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L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) agrupa vuit 

organitzacions d’economia social, sense ànim de lucre, que treballen 

en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb 

discapacitat i trastorns mentals. Sinergrup respon a la necessitat de millora 

de la gestió a l’hora d’afrontar els reptes de futur i a la convicció que la millor 

manera de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements i experiències 

per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan s’estableixen aquests 

mecanismes d’interrelació. Les entitats de Fundalis tenen una participació 

activa a Sinergrup. Durant l’any 2017 s’ha col·laborat i participat en 

diversos projectes i iniciatives:

Estreta participació en el projecte: “Nous models d'atenció centrats 
en les persones i el seu envelliment (III)”, aportant l’expertesa de les 

entitats de Fundalis i els seus models d’intervenció.

Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre les entitats 

de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i la promoció de visites. 

Aquest any i com a novetat, s’ha ampliat a altres perfils professionals i de 

diversos serveis dins l’àrea d’atenció a les persones.

Tanmateix s’han promogut i realitzat formacions a mida, adreçades a 

professionals d’atenció directa de la Llar-residència de la Fundació Santa 

Teresa, entorn l’atenció sociosanitària, en col·laboració amb la Fundació 

Esclat Marina, entitat sòcia de Sinergrup.

 

Participació i assistència en diverses formacions i monogràfics:
Jornada: “Ètica i innovació social. Experiències i models centrats en 

l’atenció a les persones”, amb la ponència sobre el “Desenvolupament del 

projecte integrat a Calafell” (30 de novembre de 2017).

Participació en reunions, amb altres entitats de Sinegrup, per millorar 

la presentació de projectes entorn a Polítiques Actives d’Ocupació, i més 

concretament entorn al programa SIOAS (Juliol).

Difusió dels Projectes de Fundalis a:
BIZ Barcelona (Economia Social), amb la presentació “Col·laboració per la 

sinergia social” (01.06.2017)

Jornada “Vida sense etiquetes, oportunitats sense barreres”, amb la 

presentació “Sinèrgies i Projectes integrats: Una resposta a les necessitats 

de les persones i dels territoris” (29.11.2017).

Incidència
S’ha participat en una comissió delegada de Centres Especials de 

Treball, formada per representants d’entitats del sector, per incidir 

davant els òrgans de Govern de la Generalitat, entorn als principals 

problemes que els afecta. 

Des de finals d’any (2017), es participa, a través de Sinergrup, directament 

en la Junta Directiva de l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat, 

per seguir fent incidència entorn als principals reptes del sector.

Podeu ampliar més informació a www.sinergrup.net
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