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Descripció de la iniciativa 

 

a) Breu descripció 

 

ASSÍSVerd és un programa formatiu-laboral, organitzat per ASSÍS Centre d'Acollida, en 
col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB, dissenyat específicament per capacitar les 
persones sense llar en tècniques de manteniment de jardins, horts urbans i centres de 
compostatge. ASSÍSVerd és un projecte reconegut en 2016 per la UB com a diploma d'extensió 
universitària (veure aquí), que no només millora la empleabilidad de les persones sense llar 
que desitgen incorporar-se al mercat laboral, sinó que també afavoreix la seva inclusió social 
en generar oportunitats laborals reals en un sector d'activitat innovador i  sostenible amb el 
medi ambient. 
 
b) Justificació 
 

Aquest projecte es justifica perquè la majoria de les persones sense llar han perdut les seves 
habilitats professionals, personals i socials a causa de la seva llarga absència del mercat laboral 
i a la seva situació d'exclusió social. Tenint en compte aquesta situació i les seves especificitats, 
ASSÍSVerd permet ampliar la capacitació i les competències bàsiques (autonomía, 
autoestima, etc) per incrementar les seves possibilitats d’accés al mercat laboral, sobretot en 
un àmbit tant emergent actualment. Així ho constata, que el 42% dels alumnes que, a data 
31.12.2016, ha finalitzat aquest itinerari formatiu amb èxit des de la seva posada en marxa en 
2013, han trobat una ocupació. Entre ells, el 57% ha treballat en aquest sector professional. 
 
c) Beneficiaris 

 
Els principals destinataris d’aquesta acció son les persones sense llar ateses a ASSIS Centre 
d’Acollida (homes i dones), a partir de 20 anys, que es troben en seguiment social per part dels 
professionals del nostre centre o entitats col·laboradores, que estan inactives i/o en situació 
d’atur i que tenen especials dificultats.  
 
En cada edició del curs, participen entre quinze i vint alumnes, acompanyats per 13 voluntaris. 
En total, fins a la III edició, son 83 persones que han finalitzat aquest curs amb èxit. Es calculen 
20 beneficiaris directes per a la V Edició (2017-2018) 
 
 
d) Objectius  

 
General: Capacitar els assistents de curs amb necessitat d'inserció laboral, amb les tècniques de 

manteniment d'espais de cultiu urbà i centres d'aprofitament dels residus orgànica i tècniques 
de compostatge. 
 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/M/201611695/index.html


3 
 

Específics: 

OE1 - Potenciar i facilitar l'adquisició d'habilitats personals, socials i laborals. 
OE2 - Fomentar la implicació, apoderament i participació de les persones ateses realitzant 
activitats en favor de la comunitat. 
OE3 - Mantenir, gestionar i rendibilitzar l'espai verd cedit pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
de Barcelona. 
OE4 - Contribuir a facilitar la participació comunitària en el projecte. 
OE5 - Contribuir a fomentar la promoció, la sensibilització i l’estímul a la participació ciutadana 
en relació a la problemàtica de les persones en situació de sense llar. 
 
e) Accions que es duen a terme: 

 
Fase 1  (Programació)   
1.1. Reunió avaluació curs i propostes de programació nou curs amb formadors. (Juliol) 
1.2. Reunió avaluació curs i propostes de programació nou curs amb voluntariat. (Juliol) 
1.3. Reunió avaluació curs i propostes de programació nou curs amb alumnes de segon any. 
(Juliol) 

 
Fase 2  (Inici del curs i 1 trimestre)   
2.1. Presentació del curs 
2.2. Formació Horts urbans i compostatge  (divendres)  
2.3. Formació Jardinería (dimarts)  
2.4. Jornades de Convivència   
2.5. Formació Paisatgisme  
2.6. Dinar de Nadal   
2.7. Vacances 1 trimestre  
 
Fase 3 (2º trimestre)   
3.1. Formació: Imatge personal i presentació efectiva  
3.2. Pràctiques en centres concertats  
3.3. Formació Horts urbans i compostatge  (divendres)  
3.4. Formació Jardinería (dimarts)  
3.5. Formació Paisatgisme  
3.6. Formació: Carpinteria    
3.7. Vacances 2º trimestre  
 
Fase 4  (3 trimestre)   
4.1. Formació Horts urbans i compostatge  (divendres)  
4.2. Formació Jardinería (dimarts)  
4.3. Pràctiques en centres concertats   
4.4. Formació Paisatgisme  
4.5. Visita al Garden Bordas - Gavà  
4.6. Examen final i tancament del curs  
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectiu 9: Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb 
coneixement de causa.  

 Nivell d´estudis 

 Escoles que participen en projectes d´educació ambiental 
 

Altres objectius:  
 

Objectiu 1: Biodiversitat. Del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.  

 1.1. Superfície verda. 
 

Objectiu 5: Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.  

 Consum responsable 
 

Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social 

 Despesa municipal en el àmbits ambiental i social 
 
Objectiu 7: Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.  

 Accesibilitat a l´habitatge 

 Nivells d ´ocupació 

Durada 

 

El curs comença a l’octubre i s’estén fins -el mes de juny amb una duració de 9 mesos. Des de 
l´any se han s'han celebrat cinc edicions. Les sessions formatives es duen a terme cada dimarts 
i divendres de 9h a 12h.  

