
els serveis socials i els sanitaris, amb l’objectiu d’oferir solucions en consonància
amb les necessitats reals i polièdriques de les persones. El tercer factor de canvi el trobem en la participació dels
usuaris en la definició dels serveis rebuts, doncs la inclusió de la persona al centre del servei és un determinant per
a la millora de la qualitat de vida. Així, els serveis hauran de ser cada vegada més integrals, centrats en les preferències de les persona i a la vegada garants dels seus drets fonamentals. En un entorn canviant, és necessària la
recerca aplicada sobre l’adaptació dels nous models de gestió de les institucions. És important adaptar de manera
local els nous models, doncs les especificitats de cada àmbit d’atenció i de cada territori produiran diferents concrecions dels models. Així, és rellevant observar i aprendre de les bones pràctiques produïdes al nostre entorn i confrontar-les amb el nostre marc jurídic, però també amb els condicionants ètics i culturals que defineixen els models
organitzacionals dels nostres serveis. Els canvis culturals i la incorporació de sistemes innovadors en les institucions
impliquen resistències, que s’han de superar amb la implantació de programes de sensibilització i formació dels
professionals. D’aquesta forma, i en moltes ocasions amb l’ajuda d’assessors experts que supervisin el procés, la
transició cap als nous models es pot fer de manera eficient i amb garanties d’èxit.
La Fundació Campus Arnau d’Escala treballa des de 2001 amb les entitats i els organismes públics de Catalunya
que atenen persones en situació de vulnerabilitat per detectar necessitats, elaborar noves metodologies d’atenció i
avaluar el seu impacte. I ho fa facilitant l’intercanvi de coneixement entre els diferents agents socials i els investigadors especialitzats, generant noves propostes formatives fruit de les necessitats detectades en les organitzacions
amb qui treballa.
L’any 2015, la Fundació Campus Arnau d’Escala va organitzar 65 accions de les quals se’n van beneficiar 2324
persones.
Les accions que es promouen des de la Fundació necessiten el suport i el patrocini d’ens públics i d’ens privats per
fer-se realitat i ser sostenibles. En els darrers anys, tant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com les
obres socials de les Caixes d’Estalvi de Catalunya, a través del conveni que se subscriu anualment, han estat donant suport a les accions de la Fundació Campus Arnau d’Escala, col·laborant a fer possible la generació de nou
coneixement i la implementació de noves metodologies d’intervenció social més eficients.
Agraïm al Consorci Sant Gregori la seva dedicació durant aquests anys com a patró electiu. Malgrat la seva desvinculació formal, el 9 d’abril de 2015, mantenim el desig de seguir col·laborant en línies de treball compartides. A la
vegada, celebrem que l’Ajuntament de Girona hagi entrat a formar part del patronat de la nostra Fundació en la mateixa data.
Només em resta agrair la bona entesa i complicitats existents entre els tres patrons de Fundació Campus Arnau
d’Escala: l’Ajuntament de Girona, la Fundació Drissa i la Universitat de Girona, així com del patró sortint, el Consorci
Sant Gregori.

Dr. Ramon Moreno i Amich
President del Patronat
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de Girona.
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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 (a partir
del 9/4/2015).

ANNA SOLÉS i FRANCH
Secretària del Patronat i Gerent del Consorci Sant Gregori (fins el 9/4/2015).

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, els objectius operatius d’implementació per al 2015
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 1520 persones per a un total de 30 activitats. En relació a la línea
de treball sobre els drets de persones amb discapacitat previstos per la Convenció de les Nacions
Unides, del qual vàrem presentar una ponència al 3r Congrés Mundial sobre Tuteles d’Adults
(USA) al 2014, hem organitzat el VII Seminari d’Ètica Aplicada dedicat als reptes ètics, jurídics, i
psico-socio-educatius que planteja l’Observació General núm.1 de Nacions Unides sobre els
Drets de les persones amb Discapacitat.
Mantenir l’àrea d’Envelliment.
L’Àrea d’Envelliment ha seguit treballant en la línia de formació anomenada “Valoració Geriàtrica
Integral” beneficiant als professionals del sector. També hem seguit amb la línia de treball contra
els maltractaments a la gent gran, organitzant la Jornada “La lluita contra els maltractaments a les
persones grans: un treball en xarxa”. En l’àmbit internacional, hem participat en el projecte Europeu “Raising the Rights of Elderly People and Elderly Care Service to the EU Standards”.
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. Una vegada realitzat aquest estudi, els resultats es publicaran al llarg del 2016.
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Consolidar i Mantenir l’Àrea de Salut Mental
Davant la bona acollida per part dels professionals del “Curs de detecció precoç de casos de trastorn mental incipient des dels serveis socials bàsics” al 2014, aquest any s’ha tornat a impartir en
una nova edició a Barcelona.
Mantenir l’àrea de Polítiques Locals Socials.
Durant el 2015, s’ha creat una nova línia de treball per a la avaluació de l’impacte socio-econòmic
dels projectes d’actuació social. En concret s’està emprant la metodologia “Retorn Social de la
Inversió (RSI)”, per quantificar els beneficis resultants de les actuacions. L’equip de treball ha començat els estudis RSI amb dues organitzacions proveïdores directes de l’Administració en l’àmbit de la discapacitat.
D’altra banda, la incorporació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha enfortit el
grup de treball per a l’organització dels Debats en Treball i Política Social que ja compta amb 5
edicions.
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
2015, en què han participat 857 persones en 23 activitats.

