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Apostem per fer créixer el treball comunitari a 
entitats, organitzacions, equipaments i administracions.

Ens coresponsabilitzem amb el territori, 
acompanyant processos i projectes arreu de Catalunya.

Generem propostes en clau de procés que permetin 
promoure canvis reals a les organitzacions i 
comunitats.

Adaptem els nostres serveis i projectes per a donar 
resposta necessitats, oportunitats i reptes del moment i 
de l’entorn.

Connectem la pràctica amb la recerca.

Destinem una part dels nostres recursos i temps a fer 
retorn social al territori.

Estem compromeses amb la transformació i la justícia 
social, el feminisme, l’ecologisme, l’antiracisme i 
l’antifeixisme.

TREBALLEM PER ENFORTIR
LES COMUNITATS LOCALS

Formem part de la Xarxa d’Economia Solidària 
de Catalunya (XES), de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) i 
de Pam a Pam.

Ens organitzem i prenem decisions de manera 
horitzontal i democràtica.

Posem la vida i les cures al centre, afavorint la 
conciliació i connectant-nos als nostres interessos 
i moments vitals.

Vetllem per la millora de les condicions laborals 
de les sòcies i de les col·laboradores de la 
cooperativa.

Fem créixer el mercat social, mitjançant la tria de 
les proveïdores, la xarxa de col·laboradores i els 
projectes que desenvolupem

APOSTEM PER L'ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

SOBRE NOSALTRES



projectes

6 línies de treball
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DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

 12 projectes. Impacte: 575 persones

Donem suport tècnic i metodològic en la 
dinamització de processos i projectes 
comunitaris, enfocat a la millora i 
enfortiment de les organitzacions.

Acompanyem equips i organitzacions a desenvolupar i consolidar el seu model de 
treball comunitari, a partir de l’anàlisi estratègica, el plantejament d’alternatives i 
millores al seu funcionament, la formació, i el suport en la implementació. També 
donem suport al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’intervenció 
comunitària als territoris.

Destaquem

Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès. 

Des de 2018 donem suport a l’Àrea d’Educació de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès en la dinamització 
de les sessions del Grup Motor del Pla. 
Acompanyem aquest grup en la tasca d’aportar 
una mirada estratègica al procés, generar i validar 
les propostes de treball de les comissions, i fer-ne 
el seguiment i l’avaluació.

ACOMPANYAMENT A 
ORGANITZACIONS

6 projectes. Impacte: 344 persones

Destaquem

Projecte Comunita’t d’ECAS. Des de 2017 donem suport a la Federació Catalana d’Entitats 
d’Acció Social en l’impuls del treball comunitari. Aquest 2019, hem realitzat un acompanyament 
individualitzat a set entitats d’acció social que estan treballant per implementar un model més 
comunitari en el marc d’intervenció de la seva organització.   

Potenciant la mirada comunitària amb Òmnium. Estem col·laborant amb Òmnium Cultural 
amb l’objectiu d’aportar noves eines i estratègies per potenciar la mirada comunitària als 
projectes i accions que es promouen des de l’entitat, treballant tant amb els equips tècnics com 
amb les diferents seus territorials que hi ha a Catalunya.  

ACCIONS 2019



SUPERVISIÓ A EQUIPS FORMACIÓ

2  projectes. Impacte: 30 persones

Acompanyem equips i organitzacions en la revisió de programes i 
estratègies de treball comunitari que s’estiguin desenvolupant, amb 
l’objectiu d’enfortir el rol de les professionals que fan treball 
comunitari, potenciar la capacitat d’incidència i transformació dels 
equips als territoris, acompanyar en la resolució de dilemes ètics i 
reptes tècnics que puguin sorgir en el desenvolupament dels 
processos comunitaris, i consensuar marcs conceptuals i criteris 
metodològics en la pràctica comunitària. 

Impartim cursos i tallers en treball comunitari i en 
tècniques participatives i de dinamització de grups, 
adreçats a professionals i tècnics municipals, així com 
a entitats i organitzacions. Actualment estem 
impulsant el Postgrau en Treball Comunitari per al 
curs 2020-21, juntament amb la Universitat de 
Barcelona.

Destaquem

Supervisió en treball comunitari a l’equip d’Acció Social del Prat. 

