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PRESENTACIÓ

La Fundació Apip-Acam som una entitat privada sense ànim de lucre d’àmbit
estatal, constituïda l’any 2011.
És la continuadora de la tasca i de l’acció social de les associacions matrius:
l’Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) i l’Associació
Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM). Comptem, doncs, amb una experiència de més de
30 anys i disposem del ric bagatge de l'experiència de les dues associacions.
Tenim un valuós capital humà i uns recursos acumulats dels projectes realitzats
en règim de col·laboració amb moltes i diverses entitats i administracions
públiques. Comptem amb recursos de direcció i gestió experimentats i oberts al
canvi i amb uns recursos humans capacitats gràcies a la seva formació
contínua.
La diversitat de destinataris, de beneficiaris i de mitjans ens porta a realitzar
diferents projectes amb un enfocament proactiu: des de l'acolliment de menors
immigrants no acompanyats, l'adaptació d'habitatges per a persones d’edat
avançada amb problemes de mobilitat, la formació ocupacional de joves amb
dificultats d'integració laboral, fins a l'assistència a persones afectes de
dependència, el suport a dones en situacions de risc i supeditades a
l'econòmica criminal fins a l'atenció sociosanitària de persones amb doble
afectació de discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental.
Adoptem les normes tècniques apropiades a la nostra acció, com la ISO
9001:2008
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FINALITATS
Les finalitats fundacionals es dirigeixen amb caràcter genèric al conjunt de
població necessitada i els col·lectius més desafavorits i s’orienten a:
• Reconèixer la injustícia, donar-la a conèixer i lluitar contra les seves
conseqüències. Promoure solucions i resoldre les situacions de necessitat
humana: assistencials, formatives, laborals, socials, sanitàries, educatives,
econòmiques i tecnològiques, i en general totes aquelles que puguin millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat, dependència, vulnerabilitat,
pobresa o exclusió social.
• Col·laborar amb les administracions, institucions públiques i privades i amb el
teixit associatiu per fer que el seu objectiu sigui el desenvolupament del
benestar i la solució de problemes socials, especialment en favor de la igualtat
d'oportunitats, de la diversitat, la inclusió social, la prevenció i la assistència.
• Promoure polítiques socials, necessàries i útils per a les persones i la societat,
mitjançant la qualitat, la innovació, la modernització, la relació interdisciplinària i
interdependent dels serveis sociosanitaris, l'estalvi social, la transparència i la
corresponsabilitat.
• Establir aliances entre la recerca, la reflexió, la pràctica i l'avaluació, per fer més
eficaç el trajecte de transformació de la pobresa i les desigualtats en inclusió i
participació social.

• Donar prioritat a la qualitat assistencial de les persones, centrada en la
prevenció de la dependència i/o vulnerabilitat i afavorir l'autonomia i
empoderament personal.
3

FINALITATS

• Facilitar el protagonisme de les persones necessitades, de les seves famílies,
de l’entorn vital, i de les xarxes socials adaptant els serveis a les preocupacions
i sensibilitats de les persones ateses.
• Augmentar la capacitat professional per al treball social específic i millorar el
nivell de qualitat dels serveis de l'entitat.
• Promoure la participació del voluntariat facilitant formació tècnica i específica.
• Col·laborar en projectes per al codesenvolupament traslladant experiències i
recursos.
• Contribuir a la cohesió social afavorint la minimització de la fractura econòmica,
material, tecnològica i emocional que condueix a l'exclusió.
• Establir metodologies de comunicació, transparència, proximitat, negociació i
mediació social per a una major eficàcia de la inclusió, cohesió i resolució de
conflictes.
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ACTIVITATS
De manera genèrica, les principals activitats que du a terme la fundació son:
• La col·laboració amb les administracions públiques en el desplegament de
projectes socials d'intervenció i prevenció per als col·lectius necessitats.
• La promoció i gestió de centres residencials, assistencials, centres de dia,
terapèutics i ocupacionals per a persones amb discapacitat, patologia dual,
salut mental i trastorns de conducta.
• La formació i la inserció laboral de persones amb discapacitat, el foment i la
creació d'ocupació en entorns protegits i ordinaris, la creació i la gestió de
centres especials i/o específics de treball, la promoció d'empreses o treball
autònom gestionat i/o realitzat per persones amb discapacitat, la seva
contractació laboral tant en la pròpia Fundació com en altres entitats o
empreses.
• La promoció de la investigació, l'experimentació i la divulgació d'intervencions
interdisciplinàries en els àmbits socials, sanitaris, ocupacionals, comunitaris i
d'oci, que puguin augmentar la qualitat de vida i eliminar les barreres físiques
i socials que dificulten la cohesió social i l'autonomia personal.
• El desenvolupament de programes d'intervenció familiar en l'entorn vital de
les persones amb discapacitat.
• La gestió de serveis socials, sanitaris i educatius a nivell municipal,
autonòmic, estatal i europeu.
• La creació i la gestió de centres i/o habitatges d'acolliment residencial,
assistencials i d'atenció social.
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ACTIVITATS
• Els projectes formatius, d'orientació professional i ocupacional,
desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral.