Valors a destacar 

 

Destaquem d’ ASSÍSVerd les següents valors:  

 
a) Innovació social: Donar resposta a la necessitat d’un col·lectiu amb especials dificultats 
d’accés a la ocupació, com és el de les persones sense llar, mitjançant la formació en un sector 
d’ocupació emergent, el de l’agricultura urbana i la gestió de residus a través dels centres de 
compostatge. 
 
b) Sostenibilitat: Aquest projecte contribueix al auto proveïment d’altres serveis del centre 
(Programa d’Habitatge). Es desenvolupa des de l’any 2013 amb fons propis.  
 
c) Impacte social: Genera valor econòmic i riquesa a la societat, donat que fomenta la 
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contractació de persones que es troben en situació greu d’exclusió social, a la vegada que 
afavoreix el respecte i la cura del medi ambient.  
 
d) Impacte mediambiental: Afavoreix el respecte i la cura del medi ambient a més del seu 
contingut formatiu, perquè es realitzen xerrades de sensibilització per alumnats d’escoles del 
districte de Sarrià. 
 
e) Factor col·laboratiu:  Part de l’èxit del projecte es deu al fet de que es treballa en xarxa amb 
múltiples grups d’interès: institucions educatives, empreses, Administració Pública.  
 
f) És un model aplicable i/o replicable a qualsevol organització sense ànim de lucre, que 
treballi amb col·lectius en risc d’exclusió social.  

g) Treball en xarxa 
h) Pedagógica: persones sense llar, voluntariat, centres educatius, universitat, etc 
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Impulsor  

 

Associació ASSÍS Centre d´Acollida  

CIF- G62781935 

C/ Isaac Albéniz, 14 -18. C.P. 08017 Barcelona 

Tel.: 93 520 568 / E.mail: assis@assis.cat / www.assis.cat  

 

Fundació Solidaritat UB 

Contacte 

Jesús Ruíz Farrona (director) 

assis@assis.cat 

932 520 568 

https://www.assis.cat/assis-verd/  

Col·laboradors 

 

Aquest projecte es porta a terme, gràcies a la col·laboració de aquestes proveïdors i centres de 
pràctiques:  
 

 Universitat de Barcelona i Fundació Solidaritat UB.  

 Comunitat Religiosa Benedictinas  (Cessió d’espais) 

 Districte Sarrià – Sant Gervasi  (Cessió de espais) 

 Encajes Urbanos (Imparteix la formació de paisatgisme) 

 Guillermo Lacoma Hervas, Enginyer tècnic agrícola. (Imparteix la formació de 

Horticultura i jardineria) 

 Cal Vernet  (Proveïdor de materials per al curs) 

 Casa Orlandai (Centre de pràctiques) 

 Col·legi Frederic  Mistral Sarriá y Tibidabo (Centre escolar de pràctiques) 

 Col·legi Sant Marc (Centre de escolar de pràctiques) 

 Sant Joan de Déu Serveis Socials (Centre de pràctiques) 

 Col·legi Els Encants (Centre escolar de pràctiques) 

 Col·legi Menéndez Pelayo (Centre educatiu de pràctiques) 

 Escola Bressol Oreneta (Centre de Pràctiques) 

 Escola Pere de Tera (Centre de pràctiques)  

mailto:assis@assis.cat
http://www.assis.cat/
mailto:assis@assis.cat
https://www.assis.cat/assis-verd/
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Voluntariat: reben formació continuada i relacionada amb l’activitat que realitzen i els serveis 

que presten, sent partícips directes de processos d’acompanyament social.  

 

Finançadors externs: socis y donants que donen suport econòmic al projecte 
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Indicadors associats 

Poden ser qualitatius o quantitatius, de procés o de resultat. 

 

INDICADORS 

 
• Nº de persones en risc d’exclusió social que han iniciat el curs. 

• Nº de persones en risc d’exclusió social que han finalitzat el curs. 

• % d’objectius assolits en els plans individuals de formació. 

• Nº de voluntaris participants. 

• Nº total de hores de formació impartides. 

• Grau de satisfacció dels alumnes i voluntaris. 

• Nº d’actuacions de convivència/resolució de conflictes. 

• Nº d’aliances i col·laboracions establertes. 

• % de satisfacció de les entitats aliades. 

• % de satisfacció de l’entitat amb les xarxes en les quals participa. 

• Nº de d’organitzacions que sol·liciten informació del Servei. 

• Nº d’aparicions en mitjans de comunicació. 

• Nº de felicitacions i premis rebuts. 

 

RESULTATS  
 

• 55  persones en risc d’exclusió social han iniciat el curs.  

• 49 persones en risc d’exclusió social que han finalitzat el curs.  

• En tots els casos, els alumnes han acabat el curs amb un pla de treball social, i allotjament estable en 

els nostres pisos o en centre residencial. 

• 15 voluntaris participants en les diferents edicions. 

• 250h de formació impartida en cada edició. 

• S’han facilitat espais de gestió de conflictes i s’han posat recursos humans per donar resposta des de 

la prevenció i l’abordatge. 

• 14 entitats privades, i 3 administracions públiques col·laboren amb el projecte. 

• Es mantenen els mateixos centres educatius que els anys anteriors i augmenten les sol·licituds de 

centres educatius com espais de pràctiques. 

•AssísVerd ha estat present en diferents mitjans: Els matins de TV3, BTV, El periódico, La Vanguardia, 
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PuntAvui, XarxaNet, etc. 

• Hem rebut moltes felicitacions però encara cap premi. Ja sabem que no compte però podríem 

anomenar “premi” a l’evolució i processos que fan els alumnes en la seva vida personal. 

 

Material gràfic/ imatges 

Adjunteu un parell de fotografies de bona resolució en format jpg o similar. 
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