EFCI Dones Emprenedores a Salt
Metodologia per la Interculturalitat
i la cohesió social a Salt: Creativitat i Innovació
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INTRODUCCIÓ
Orígens
Fundació Plataforma Educativa és una entitat sense afany de lucre, que es dedica a
l’activitat d’educació social des de 1994. Té afectat el seu patrimoni a la realització de
fins d’interés general , en el camp de l’acció social vers les persones, principalment en risc
d’exclusió social, i estableix acords de col·laboració amb les entitats anàlogues amb les
quals poder desenvolupar un treball conjunt.
L’any 2002, es pren la decisió de transfomar l’associació en fundació, data a partir de la
qual passa a estar dirigida per un patronat de 12 persones.
Es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
1790.

Qui som
Organització No Governamental de Desenvolupament (ONGD), inscrita al registre de
l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID ) i a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i membre actiu de la Coordinadora d’ONGs de Girona i comarques.

Missió
Dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis que millorin la qualitat de vida de la
persona i dels col·lectius en situació d’exclusió social o risc de patir-ne.

Implantació territorial
Tenim serveis, projectes i programes en tot el territori Català (província de Girona,
Barcelona i Tarragona ) exceptuant la província de Lleida.
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DEFINICIÓ DEL PROJECTE
Títol
EFCI dones emprenedores a Salt

Finalitat
Contribuir al desenvolupament i a la cohesió social de Salt mitjançant la Formació de
Facilitadores de la Creativitat i la Innovació, formant dones lídereses creatives que aportin
nous models i accions de desenvolupament social i cultural, sostenible i participatiu.

Resum
Es pretén formar joves líders creatius que aportin nous models de desenvolupament social
i cultural i que alhora siguin capaços de catalitzar accions que fomentin la cohesió social
de la seva societat de manera sostenible en el temps i amb caràcter participatiu.

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA:
C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona / Tel. 972 40 54 54 – Fax 972 40 54 56
fpe@plataformaeducativa.org – www.plataformaeducativa.org

4/15

Salt, per la seva història anterior i actual com a Municipi d'Acollida ha esdevingut una
societat diversa i intercultural, això li ha comportat una gran riquesa cultural però també
problemes de relació entre aquestes diferents realitats. Salt, mitjançant el seu teixit social i
organitzatiu ha aconseguit fites importants per a la seva gent, gran quantitat
d'equipaments i d'entitats en són la prova fefaent; fins i tot, la mateixa independència del
municipi respecte de Girona és una prova d'aquesta vivesa col·lectiva.
La situació socioeconòmica dels veïns, s’ha vist empitjorada darrerament per l’actual crisi
financera global. Salt no pot permetre que es perdi el que ha d’aconseguir la seva gent
fins ara, ans al contrari, ha d'incorporar noves iniciatives per créixer. Cal que les persones
que formen la seva nova estructura social actuïn des de dins de manera creativa amb
accions reals ben planificades contra la falta d’oportunitats i la desmotivació i així
aglutinar les diferents realitats de Salt, juntament amb altres actors, cap el bé comú. Cal
cercar líders en tots els estrats saltencs perquè després d'un procés reflexiu i formatiu
esdevinguin motor de canvi i millora social perdurable.
A l'hora de cercar l'instrument adient, la nostra entitat opta per un model
formatiu/actiu/participatiu