i el

• La creació d'empreses d'inserció, d'experimentació del treball autònom,
vivers, o espais protegits per a entitats.
• La col·laborar en el desenvolupament de mesures penals alternatives i de
mesures de prevenció de la reincidència delictiva.
• La contribució en el desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat
d'utilitat pública i social.
• Els projectes de sensibilització i inclusió locals en temes mediambientals,
racisme, xenofòbia i violència domèstica.
• L’assessorament, l’estudi, i l’avaluació de projectes a nivell municipal,
autonòmic, estatal i europeu, i la participació en Observatoris especialitzats.
• La participar en xarxes de gestió de projectes europeus.
• Els projectes de cooperació internacional per al desenvolupament: aules
formatives, retorn, suport i gestió de microcrèdits per al restabliment en
origen.
• La promoció. la inclusió i l'accés a l'habitatge i la dignificació, la adaptació i la
reparació del mateix.
• La promoció de les polítiques actives d'ocupació, de lluita contra l'atur i la
responsabilitat social de les empreses.
• La vinculació del teixit social, empresarial i universitari amb les finalitats i les
activitats de la Fundació.

6

BENEFICIARIS
Els fins fundacionals es dirigeixen amb caràcter genèric al conjunt de població
necessitada i als col·lectius desfavorits pel creixement econòmic i el
desenvolupament social, i específicament a:
• Persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial, patologia dual, salut
mental i trastorns de conducta per tal de motivar la seva integració social, laboral
i vida autònoma.
• Persones grans dependents i/o amb necessitat d'atenció social i personal,
facilitant la seva autonomia en l'habitatge i/o la creació de centres de dia o
centres residencials.

• Familiars i entorn de les persones amb discapacitat i d'aquelles en situació de
dependència
• Persones desocupades que pateixen situacions de dificultat en l'accés a
l'ocupació i a l'economia i no tenen el suport i formació necessaris.
• Persones i famílies desfavorides per les contradiccions del creixement econòmic
i del progrés social que es troben en situació de pobresa, perceptores o no de
rendes mínimes d'inserció.
• Persones sotmeses a mesures d'execució penal: persones privades de llibertat,
en compliment de penes alternatives i exrecluses.
• Persones víctimes de tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i/o
laboral.
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BENEFICIARIS
• Infància en situacions de risc i exclusió social per causes econòmiques, de
discriminació, violència, desplaçament o immigració. Menors i adolescents
tutelats per l'Administració.
• Dones que per diverses causes pateixen situacions de discriminació i/o
desigualtat (situació d'exclusió, violència de gènere, prostitució, etc.).
• Famílies monoparentals, sobretot dones amb càrregues familiars.
• Joves amb greus mancances formatives o amb problemes d'incorporació
social i laboral, el fracàs escolar, desestructuració personal, drogoaddicció,
manca de salut i/o discapacitats.
• Persones drogodependents i amb conductes de risc i/o malalts de la SIDA.
• Minories ètniques.
• Immigrants: adults, joves, menors i famílies.
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PROJECTES I SERVEIS

Infància i joventut
• El Centre Residencial d’Acció Educativa Dolors Aleu, amb
capacitat per a 12 places, acull menors sota tutela o
guarda administrativa dependents de la DGAIA.

180
persones
beneficiàries

• El programa Caixa Proinfància, en el que es realitzen
activitats de promoció i desenvolupament integral de la
infància en situació de pobresa y vulnerabilitat social.
• Els programes de Qualificació Professional inicial, dirigit a
persones para que tenen la possibilitat d’inserció
sociolaboral.
• El programa transnacional Europeu DAPHNE – Violència
en Trànsit de desenvolupament d’intervencions en l’àmbit
de la violència juvenil.
• El projecte de formació i inserció sociolaboral per a joves
en col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa”.

Intervencions a l’Aragó, Catalunya i València
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PROJECTES I SERVEIS

Dona
• Projecte integral per a la promoció d’accions d’atenció,
protecció i subsistència, ajuts socials i jurídics a víctimes
de trata amb finalitats d’explotació sexual o persones
prostituïdes.

2.219
persones
beneficiàries

• Itineraris de formació i inserció sociolaboral de dones que
provenen de col·lectius desafavorits.
• Intervenció integral con el col·lectiu de persones
transexuals vinculades a entorns de prostitució.