Estructura funcional
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Activitat desenvolupada
Recerca
Àrea de Discapacitat

•

Projecte Sant Gregori 12/14: Estudi sobre l’impacte del context social i personal en el benestar de les
persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat.

Àrea d’Envelliment

•

Participació en el projecte Europeu “Raising the Rights of Elderly People and Elderly Care Service to
the EU Standards”.

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

Curs Paisatges ètics. DINCAT.

•

Curs d’Introducció a l’Ètica Aplicada. INTRESS.

•

Curs semipresencial d’Introducció pràctica a l’ètica deliberativa. DBSiF Tarragona.

•

Curs semipresencial d’Introducció pràctica a l’ètica deliberativa. DBSiF Lleida.

•

Sessió formativa L’acompanyament de les persones dins del procés de modificació de la seva capacitat”. Alzheimer Catalunya.

•

Curs d’Introducció a l’ètica aplicada. Confederación de Entidades para la Atención de las Adicciones.

•

Curs d’Intimitat, confidencialitat i secret professional respecte a les persones menors d’edat. Fundació
Orienta.

•

Curs Del rumor a la xenofòbia: introducció a un abordatge integral des de les institucions. Direcció General per a la immigració. DBSiF.
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•

Taller de resolució de casos en l’àmbit del Servei de Suport a l’autonomia a la pròpia llar. DINCAT.

•

Curs semipresencial d’Introducció a l’ètica aplicada. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Àrea d’Envelliment
•

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

•

Curs Envelliment i discapacitat intel·lectual. Residència Can Ruti.

•

Curs Posant en pràctica la Valoració Geriàtrica Integral. Residència Geriàtrica Sant Pau.

Àrea de Salut Mental
•

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

Participació conferencia Aproximació reptes i possibilitats a l’ètica aplicada a l’adopció. Fundació Vidal
Barraquer.

•

Conferència Paisatges ètics. Mútua de Terrassa.

•

Col·laboració en el Máster de Intervención Social. Universidad de Navarra.

•

Conferència Recerca i Clínica. Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà.

•

Jornada Discapacidad, nuevo enfoques y retos éticos a la luz de la Convención de la ONU. Fundació
Víctor Grífols.

•

Jornada de formació Gestió de la diversitat religiosa als centres i entorns educatius. Institut Mila i Fontanals.

•

Converses d’ètica aplicada: Abusos sexuals a infants i secret professional a càrrec de Fundació Vicky
Bernadet (DIXIT Girona), Discapacitat o diversitat funcional a càrrec d’Alejandro Rodríguez-Picavea
(DIXIT Barcelona) i Ètiques i estètiques als CRAE a càrrec de Joan Sala (DIXIT Vic).

•

Conferència Del paternalisme a l’abandonament: el dret a prendre decisions. DIXIT Lleida.

•

VII Seminari d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. Entre el paternalisme i
l’abandonament. Reptes ètics, jurídics i psico-socio-educatius que planteja l’Observació núm.1 del Comitè de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb Discapacitat.

Àrea d’Envelliment
•

Jornada pràctica La lluita contra els maltractaments a les persones grans: un treball en xarxa. Biblioteca Carles Rahola.

Àrea de Salut Mental
•

Conferència Estratègies de lluita contra l’estigma en salut mental, dins del marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.
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Àrea de Discapacitat
•

Conferència El benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport generalitzat, dins del marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis
Socials Marià Casadevall.

Àrea de Polítiques Locals Socials
•

Debats en Treball Social i Política Social Temps de compromís, Temps de precarietats i Temps de Participació. Biblioteca Carles Rahola (Girona), dins del marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.

Altres àrees d’atenció a les persones
•

Conferència La importància de l’amor i el vincle afectiu en el desenvolupament humà. DBSiF Lleida,
dins del marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.

•

Jornada La intervenció social i els perjudicis, estereotips i discriminacions per raó d’origen, dins del
marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.

•

Conferència A cop d’art amb l’educació social, dins del marc de conferències organitzades per DIXIT
Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall.

•

Conferència El xantatge emocional: una eina de manipulació negativa. Biblioteca Carles Rahola, dins
del marc de conferències organitzades per DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials
Marià Casadevall.

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall
•

Visita guiada Curs Atenció Sociosanitària. Fundació Paco Puerto.

•

Visita guiada Curs d’atenció sociosanitària. Ajuntament de Girona.

•

Presentació del projecte DIXIT. Alumnes de 1r curs d’Educació Social de la UdG.

•

Visita guiada alumnes de 1r curs CFGS d’Integració Social. Institut Montilivi.

•

Visita guiada alumnes de 1r curs d’Integració social. Institut Vallvera. .

•

Visita guiada alumnes de 1r curs de Treball Social. UdG.

•

Visita guiada alumnes de 1r curs de Psicologia. UdG.

•

Visita guiada alumnes de 1r curs de Pedagogia. Udg.

•

Visita guiada alumnes de 1r CFGS Animació Sociocultural. Institut Vallvera.
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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.

•

Supervisió i suport als espais de reflexió ética de les entitats DINCAT.

•

Supervisió ERESS. Fundació Pere Mitjans.

•

Programa d’assessorament en ètica. CRAE Minerva.

•

Programa d’assessorament en ètica. CRAE Sant Andreu.
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Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont, porta B, despatx 9
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Telefon: +34 972 104 215
Correu_e: info@campusarnau.org
www.campusarnau.org
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