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Presentació
Carta del President

Els canvis socials i econòmics dels últims anys han cristal·litzat en noves necessitats en l’àmbit dels
serveis socials. Han aparegut noves problemàtiques, com ara la pobresa energètica, i han
augmentat els sense llar, fets que han generat noves maneres d’atendre les necessitats de les
persones. La recerca s’ha focalitzat en donar una resposta eficient a aquestes necessitats emergents,
els resultats de la qual es materialitzen en nous serveis que es posen en marxa des de les
administracions i les entitats del tercer sector.
D’altra banda, per abordar les noves necessitats i atesa la complexitat de les situacions, es requereix
el treball en xarxa dels agents socials i sociosanitaris. Així, els projectes d’intervenció incorporen
cada vegada en major mesura una aproximació multidisciplinària que apunta cap al suport integral
que requereixen les persones. Conscients d’aquest fet, la Fundació Campus Arnau d’Escala treballa
des d’aquesta òptica des de fa més de quinze anys i actualment amb major intensitat, fomentant el
treball en xarxa i els projectes de recerca col·laboratius, a través de convenis i acords amb les
administracions públiques i amb entitats del tercer sector.
La nostra orientació cap a la recerca també ens ha impulsat a incloure l’avaluació dels programes
d’intervenció com una línia d’actuació estratègica, que ens permet identificar tant les necessitats
com difondre bones pràctiques en els serveis d’atenció a les persones. Per últim, voldria agrair
especialment la col·laboració de les persones que de manera voluntària han participat en els
projectes de la Fundació durant l’any 2016. La seva dedicació i esforç ha contribuït de manera
significativa a posar de rellevància els valors de l’entitat.

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

Estructura fundacional
Director Gerent
Lluís Marroyo
Administració
i Secretaria

Tatiana
Planellas

Observatori
d’Ètica
Aplicada

Directora:
Anna
Quintanas

DIXIT Girona
Centre de
Documentació
de Serveis
Socials Marià
Casadevall

Responsable:
Èlia Llinàs

Àrea de
Discapacitat

Àrea
d’Envelliment

Àrea de Salut
Mental

Àrea de
Polítiques
Locals Socials

Coordinador
Científic:
Ramon Novell

Coordinadors
Científics:
Miquel Gusart
i Norma
Camarillas

Coordinadores
Científiques:
Cristina
Gisbert i Rosa
Maria García

Coordinador
Científic:
Manel
Barbero
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Composició del Patronat

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

Josep Maria Solé Chavero
Vicepresident del Patronat i Vicepresident de la Fundació Drissa

Silvia Paneque Sureda
Primera tinenta d'alcalde i Regidora d'Igualtat, Drets Socials i
Seguretat de l'Ajuntament de Girona

Òrgan de gestió

Lluís Marroyo Molina
Director Gerent
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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 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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Desenvolupament estratègic

D’acord amb les línees estratègiques establertes pel Patronat de la Fundació Campus Arnau
d’Escala, els objectius operatius d’implementació pel 2016 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. 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, hem presentat diversos projectes de recerca en el
marc internacional.

Mantenir l’àrea d’Envelliment
L’Àrea d’Envelliment ha posat en marxa 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 hem continuat treballant en l’àmbit dels maltractaments a la gent
gran, organitzant una jornada específica.

Mantenir l’àrea de Discapacitat
Hem consolidat la formació engegada al 2015 sobre les especificitats de les persones
amb discapacitat intel·lectual quan es fan grans. 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”. Els resultats de la recerca s’han presentat en congressos i s’han
publicat en revistes científiques internacionals.
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Consolidar i Mantenir l’Àrea de Salut Mental
Destaquem l’obtenció del premi d’Obertament al projecte “La Consulta”, que té per
objectiu la lluita contra l’estigma en salut mental en l’àmbit sanitari. És un projecte de
recerca-acció que compta amb la participació de tots els agents del sector de la
demarcació de Girona.

Mantenir l’àrea de Polítiques Locals Socials
Hem consolidat la línea d’avaluació de l’impacte social i econòmic dels projectes
d’intervenció, amb la realització de tres estudis. També, durant el 2016, aquesta àrea ha
prosseguit amb la col·laboració estable amb la Facultat d’Educació i Psicologia de la
UdG coorganitzant el cicle de debats “Treball Social i Política Social” juntament amb
DIXIT Marià Casadevall.