de

qualitat,

ja

experimentat

amb

èxit

per

nosaltres

especialment a Guatemala i altres països de Centreamèrica. Es tracta de crear un espai
d'aprenentatge de caràcter no formal que detecti, formi i acompanyi dones del teixit
associatiu saltenc perquè puguin esdevenir motors de canvi i per tant catalitzadors de
cohesió social en els seus espais de vida més propers i, per extensió, a tota la vila
El model que proposem no és una escola en el sentit estricte de la paraula, donat que no
és el nostre objectiu muntar-ne una a Salt , sinó que és una metodologia, un projecte de
creació col·lectiva, una entitat incloent i intercultural que formarà vivencialment a les
dones emprenedores de Salt. L’anomenem ‘escola’ durant el projecte per entendre
millor el concepte, però va molt més enllà. Es forma, es conviu, es crea i es treballa en pro
d'una ciutadania creativa i enfocada a la cohesió Social i a la recerca de noves formes
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El nom d' ‘Escola’ és només un marc
perquè s'entengui bé el projecte que presentem.
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L’eix transversal l'aplicació de la creativitat i la innovació com a eines pel creixement
social, amb uns facilitadors presencials amb expertesa (remunerats) i un grup d'assessors i
formadors experts i de procedències diverses (Catalunya, Madrid, Holanda, Argentina,
Guatemala, Colòmbia, Brasil) lligats al projecte en altres països i que intervindrien per via
telemàtica. Per últim, es comptaria amb un procés d’avaluació encarat tant cap a la
qualitat de la formació com cap els resultats obtinguts.
Els dones formades en aquesta metodologia seran emprenedores d’idees/projectes/ o
negocis, sostenibles i amb responsabilitat comunitària La tasca s'articula en els següents
punts:
1. Formar a EFCI –Salt grups de dones de diferent condició social, apostant per la
interculturalitat.
2. Contribuir a la millora socioeconòmica dels ciutadans de Salt i, en especial, de les
dones que vetllen pel benestar de la família.
3. Contribuir a la convivència enriquidora dels veïns de Salt a través de projectes i
negocis útils i sostenibles.
L’antiga fàbrica Coma Cros, anys enrere, acollia persones treballadores i alimentava a
moltes famílies de la zona de Salt, ara també acull aquest projecte (EFCI, Escola de
Facilitadors de la Creativitat i Innovació) i dinamitza als seus habitats, formant-los, unintlos, donant-los opcions de futur individual i de comunitat acollidora, emprenedora,
contribuint al desenvolupament cultural i social de Salt i Catalunya en general.
L’actor principal d’aquest projecte serà el Grup d’Entitats d’Iniciativa i Economia Social,
Plataforma Educativa.
Les accions que es duran a terme es vehiculen a través de la confecció d’un Equip
Pedagògic i d’un equip logístic, amb el recolzament, en quant a difusió, de les
organitzacions saltenques.
Els grups d’alumnes en formació s’organitzen en un grup creat que faciliti la seva activitat
i amb el recolzament de les entitats socials i administració de Salt.
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BENEFICIARIS DEL PROJECTE
Perfil del col·lectiu de beneficiaris
Salt té una població de 32.000 habitants. Aquest és el municipi més densament poblat de
les comarques de Girona (4.249 persones per km2) i està format per un mosaic de
nacionalitats, entre les quals destaquen els col·lectius marroquins (5.000 veïns), gambians
(2000) i llatinoamericans (xifres aproximades donat que són del 2010)
Els beneficiaris d’EFCI Salt són especialment són dones residents a Salt, majors de 18 anys
identificades des del teixit associatiu del municipi com a líders visibles o ocults dels seus
respectius espais d’influència o comunitats de vida, avalats per entitats saltenques
significatives. Es consideren col·lectius prioritaris les dones en situació econòmica o social
precària, però sempre tenint en compte que destaquin per la seva creativitat, lideratge i
iniciativa.
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Beneficiaris directes - S’atendrà a un grup d’entre 15 i 20 dones.
Beneficiaris indirectes - En primer lloc, les famílies d’aquestes dones emprenedores. Si la
mare de la família, després de rebre la formació, o en el seu procés, es veu en cor de
treballar fora de la llar, d’incentivar a un grup de ciutadans per crear un projecte social o
de muntar el seu propi negoci a Salt, o en el cas de les persones nouvingudes, crear una
empresa al seu país d’origen, estarem donant oportunitats reals a la població, a aquestes
mares de família, i a aquests nens, joves, avis o marits.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
Necessitats a les quals respon el projecte i els recursos del territori
La situació que viu últimament el municipi de Salt (àmpliament reflectida a la premsa i en
els medis socials i polítics) necessita una nova visió creativa i innovadora per poder pal·liar
els efectes que es puguin produir.
La pròpia societat civil amb l'ajut de l'Ajuntament, ha engegat iniciatives en aquest sentit,
un exemple d’això és la Taula de Ciutadania una iniciativa que pretén aportar mesures
per contribuir a millorar la vida dels ciutadans de Salt, generant processos d'interacció
social i d’identificació de la col·lectivitat en la diversitat cultural, i així fomentar que Salt
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sigui una ciutat més inclusiva, reforçant les xarxes ciutadanes i fomentant espais i
dinàmiques participatives per promoure la sensibilització i la corresponsabilitat en la
construcció comunitària, basant-se en quatre principis bàsics: la cohesió social, les
relacions socials, el capital social i la interculturalitat amb propostes organitzades en
quatre blocs: millora dels espais comunitaris per fomentar la convivència en la diversitat i
el respecte als drets i deures de les persones; l'educació, amb l'eradicació de
l'analfabetisme i el foment de la formació post obligatòria; la promoció i reconeixement
de la diversitat, i el foment de les relacions socials de cooperació a més de la implicació
dels saltencs en la governança. EFCI -Salt donaria un espai

creatiu organitzat i de

qualitat per fomentar l'aparició d'actors efectius que treballessin en aquestes línies.

Objectiu general
Potenciar, i posteriorment utilitzar la capacitat creativa de l’ésser humà per intervenir en
la realitat comunitària i millorar-la, mitjançant la formació de dones emprenedores que
treballin activament utilitzant la creativitat i la innovació per tal de proposar nous models
de participació a les comunitats i així augmentar la cohesió social del municipi de Salt,
creant els seus propis models de negoci i creant oportunitat i integració laboral, a part
d’oferir acompanyament emocional.

Objectius específics, activitats i resultats esperats.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1
Disposar d’una estructura pedagògica vivencial i participativa
Activitats previstes i durada
-

Configurar l'equip director del projecte i establir criteris d'accés a la formació.