Des de 2018 estem acompanyant el Servei d’Acció Social del Prat de Llobregat 
amb l’objectiu de potenciar la intervenció comunitària en el model d’atenció 
social del servei. Al llarg de 2019 hem estat realitzant sessions de supervisió en 
treball comunitari a l’equip d’especialistes comunitàries dels serveis socials i a 
les coordinadores d’EBAS, per tal de definir l’encàrrec en treball comunitari, 
aportar-los seguretat en el desenvolupament del seu nou rol, i definir projectes 
i actuacions amb mirada comunitària que es puguin implementar des dels 
equips bàsics de serveis socials. 

Destaquem

Formació en treball comunitari per la Diputació de 
Barcelona

Des de 2016 col·laborem amb l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona en la realització de formacions 
especialitzades en treball comunitari dirigides a professionals 
dels ens locals -acció inclosa dins l’oferta del catàleg formatiu 
de la Diputació-. 

ACCIONS 2019

10  projectes. Impacte: 240 persones



RECERCA
DISSENY DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES D’ACCIÓ 
COMUNITÀRIA

2  projectes.

Realitzem recerques aplicades entorn a l’acció 
comunitària per a ens locals i altres organitzacions. 
Aquests projectes d’investigació permeten vincular 
recerca-acció i contribuir a generar incidència en la 
realitat social que ens envolta. 

Donem suport tècnic en el disseny i planificació de polítiques públiques, 
en els diferents moments del procés: impuls, diagnòstic compartit, 
organització d’espais d’anàlisi i reflexió, dinamització de grups de 
treball, disseny de les actuacions, implementació i avaluació.

Destaquem

Estudi per la creació d’un servei d’organització 
comunitària a la ciutat de Barcelona.  

Aquest any hem col·laborat amb la Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona en la realització 
d’un estudi exploratori per analitzar la idoneïtat d’impulsar un 
equip d’organització comunitària als barris, que permeti 
contribuir a l’acompanyament de la població no organitzada i 
a la consolidació del treball comunitari a la ciutat. 

Destaquem

Acompanyament al disseny de la nova política pública comunitària (el 
PLACI). 

Enguany hem acompanyat el disseny del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva 
(PLACI), la nova política pública comunitària impulsada per la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. Hem desenvolupat el 
procés d’assessorament tècnic per la definició de la nova política pública, hem 
realitzat l'acompanyament a sis ens locals en el procés pilot d'integració del nou 
Pla, i hem fet la redacció del document final que recull i explica el model de política 
pública.

ACCIONS 2019

4  projectes. Impacte: 370 persones



TRANSPARÈNCIA

DADES
HAN CONFIAT EN

NOSALTRES

Enguany hem apostat per:
Equiparar sous i jornades
Incorporar una tercera sòcia de treball a l’equip
Augmentar-nos els dies de vacances
Invertir en la nostra formació
Destinar una bossa d’hores a fer retorn social a projectes locals

Agència Catalana de la Joventut
Ajuntament Castell, Platja d'Aro i S'Agaró

Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Figueres

Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sant Adrià
Ajuntament de Terrassa

Ajuntament d'El Prat de Llobregat
Associació Comunitària Verdum

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Consell Comarcal del Moianès

Consell Comarcal del Vallès Occidental
Diputació de Barcelona

Escola d’Administració Pública de Catalunya
Federació d'Entitats d'Acció Social de Catalunya

Fundació Ferrer i Guàrdia
Fundació Jaume Bofill

Generalitat de Catalunya
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Òmnium Cultural

Hem ingressat Hem gastat



L’EQUIP

SEGUEIX-NOS!

MARGES està format per un equip de professionals amb 
una àmplia formació i experiència en els camps del treball 
comunitari, la participació ciutadana, la dinamització 
juvenil, la innovació pedagògica i l’economia solidària. Les 
professionals de l’equip hem treballat en diferents entitats 
socials i administracions públiques, així com en empreses 
de consultoria social. També ens avala la nostra vinculació 
amb la Universitat i la experiència i trajectòria formant 
part de diverses entitats i moviments socials.

Som 3 sòcies de treball: la Marta Ballester Frago, l’Anna 
Lite Diví i la Mònica Salas Torres

Aquest any han col·laborat estretament amb nosaltres: la 
Debora Julián Toledo, l’Elena Masanas Aleli i la Guiomar 
Vargas Gómez. 

I hem intercooperat en tres projectes amb la cooperativa 
El Risell

www.marges.coop
coordinacio@marges.coop

@margescoope
/margesitineraris