Intervencions a l’Aragó, Catalunya i València
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PROJECTES I SERVEIS

Tercera Edat
• Reparació de l’interior d’habitatges de persones grans
sense recursos econòmics amb dependències que els
impedeixen l'autonomia. Reparacions de millora de
l'accessibilitat, la habitabilitat i la seguretat en els
habitatges (instal·lació d’escalfadors d’aigua, sanitaris,
pintura, instal·lació de plats de dutxa, etc.) de persones
majors de 65 anys sense recursos econòmics i, per tant,
més vulnerables –a proposta dels Serveis Socials
municipals– de manera que millori la seva qualitat de vida i
l’estada en el propi domicili. Paral·lelament, el recurs
afavoreix la inserció sociolaboral de persones en
dificultats, facilitant –previ procés de formació ocupacional–
l’aprenentatge i la pràctica laboral, per mitjà de la seva
contractació per a la realització del servei amb l’objectiu
final de la incorporació al mercat de treball.

504
persones
beneficiàries

Intervencions a l’Aragó,
Catalunya i València
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PROJECTES I SERVEIS

Centres residencials





Llar Residència Hebre (El Prat de Llobregat)
Mas Lluí (Sant Feliu de Llobregat),
Montigalà (Badalona),
El Lluc (Sant Fost de Campsentelles)

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorns de conducta
Atenció integral les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a persones
amb discapacitat física i necessitats de suport límit/intermitent o
extens/generalitzat

Aquesta atenció es fonamenta en els següents compromisos:
• Orientació a les persones: el seu protagonisme davant els
seus projectes vitals i la cerca de la seva qualitat de vida son
l’objectiu principal que busquem.
• Orientació normalitzadora i integradora: la garantia de drets,
llibertats, igualtat d’oportunitats i participació comunitària son
criteris essencials que guien la nostra acció.
• Atenció integral i personalitzada: la persona és un tot i és des
d’aquesta perspectiva global que definim les intervencions
que duem a terme.
• Ser un suport d’alternativa a la vida familiar, a l’autonomia
personal i a l’independència social.

102
persones
beneficiàries

Els serveis bàsics que oferim son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allotjament
Acollida y convivència
Manutenció
Atenció y cura personal
Atenció a la salut y seguretat
personal a la llar (atenció
medica y rehabilitació física)
Foment dels hàbits d’autonomia
personal
Convivència i foment de les
relacions
interpersonals
i
socials
Foment de l’oci i del temps
lliure
Assessorament i supervisió
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PROJECTES I SERVEIS

Centres residencials
53 persones
beneficiàries

 Vigatans (Barcelona )
 Batllòria (Badalona)

Persones amb discapacitat física
Atenció integral les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a persones
amb discapacitat física i necessitats de suport límit/intermitent o
extens/generalitzat

Aquesta atenció es fonamenta en els següents compromisos:
• Orientació a les persones: el seu protagonisme davant els
seus projectes vitals i la cerca de la seva qualitat de vida son
l’objectiu principal que busquem.
• Orientació normalitzadora i integradora: la garantia de drets,
llibertats, igualtat d’oportunitats i participació comunitària son
criteris essencials que guien la nostra acció.
• Atenció integral i personalitzada: la persona és un tot i és des
d’aquesta perspectiva global que definim les intervencions
que duem a terme.
• Ser un suport d’alternativa a la vida familiar, a l’autonomia
personal i a l’independència social.

Els serveis bàsics que oferim son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allotjament
Acollida y convivència
Manutenció
Atenció y cura personal
Atenció a la salut y seguretat
personal a la llar (atenció
medica y rehabilitació física)
Foment dels hàbits d’autonomia
personal
Convivència i foment de les
relacions interpersonals i
socials
Foment de l’oci i del temps
lliure
Assessorament i supervisió
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PROJECTES I SERVEIS

Centre de dia
 Centre Ocupacional Marquet Molins (Sant Feliu de Llobregat)

96 persones
beneficiàries

Persones amb discapacitat

Acollida y convivència dins de l’horari diürn establert en el centre
(de 9 a 18 h).

Ajustament personal, consistent en un conjunt d’activitats
dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest,
tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i
una millora de la relació amb l’entorn.
Ocupació terapèutica consistent en tasques o tallers amb les
que l’usuari pot adonar-se de l’assoliment d’un resultat
material satisfactori. Els tallers podran canviar al llarg de
temps, d’acord amb les oportunitats que es puguin detectar,
sempre pensant en el benefici dels usuaris.

Els serveis bàsics que oferim son:
• Atenció o cura personal
• Atenció a la salut i seguretat

personal en el centre
• Foment dels hàbits d’autonomia

personal
• Convivència i foment de las

relacions interpersonals i
socials
• Foment de l’oci i del temps
lliure
• Assessorament i supervisió
• Atenció conductual
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PROJECTES I SERVEIS

Persones amb discapacitat física,
intel·lectual i sensorial

929
persones
beneficiàries

Prestació de Serveis d’Atenció al Soci d’ATAM (Asociación
Telefónica para Asistencia al Minusválido) a la Comunitat
Valenciana:
• Serveis de l’àmbit social: serveis d’atenció personalitzada,
orientació, tramitació de prestacions i serveis d’ATAM,
seguiment, registre i documentació; atenció telefònica a
qüestions relacionades amb la salut i recursos
sociosanitaris per al col·lectiu de persones discapacitades.
• Serveis de l’àmbit clínic: servei de valoracions
clíniques/diagnòstics de la discapacitat; coordinació amb
l’equipo clínic central en valoració, orientació i
assessorament a usuaris i famílies.

