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Aquest any a VINCLE hem tancat una etapa i n’hem iniciat una de nova amb continuïtat de plantejaments i
objectius, però amb equips renovats i ampliats. Tot plegat fruit del relleu natural en l’equip directiu. El que mostrem
en aquesta memòria és l’acció realitzada en un moment especial pel fet de renovar l’equip de treball i projectar
l’entitat amb nous sistemes de governança.

Serà important iniciar aquesta nova etapa amb noves idees i projectes que ens han de fer créixer en capacitació i
extensió, alhora que mantenim l’essència dels valors i maneres amb què hem arribat fins aquí i que, lluny de la
improvisació, són fruit de la nostra mirada vers el món i les persones vulnerables que pretenem atendre i
acompanyar.

Si ets part de la nostra història, gràcies.
Si no ho ets, aquí ens tens per fer camí junts.

Fins aviat!
Francesc X. Rodríguez Burch

President

Pel que fa a VINCLE, el relleu de la Direcció General, ha consolidat una etapa de canvis estructurals ja previstos,
que han estat treballats amb rigor i solidesa. Aportant els canvis estructurals necessaris a l’equip directiu per
orientar una nova etapa a l’entitat, i reforçar l’àrea de governança política amb la figura de la Presidència. 

Com veureu a la memòria d’enguany, que presenta renovat disseny gràfic, el treball de VINCLE segueix present allà
on és necessari, al costat de les comunitats, veïnes i persones, situant-les al centre de la seva acció.  Les dades
són només un petit reflex de l’acció, però conceptes com el de qualitat, metodologia, eficiència, cohesió, equips
professionals, entrega, convicció per la feina ben feta, compromís amb el territori i persones... són sinònims d’una
part també qualitativa que sovint costa fer aflorar en les memòries. I que són l’ADN de VINCLE, i el seu dia a dia.

No obstant, deixem-nos submergir en les dades del document VINCLE, MEMÒRIA 2021, com un bon exercici de
transparència, rendiment de comptes i recull de resultats per aixecar mirades i seguir endavant sense aturar-nos
en la tasca i servei que ens ocupa. Amb el desig que la MEMÒRIA 2021 sigui un petit reflex de la complexa tasca
que unides realitzem al dia a dia l’equip humà de VINCLE, us en fem a mans el document.

Seguim!
Marta Eugènia Gonzàlez Gutiérrez

Directora General

Aquesta memòria que teniu davant vostre és el recull de tota l’activitat de VINCLE al llarg del
2021. 

Hem seleccionat els apartats que millor permeten exposar les activitats realitzades d’una
forma sintètica per facilitar la seva lectura i comprensió de cara a copsar el volum i intensitat
del que ha fet la nostra entitat al llarg de tot aquest any.
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Enguany us presentem amb nou disseny la MEMÒRIA de VINCLE, 2021. És un plaer fer-vos
arribar el que de forma sintètica, és el treball constant i persistent d’un equip amb més de 20
anys d’experiència. El 2021, com ja ve sent fórmula per al Tercer Sector, és un any més, de
treball en condicions complexes i altament preocupants quan a fórmules de coalició amb
l’administració pública es refereix.



El nostre equip humà
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133 treballadores
75
% 

25
% 

49
programes actius 
l'any 2021

Intervenció 
comunitària i gènere9
Atenció a famílies en l'àmbit
de l'habitatge i mediació12

10 Intervenció
socioeducativa

3 Emergència en l'àmbit
de l'habitatge

15 Interculturalitat

Àrees i programes



23344
persones ateses

49
%

51
%

3886
persones menors d'edat ateses

famílies ateses
2176

habitatges
5849

comunitats veïnals
916

Incidència en xifres
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Abast al territori

90
municipis comarques

24

BARCELONA · TARRAGONA
SALT · FIGUERES · MANLLEU · EL PRAT

CELRÀ · RUBÍ · CERDANYOLA DEL VALLÈS · VALLS
SANT ADRIÀ DEL BESÒS · BADALONA · ESPARREGUERA

 
ABRERA · REUS · BARBERÀ DEL VALLÈS · CALAF · AMPOSTA · STA. MARGARIDA DE MONTBUI

ST. BOI DE LLOBREGAT · CALAFELL · LLAGOSTERA · SÚRIA · CORBERA DE LLOBREGAT
ST. ANDREU DE LA BARCA · MOLINS DE REI · EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT · FLIX 

ST. JOAN DE VILATORRADA · ST. PERE DE RIBES · RIPOLLET · ÒDENA · IGUALADA · SALOU
VILANOVA DEL CAMÍ · CONSTANTÍ · CAMBRILS · CORNELLÀ · GANDESA · VILA-SECA  

ST. CARLES DE LA RÀPITA · EL CALLÚS · MONTCADA I REIXAC · CARDONA · PREMIÀ DE MAR
L'ALDEA · VILADECANS · CASSÀ DE LA SELVA · GAVÀ · STA. MARGARIDA I ELS MONJOS 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT · MÓRA D'EBRE · CERDANYOLA DEL VALLÈS · EL VENDRELL
VILAFRANCA DEL PENEDÈS · TORRELLES DE LLOBREGAT · NAVARCLES · MONTBLANC