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 2016, en què han participat 958 persones en 35
activitats
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Àmbits d’especialització

Recerca Aplicada
•

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. Projecte amb l’objectiu d’analitzar l’aïllament social de les persones grans respecte
al seu grau de benestar. Efectes d’un programa de participació social basat en els interessos de la
persona.

•

Els reptes ètics, jurídics i socials que implica la convenció de la ONU per a persones amb
discapacitat. S’analitzen els aspectes ètics que implica el canvi de paradigma en la intervenció
amb persones amb capacitat modificada. L’objectiu és identificar les bones pràctiques existents i
adaptar-les al context local.

Formació
•

Curs presencial d’Introducció a l’Ètica Aplicada. CSS Garrotxa

•

Curs presencial d’Introducció a l’Ètica Aplicada. CC Baix Empordà.

•

Curs de Valoració Geriàtrica Integral. Residència Gent Gran Creu de Palau de Girona.

•

Curs de Valoració Geriàtrica Integral. Residència Jaume I de l’Espluga de Francolí.

•

Jornada “Grans actius. El voluntariat de la gent gran”. Espai Caixa de Girona.

•

Curs semipresencial d’Ètica Aplicada als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP).

•

Curs de Tècniques de Formació en l’àmbit de la dependència i la discapacitat. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Edició Barcelona.

•

Curs d’Envelliment i Discapacitat Intel·lectual. Residència Can Ruti de Badalona.

•

Curs de Tècniques de Formació en l’àmbit de la dependència i la discapacitat. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Edició Vic.

•

Curs presencial d’Introducció a l’Etica Aplicada. FRN.
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Divulgació

•

Conferència “Llibertat i risc: un repte ètic per a la intervenció social”. Dixit Tarragona.

•

Debats en Treball i Política Social “Racismes. Dinàmiques socials i estratègies de confrontació”.
Casa de la Cultura de Girona.

•

Conferència “El repte d’entrenar les famílies en competències parentals”. Biblioteca Pública Carles
Rahola de Girona.

•

Conferència “Voluntariat social i acció comunitària”. Dixit Girona.

•

Conferència “La soledat no volguda en la gent gran”. Dixit Girona.

•

Conferència “Retrats, acompanyament i intervenció amb les persones sense llar de Girona”. Dixit

•

Conferència “La diversitat religiosa a Catalunya”. Dixit Girona.

•

Jornada “La complexitat en l’abordatge del maltractament en la gent gran: estudi de casos”. Casa

Girona.

de la Cultura de Girona.
•

Conferència “Infància en risc”. Dixit Girona.

•

Conferència “Experiència d’acció comunitària per a la prevenció de l’aïllament en les persones
grans: el projecte Radars”. Dixit Girona.

•

Conferència “Referents comunitaris i xarxes relacionals naturals: construir coneixement des de les
persones immigrades”. Dixit Girona.

•

Conferència “Com intervenir amb persones refugiades aquí i allà”. Dixit Girona.

Assessorament
•

Estudi de Retorn Social de la Inversió (FTCG).

•

Estudi de Retorn Social de la Inversió (CSSB).

•

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

•

Disseny de plataforma per a la mesura del valor social generat (Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya).
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DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials
Marià Casadevall
•

Visita guiada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, grup 1. Institut
Montilivi.

•

Visita guiada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, grup 2. Institut
Montilivi.

•

Presentació a l’aula als alumnes de Grau d’Educació Social. UdG.

•

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

•

Visita guiada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. Institut La Bisbal
d’Empordà.

•

Visita guiada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil. Institut La Bisbal
d’Empordà

•

Visita guiada alumnes del Grau de Treball Social, grup 2. UdG.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Visita guiada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural. Institut
Vallvera (Salt).
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Resultats
Activitats
Publicacions

Programes
d'assessorament

1

Projectes
de recerca

3

5

8

Programes
formatius

13
Actes de
divulgació

Persones beneficiàries
Nombre de
professionals
assessorats

Nombre
d'alumnes

53
179

515

Nombre
d'assistents
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