Intervenció a València

15

PROJECTES I SERVEIS

Persones que compleixen
mesures penals

8.360
persones
beneficiàries

• Servei de suport a la implementació i desenvolupament de
Programes d’Execució de Mesures Penals.
• Treballs en benefici de la comunitat en los Transports
Metropolitans de Barcelona.

• Unitat Depenent de Mollet del Vallès - Masia Can Consol
(Mollet del Vallès).
• Unitat Depenent del Maresme. Vilassar de Mar.
• Programa ReIncorpora, en col·laboració amb l’Obra Social
“La Caixa”.
• Programa de formació i orientació laboral per a persones
internes en centres penitenciaris.
• Itineraris de formació i inserció de persones internes que
es compleixen condemna en una Unitat Depenent de
formació i inserció sociolaboral en espai rural.
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PROJECTES I SERVEIS

Persones que compleixen mesures penals
• Programa d’acollida amb assistència
integral de persones en llibertat
condicional.
• Treballs de mantenimient forestal y
d’espais d’esbarjo en un espai rural
• Projecte ATENEA

Intervencions a
l’Aragó i Catalunya
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PROJECTES I SERVEIS

Persones en situació d’atur
• Projecte Incorpora. Programa d’intermediació laboral que
combina de forma òptima les necessitats del teixit social i
empresarial, per assegurar l’èxit en la integració laboral.

884
persones
beneficiàries

• Projecte IF–Itineraris amb Futur. Noves oportunitats
formatives i laborals. Projectes d’inserció/incorporació de
persones en risc i/o en situació d’exclusió social, amb
l’objectiu de facilitar l’accés al mon laboral als col·lectius
especialment fràgils.
• Itineraris personals d’inserció laboral dirigits a aquelles
persones en situació d’atur, amb les que s’estableixen
línies de treball personalitzades i enfocades a la recerca
de feina.
• Empresa d’Inserció, Col·laboració amb el servei públic
d’ocupació en la realització de activitats d’intermediació
laboral que tenen com a finalitat proporcionar una feina
adequada a les característiques de la persona.

Intervencions a l’Aragó, Catalunya i València
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PROJECTES I SERVEIS

Altres col·lectius en situació
d’exclusió social

608
persones
beneficiàries

• Tramitació de Rendes Mínimes d’Inserció
• Inclusió i Futur. Programa de lluita contra la pobresa a
través de l’habitatge i l’ocupació. Projecte “Entre Tothom”
• Promoció de la salut i la prevención del VIH – SIDA.
• Pisos pont per a la inclusió de persones en situació
d’exclusió.
• Pisos d’acollida:
•
persones inmigrants
•
dones immigrants
•
dones amb fills a càrrec
• Projecte Pilot de la Renda Mínima d’Inserció

Intervencions a l’Aragó, Catalunya i València
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PROJECTES I SERVEIS

Altres col·lectius en situació
d’exclusió social

123
persones
beneficiàries

• Projectes en matèria d’inclusió que tenen com a objectiu
la prevenció de les situaciones de risc o exclusió, la
reducció de les desigualtats i foment de l’equitat,
l’increment d’oportunitats a través d’un major accès als
recursos socials. Pla Impulso
• Projecte d’inclusió sociolaboral de persones
drogodependients per mitjà de la contratació laboral

ex

Intervencions a l ’Aragó i
Catalunya

• Accions formatives dirigides a col·lectius en risc i/o
situació d’exclusió, per millorar les pròpies capacitats i
facilitar la sortida de la situació d’exclusió.
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PROJECTES I SERVEIS

Persones immigrants
• Aules del món – Mesures de promoció de l’aprenentatge
de la llengua l la cultura d’acollida.
• Itineraris d’integració sociolaboral i formació per al treball.
Promoció d’accions i xarxes de suport social a dones
víctimes d’explotació sexual i preparació per a la
ncorporació
a
itineraris
sociolaborals.
Itineraris
individualitzats per a l’accès a l’habitatge i a la integració
social i laboral de persones immigrants en situació
d’elevada vulnerabilidad social.