-

Crear el procés d'aprenentatge utilitzant la experiència, el model i els formadors de
l'entitat a Catalunya i en altres països

-

Concretar espais, material, currículums i equip d'assessors internacional
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Resultats esperats
Consolidació del projecte EFCI Dones a Salt.
OBJECTIU ESPECÍFIC 2
Consolidar participants i entitats locals colaboradores en el projecte.
Activitats previstes i durada
-

Difusió del projecte ( premsa, radio, Tv, xerrades a entitats, coordinadores, etc)

-

Entrevistes amb entitats interessades, establiment de convenis (associacions
veinals, d'inmigrants, de dones, esglesies, AMPA’s, casals i col·lectius juvenils etc)

Resultats esperats
Comptar amb un grup d’entre 15 i 20 dones compromeses amb el projecte i amb la seva
iniciativa personal.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3
Formar dones emprenedores a Salt mitjançant la metodologia EFCI.
Activitats previstes i durada
Metodologia formativa vivencial i participativa, projectes finals reals, individuals i
col.lectius, avaluació continuada sobre el terreny i valoració dels resultats.
Resultats esperats
Avaluació continuada del participant, Elaboració durant la formació d'un projecte
creatiu i innovador empresarial o d’aportació comunitaria a Salt.
Activitats previstes i durada
-

Acompanyament i tutorització de projectes personals i/o grupals per part dels
facilitadors.
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-

Evaluació continuada sobre el terreny i valoració dels resultats, tant de la Formació
com dels projectes realitzats per les dones.

Resultats esperats
Aparició d’un mínim de 10 projectes per implementar o ja implementant-se a Salt una
vegada acabat el curs.

Pla de difusió del projecte
Donat l'arrelament de la nostra entitat al municipi coneixem els mecanismes més idonis
per la difusió del projecte.
En primer lloc, va caldre implicar directament l'Ajuntament i utilitzar els seus canals de
difusió i les seves estructures existents (centres culturals, plataformes, taules cíviques, etc),
per altra banda caldria cercar la participació de l'administració comarcal i la catalana,
profundament preocupades per la situació de crisi socioeconòmica a Salt.
Després de l’àmbit administratiu, cal pensar en les plataformes i entitats saltenques
reconegudes (esglésies, mesquites , sindicats,

entitats socials, dones, etc...), cercant
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primer persones significatives que creguin en el projecte (porters) que ens han facilitat el
pas a les seves bases buscant la complicitat. Amb cada entitat cal cercar l'estratègia
més adient segons la pròpia idiosincràsia. Cada un d'aquests canals aporta alumnat i
difusió del projecte.

Recursos humans necessaris
-

Treballadora Social (amb funcions de coordinació) – Coordinació del projecte i de
l’equip de pedagògic.

-

Formadors Dedicats a la docència, amb un total de 120h. anuals de formació.

-

Tutora Acompanyarà a les dones durant el seu procés, i farà l’avaluació continuada
interna i externa.

-

Responsable de Difusió: Farà la difusió del projecte per Salt.

-

Voluntaris – Donaran suport i assessorament.

Recursos materials i tècnics necessaris
Materials fungibles:
Material d'oficina propis d'una escola, material per a la docència (folis, paper d'embalar,
colors, retoladors, precintes, pintures, guix, tintes d'impressora, gomes, llapis, bolígrafs,
pegues de barra, cordill, etc).
Materials no fungibles:
Equipaments d'oficina (fotocopiadora, telèfon, fax, ordinador, impressora de color,
mobiliari mínim de despatx per a dues persones, connexió sense fils a Internet, etc) i de
docència (mobiliari amb 20 cadires i taules modulars, ordinador portàtil, dues aules de
treball, pissarra tradicional, canó de projecció, accés a punt telemàtic, càmera de fotos,
aparell de música amb entrada de mp3 o similar, etc)
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Seguiment i avaluació del projecte.
L'equip directiu i el tècnic pedagògic del projecte fan un seguiment constant i exhaustiu
del projecte. Així també, l'equip Administratiu i directiu exercirà i es responsabilitzarà de la
transparència i justificació de les subvencions, control de qualitat i recerca de
subvencions noves.
L'avaluació del projecte serà continuada, però anualment ens dedicarem a avaluar
intensivament, en un període determinat. En la que anomenarem "Setmana avaluativa",
hi participaran l'equip directiu i un membre de l'administració, els facilitadors de la
creativitat que hagin treballat els diferents objectius. També tenim prevista, la
implementació de la figura de l'observador extern, un tècnic aliè a la organització i
alhora afí a la nostra tasca, que analitzarà el treball que es realitzi i hi participarà de
manera activa, aportant així les seves idees.

SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE
Proposta de continuïtat del projecte
Per consolidar el projecte, tenim previst previstes dues línees d'acció. D’una banda,
aconseguir l'aportació de l'Ajuntament de Salt i del Departament de Benestar Social i
Família i, de l’altra, crear una línea de tallers i activitats amb quotes per altres tipus de
col·lectius amb poder adquisitiu.
Un altre dels objectius és corresponsabilitzar les persones formades i es crearà un club
d'ex-alumnes que amb quotes, accions de voluntariat i activitats de fundraising puguin
col·laborar en la sostenibilitat de l'acció.
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