553
persones
beneficiàries

Intervencions a l’Aragó i Catalunya

• Pis d’acollida per a dones immigrants

• Pis d’acollida semitutelada per a immigrants
• Acció multicultural per a la integració i acollida de reclusos
estrangers. Programa d’assessoria de consultes i
tramitació jurídica de persones immigrants
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MOVILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Participació en fòrums, xarxes de coordinació i territorials
i entitats de segon nivell
• Consorci De Salut I Social De Catalunya
• ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social
• Federació ECOM
• Federació DINCAT
• CORDIBAIX
• Xarxa Incorpora “La Caixa”
• Socis del Clúster Créixer i del Club Créixer
• GED. Grup d’Estudi i Derivació de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta.
• Promotors y Patrons de la Fundació TOT RAVAL. Barcelona
• Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión

• Red para la Inclusión Social EAPN.Comunidad Valenciana
• Red Española contra la Trata de Personas
• Plataforma de la Sociedad Civil de la Unió Europea contra la trata de persones (THB)
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MOVILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

• Comisió Tècnica per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial les de trata d’èssers humans
amb finalitat d’explotació sexual.
• Coordinadora d’Entitats Homologades del PIRMI. Barcelona. XESAJE – Xarxa d’ Entitats Socials
d’Assessorament Jurídic en Estrangeria
• Programa d’Acollida d’immigrants a Ciutat Vella. Coordinadora per la lengua. Barcelona

• 25n – Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència envers les dones - Entidad Adherida. Barcelona
• Grup de treball sobre prostitució i sida. Departament de Salut
• Xarxa d´acollida. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
• Xarxa d’Inserció Sociolaboral Barcelona Activa. Balanç Social. Ajuntament de Barcelona
• Xarxa d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa.
• Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari. Departament de Justicia. Catalunya. Durant
aquest any hem estat una de les deu entitats de coordinació.
• Taula de Participació Social 2º nivell del Centre Penitenciari Quatre Camins, i dels Centres Penitenciaries
de Brians 1 i Brians 2
• Taula de Participació Social en l’àmbit penitenciari de centres oberts i execució penal
• Consejo Social Penitenciario local. Centro penitenciario de Zaragoza. Ministerio del Interior.
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MOVILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

• Consejo Social Penitenciario Local del Establecimiento penitenciario de Daroca. Ministerio del Interior
• Mesas de Solidaridad. Ciutat Vella . Valencia
• Membre de l’iniciativa europea Charter de la Diversitat
• Coordinadora del Casco Viejo sobre Mujer e Infancia y Juventud. Zaragoza

• Membre de la Junta Gestora de la Casa de las Culturas.Zaragoza
• Consejo de Salud del Casco Histórico de Zaragoza
• Membre de Ple Dret del Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico (PICH)
• Red Nacional FSE para la inserción socio-laboral de personas reclusas y ex reclusas
• Membre de Ple Dret de The European Organisation Probation – CEP
• Xarxa Europea d’Accesibilitat Universal
• Entitat col·laboradora Proyecto Diversidad. Fundación Sevilla Acoge Programa Euroempleo
• ENPATES. Plataforma Europea d’ONG contra la trata, la explotació i l’esclavitud
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MOVILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Organizació d’actes (jornades, exposicions, etc.) i elaboració de
documentació (estudis, avaluacions, manuals, folletons, díptics, etc.)
• En el marc de la campanya de sensibilizació “Més a prop” Exposició i activitats per el compromis i la
cooperació: http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert?newLang=ca
Barcelona del 17 de setembre de 2013 al 7 de gener de 2014
• Sessió documental dins la campanya “Més a prop”, de la Fundació Apip-Acam amb el vídeo “El llindar del
desert” del programa de cooperació d’APIP-ACAM a Errachidia: http://www.the-threshold-of-thedesert.org/
Barcelona, 17 d’octubre de 2013
• Presentació “El Palau Tamarit. Història d’una rehabilitación per a fins socials”
València, 9 de maig de 2013
• Organizació de les Jornades “Beneficència o Bienestar Social” en col·laboració amb Impuls a l’Acció
Social.
Barcelona 14 d’octubre de 2013 i 23 de gener i 28 de març de 2014
• Inauguració de l’exposició a la sala d’exposiciones del Palau Tamarit “Antonio Ferri del Abstracto al
Quattrocento”
València, 4 de desembre de 2013
• Acte d’entrega de diplomes “1,2,3, preparats, llestos…Capacitant el futur digital“ de la formació E-Citizen.
http://www.ati.es/spip.php?article2514
Barcelona, 11 de desembre de 2013
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Visites rebudes a les diferents seus de la Fundació Apip-Acam
• Visita al Centre Ocupacional Marquet Molins de la Ilustre Sra. Eva Granados, Diputada al Parlament de
Catalunya i de la Ilma. Sra. Lourdes Borrell vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat, 8 de febrer de 2013
• Visita a la Residència Vigatans del Excelentíssim Sr. Carles Marti Jufresa, senador per Barcelona a les
Corts Generals d’Espanya
Barcelona, 15 de febrer de 2013
• Visita al Centre de Formació Ocupacional de Recursos Socials i Laborals de la Fundació APIP-ACAM a
Barcelona, del Sr. Xavier Bosch, director general d’Immigració de la Generalitat de Cataluña
Barcelona, 25 de febrer de 2013
• Visita de membres de la Fundació Ramón Molinas al Centre de Formació Ocupacional de Recursos
Socials y Laborals de la Fundación APIP-ACAM a Barcelona.
Barcelona, 1 de març de 2013
• Visita del Sr. Salvatore Maesano, president de l’entitat italiana CORISS
Barcelona 20 de març de 2013
• Visita a la seu de la Fundació APIP-ACAM de València de la Hble.Sra Consòl Castillo regidora de
l’Ajuntament de València.
València, 4 de abril de 2013
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• Visita a las Unidades Dependientes de internos en tercer grado penitenciario de Can Consol, Maresme y
Barcelonés del Sr Joaquim Claveguera, Director General de Ejecución Penal a la Comunidad y de
Justicia Juvenil y el Sr. Marc Ceron Subdirector General de Reparación y Ejecución Penal a la
Comunidad del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña
Barcelona, 28 de mayo de 2013
• Visita a la Residencia de Mas Lluí y al Centro Ocupacional Marquet Molins de la Sra Carme Canela,
directora de los Servicios Territoriales de Benestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña
Barcelona, 16 de octubre de 2013
• Visita a la Unidad Dependiente de Can Consol de la Sra Elisabet Abella Roca, Gerente Territorial de
Barcelona del Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
Mollet del Vallés, 12 de noviembre de 2013
• Visita a la Unidad Dependiente de Can Consol del Sr Pere Soler Campins, Director General de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
Mollet del Vallés, 15 de noviembre de 2013
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Fires, exposicions, participació i promoció d’actes per a la movilizació
• Actes en conmemoració del día 8 de març (Dia Internacional de la Dona)
• Pla d’inclusió Social de Barcelona 2012-2015
Barcelona, 3 d’abril de 2013
• Sant Jordi al Raval 2013
Barcelona, 23 d’abril de 2013
• Dia Internacional contra la pobresa
Barcelona, 17 d’octubre de 2013
• Primera entrega de commemoracions del Día Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona
Barcelona, 21 de novembre de 2013
• Celebració del día 25 de novembre “Día Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona”
Barcelona, 25 de noviembre de 2013
• Comunicat conjunt en commemoració del día 1 de desembre 2013 (Día Internacional de Lluita contra la SIDA)
Barcelona, 1 de desembre de 2013
• Actes en commemoració del día 1 de desembre 2013 (Día Mundial de la SIDA)
• Activitats de dinamizació sociocultural per a adults, joves i infants en el barri del Raval de Barcelona, Velluters de
Valencia i Casco Viejo de Zaragoza. Activitats realitzades durant tot l’any en els nostres centres de formació
ocupacional, recursos socials i laborals de Barcelona, València y Zaragoza.
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Ponències presentades a Jornades (com a ponents)
• “Cinco años de Valencia Inserta”
València 6 de març de 2013
• “Jornada sobre Joves, violència i exclusió social. Violence in Transit”. Proyecto DAPHNE
Barcelona, 12 d’abril de 2013
• Presentació en el Parlament Europeo del documental “El llindar del desert” del programa de cooperació
d’APIP-aCAM a Errachidia.
Brusel·les, 2 d’octubre de 2013
• Presentació del projecte “Violència en Tránsit” a l’entorn de l’Estació del Nord de Barcelona.
Roma, 3 d’octubre de 2013
• Ponència a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sobre recursos d’Inserció laboral de persones amb
discapacitat.
Sant Feliu de Llobregat, 4 de desembre de 2013
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Movilització social de les empreses
• La Fundació APIP-ACAM és titular a Barcelona de centres de formació inscrits en el Registre de centres
i entitats de formació amb el número de cens 4.127.
• La Fundació APIP-ACAM està inscrita en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la
Comunidad Autónoma de Aragón amb el codi autonòmic 048-02 y el cens nacional 50/00027041.
• La Fundació APIP-ACAM col·labora amb l’INAEM – Instituto Aragonés de Empleo en els Programas de
Inserción en el Empleo.
• La Fundació APIP-ACAM participa com empresa patrocinadora de la 3ª Setmana de Responsabilitat
Social. Barcelona, del 27 al 30 de juny de 2013
• La Fundación APIP-ACAM és membre del Cens d’Entitats de Voluntariat a Catalunya con el número
001660-000

• La Fundación APIP-ACAM és des de juliol de 2012 Agència de Colocació a Barcelona, número
0900000120 i, des de febrer de 2013 a Saragossa, número 0200000017

30

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Sensibilització
• Díptic de difusió de la Residència Vigatans. Guia d’acollida per als alumnes de l’IES Pau Claris
• Díptic “Violence In Transit”. Projecte Europeu DAPHNE III
• Guia “On menjar, dormir, rentar-se”. Comunitat de Sant Egidio 2013
• Guia d’Acollida i Acompanyament de Barcelona 2013. Ajuntament de Barcelona

• Díptic “Incorpora” Obra Social “La Caixa”
• Díptic de difusió de la 4ª Setmana de Responsabilitat Social Empresarial.
Barcelona, del 12 al 15 de juny de 2013
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Publicacions
• Test Social “Deu anys del Centre de Menors Immigrants no acompanyats acollits al Centre Alcor” APIP
2000-2010
Editorial Hacer S.L.
• Test Social “Una dècada de gestió de l’exposició ‘A tota pastilla’” APIP 1998-2009
Editorial Hacer S.L.
• “Estigmaciones, conflictos y violencias en torno a “l’Estació del Nord” de Barcelona .Violence in Transit
Informe de Investigación Nacional
• “Non-places are inhabited”. Violence in Transit Transnacional Comparative Research Report
• “Precariedades y Resilencia de las mujeres”
Revista “Políticas Sociales en Europa”. Coedición amb l’Editorial Hacer

• “Construcción de vínculos Sociales “
Revista “Políticas Sociales en Europa”. Coedición amb l’Editorial Hacer
• “Evolución del consumo de psicofármacos en una unidad de atención residencial para personas con

discapacidad intelectual y enfermedad mental (SM-DI): 2004 – 2009”
Revista Siglo Cero, Març de 2013
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Presència en els mitjans de comunicació
Artícles en premsa escrita
• El programa “Incorpora” facilita 245 trabajos a personas en riesgo de exclusión”
Heraldo, Saragossa 23 de gener de 2013
• “Acciones socialmente responsables: Hotel le Meridien”
Butlletí Tot Raval, Barcelona, febrer de 2013
• “El Ayuntamiento de Manresa anuncia medidas alternativas para sustituir las multas por incivismo”
El 7manari digital, Manresa, 11 de febrer de 2013
• Octaveta del projecte “Civisme i Compromis” gestionat per la Fundació APIP-ACAM en col·laboració
amb l‘Ajuntament de Manresa”. Febrer de 2013
• “El Ayuntamiento inicia el Observatorio de Civismo y anuncia medidas alternativas para sustituir las
multas por incivismo”. Nota de premsa. Ajuntament de Manresa. Manresa, 11 de febrer de 2013
•

“Nuestro barrio” Fotografía. Activitat gestionada per la Fundació APIP-ACAM en el marc del projecte
europeu Violence in Transit. Programació Primavera del Centre Cívic Parc Sandaru, abril 2013

• “Jornada sobre Jóvenes, violencia y exclusión social”. Noticies de la Generalitat de Catalunya, abril de
2013
• Jornada “Jóvenes, violencia y exclusión social” . InfoAccions ECAS, abril de 2013
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• “Acciones Comunitarias”
Butlletí Consell del Barri. Ajuntament de Barcelona, 16 d’abril de 2013
• “Encrucijadas en Tránsito” www.fepsu.es/ciudad/encrucijadas-en-transito.html Abril 2013

• “Venta de rosas en el Raval”. Butlletí ECAS, 19 d’abril de 2013
• “Actividades Sant Jordi” .Informatiu especial Xarxa d’Economia Social de Barcelona. Abril 2013
• “Sant Jordi al Raval”. Tot Raval, 23 d’abril de 2013
• “Programa Festiva Cívico Fort Pienc”. Barcelona, 12 abril - 5 maig de 2013
• Posada en marxa de la web “Violència en Tránsit” de la Fundació APIP-ACAM
L’Altaveu de les Entitats (Fundació Tot Raval), maig de 2013
• “L’IEFC colabora con la Fundación APIP–ACAM en el proyecto de la Unión Europea Violencia en
Tránsito”
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, 9 de maig de 2013
• “TMB colabora con el proyecto europeo “Violencia en tránsito” con una exposición en el metro”
www.tmb.cat
• “El Palau Tamarit restaurado”. Levante, 27 de maig de 2013
• “Proyecto para promover la inclusión social y laboral de las personas perceptoras de PIRMI”
http://www.ccapenedes.com/comunicacio/noticies/projecte-per-promoure-la-inclusio-social-i-laboral-deles-persones-perceptores-de-pirmi. 28 de maig de 2013
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• “El Consell Comarcal impulsa un proyecto piloto para promover la inclusión social y laboral de las
perceptoras de la RMI” www.rtvvilafranca.cat 27 de maig de 2013
• “Integrase en la sociedad para integrarse en el mundo laboral”. El 3 de vuit, 31 de maig de 2013
• Butlletí informatiu de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona. Juny de 2013
• Dossier de premsa de la Inauguració del Palau Vigatans. Barcelona, 5 de juliol de 2013
• Dossier de premsa del cas “CB” (víctima de trata amb finalitat d’explotació sexual).
• “’La Caixa’ apoya a personas en riesgos de exclusión”. El Periódico, 28 de agost de 2013
• “El Ayuntamiento de Manresa firma un convenio para promover la inclusión de los usuarios de servicios
sociales
Noticias de l’Ajuntament de Manresa, 14 de setembre de 2013
• Campanya de sensibilizació “Més a prop” http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert?newLang=ca
ES
Web del Palau Robert de barcelona, octubre de 2013
• “Nos falta todavía bastante camino”
Tecnonews, 10 de desembre de 2013

• “E-Citizen:Capacitando el futuro digital “ http://www.ati.es/spip.php?article2514
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Presència en els mitjans de comunicació
Audiovisuals
• Notícies a BTV programa InfoBarris del projecte “Violència en Tránsit” (DAPHNE)
http://www.btv.cat/alacarta/infobarris/24242/?v=0.6345863919705153%3Fv%3D1366794406
24 d’abril de 2013
• Taller de fotografia del projecte “Violència en Tránsit” (DAPHNE)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gkt6RwacpAg
6 de maig de 2013

36

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Participació en actes, cursos i jornades
• Jornada Internacional de Innovación en el Empleo
Saragossa, 16 de gener de 2013
• Comissió Consultiva de Govern. Districte Ciutat vella. Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, 11 de febrer de 2013
• Celebració institucional del Dia Internacional de la Dona
Barcelona, 8 de març de 2013
• Jornada “Haciendo camino con las mujeres. Hacia una atención integral en violencia de género” Obra
Social “La Caixa”
Barcelona,19 de març de 2013
• 1ª Jornada DDiPAS “Afrontando la crisis con otra mirada”
Barcelona, 20 de març de 2013
• Inauguració de la seu d’UNESCO a València situada en el Palau Tamarit. Conmemoración Día Mundial
de l’Aigua
València, 22 de març de 2013
• La immigració des de Catalunya
Barcelona, 29 d’abril de 2013
• Jornada Reincorpora
Madrid, 30 d’abril de 2013
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• El Tercer Sector i l’Economia Social
Barcelona, 10 de maig de 2013
• Seminari de treball sobre mesures penals alternatives
Barcelona, 15 de maig de 2013
• V Jornadas Técnicas de adecuación a la formación
Saragossa, 5 de juny de 2013
• Jornada “Fortalecer las capacidades financieras del Tercer Sector”
Barcelona, 12 de juny de 2013
• Conferencia Internacional “Que se mueve en Europa en relación con víctimas e infractores?”
Barcelona, 13 de juny de 2013
• Fòrum de debat sobre la crisi econòmica
Barcelona 17 de juny de 2013
• Projecte CerclesCat
Barcelona, 18 de setembre de 2013
• Jornada “Plataforma de la Societat Civil de la Unió Europa contra la trata de persones” (THB)
Bruselas, 2 d’octubre de 2013
• Jornada final del projecte “Violence in Transit” (DAPHNE)
Roma, 3-4 octubre de 2013
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• Taller de profundizaciones sobre víctimas de trata
Saragossa, 16 d’octubre de 2013
• Congreso Internacional The European Probation
Londres, octubre de 2013
• Acte de signatura en el Palau de la Generalitat de Catalunya del Protocol de protecció de las víctimes de
tráfic d’èssers humans a Catalunya
Barcelona, 17 d’octubre de 2013
• Fòrum Incorpora Salut Mental
Barcelona, 11 de novembre de 2013
• Subtravelling. IV Mostra Internacional de curtometratges
Barcelona, 22 de novembre de 2013
• IV Congrès del Tercer Sector Social
Barcelona, 27-28 de novembre de 2013

• Sesió “Dona i poder”
Barcelona, 25 de novembre de 2013
• Acte commemorativo del 40è aniversari d’ATAM
Madrid, 28 de novembre de 2013
• 5s Premis Incorpora
Barcelona, 3 de desembre de 2013
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• Inauguració de l’exposició a la sala d’exposicions del Palau Tamarit
“Antonio Ferri del Abstracto al Quattrocento”
València, 4 de desembre de 2013
• Avaluació del programa de mediació penal
Barcelona, 10 de desembre de 2013
• Reunió del Consejo Penitenciario Local. Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza)
Daroca, 16 de desembre de 2013
• Jornada sobre l’”Abordatge de la violència masclista i domèstica en el contexte actual”.
Departament d’Interior.Generalitat de Catalunya
Barcelona,19 y 20 de desembre de 2013
• Marco Europeo de lucha contra la trata de personas y Buenas Prácticas y retos en España
Madrid, 17 de desembre de 2013
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