BALSARENY · CUBELLES · NAVÀS · VILANOVA I LA GELTRÚ · L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ST. VICENÇ DELS HORTS CERVELLÓ · ST. SADURNÍ D'ANOIA · GELIDA · SALLENT

SANTA COLOMA DE GRAMANET · MARTORELL OLESA DE MONTSERRAT · ARENYS DE MAR
MONISTROL DE MONTSERRAT  · ST. FELIU DE LLOBREGAT · MOLLERUSSA · ALTAFULLA

SANTPEDOR · ST. FRUITÓS DE BAGES · MANRESA · PALAMÓS · ST. JOAN DESPÍ · BEGUES
CASTELLBELL I EL VILAR · TORELLÓ · PIERA TORTOSA · BANYERES DEL VALLÈS

ST. VICENÇ DE CALDERS · LA CANONJA · LA GRANADA 



6544 2571 4109 111140 139
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L'àrea d'Intervenció Comunitària i Gènere inclou l'àmbit de Suport a les Comunitats Veïnals i l'àmbit
de Gènere. Entre els seus objectius es troba enfortir la convivència i cohesió socials als barris i municipis,
fomentar la capacitat d’implicació social dels col·lectius, generar millores significatives en les condicions de
vida de les persones i empoderar els col·lectius de dones en el seu entorn familiar i comunitats.

Suport a les 
comunitats veïnals
Servei d’assessorament i col·laboració amb l’AHC
en actuacions referents a l’àmbit socioeducatiu,
mediador, formatiu de suport social per a les
famílies i col·lectius socials usuaris i beneficiaris
d’HPO i promoció pública
Agència Habitatge Catalunya | Diversos
municipis

Serveis d’assistència tècnica per a l’impuls i suport
en obres de rehabilitació d’edificis i d’habitatges
en el marc del Pla de Barris
Foment de Ciutat | Barcelona

Programa Veïnat Actiu
Generalitat de Catalunya | Manlleu

Servei per al Bon Veïnatge i la Convivència
Ajuntament d'El Prat |El Prat de Llobregat

Diagnosi Ocupacions Irregulars
Ajuntament de Manlleu | Manlleu

Estudi i diagnosi de la situació d'ocupacions
il·legals d'habitatges
Ajuntament d'El Prat | El Prat de Llobregat

Servei Integral a les Comunitats de Veïns
Ajuntament de Salt | Salt

Gènere
Programa Acostem la Cultura
Fundació La Caixa | Tarragona 

Programa DonActivaT
COSPE (Dept. Drets Socials) | Tarragona
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L'àrea d'Atenció a les Famílies en l'àmbit de l'habitatge i mediació inclou l'àmbit d'Habitatge i l'àmbit
de Mediació Ciutadana i Comunitària. Entre els seus objectius es troba fer seguiment dels processos
d’accés a l’habitatge, oferir suport per a la sol·licitud d'ajudes econòmiques i obres de rehabilitació, la
intervenció i mediació en casos de pèrdua d'habitatge, l'acompanyament socioeducatiu per a famílies en
situació de risc d'exclusió i l'assessorament en les borses de lloguer d'habitatges.

4740 661 48513 74793 790

Habitatge
Servei d’atenció a famílies vulnerables i amb risc
d'exclusió social
Agència Habitatge Catalunya | Barcelona

Servei d’atenció a famílies vulnerables i amb risc
d'exclusió social
Agència Habitatge Catalunya | Tarragona

Servei de mediació ciutadana
Ajuntament d'Esparreguera | Esparreguera

Servei de mediació ciutadana
Ajuntament d'Esparreguera | Esparreguera

Servei de dinamització i mediació comunitària als barris
Ajuntament de Valls | Valls

Assistència tècnica i consultoria socioeducativa i
comunitària de les actuacions de remodelació
d’INCASÒL
Institut Català del Sòl | Mollerussa, Badalona

Acompanyament socioeducatiu a famílies en el seu
domicili
Ajuntament de Lliçà de Vall | Lliçà de Vall

Acompanyament a famílies usuàries de pisos 
d'Hàbitat 3
Hàbitat 3 | Barcelona

Mediació ciutadana 
i comunitària

Servei de mediació ciutadana
Ajuntament d'Olesa de Montserrat | Olesa de M.

Servei de mediació cívic comunitari
Ajuntament de Figueres | Figueres

Equip d'informadors de platja
Ajuntament d'El Prat | El Prat de LlobregatDiagnosi de pisos buits i captació d'habitatges per a la

Borsa de Lloguer Social
Ajuntament de Palamós | Palamós
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L'àrea d'Intervenció Socioeducativa inclou l'àmbit d'Intervenció Sociocomunitària i l'àmbit d'Infància
i Família. Entre els seus objectius es troba oferir suport a joves i persones en situació de vulnerabilitat,
prevenir, mediar i resoldre problemes a l'entorn de les comunitats, empoderar a les persones referents a
les comunitats i generar sentiment d'identitat entre el veïnat.

Intervenció 
sociocomunitària
GESO (Formacions a familiars per a preparar la prova
d'obtenció del graduat en educació secundària
obligatòria per a majors de 18 anys)
DGACC | Figueres

Programa Famílies 
DGACC | Figueres

Punt de suport al voluntariat
Ajuntament de Salt | Salt

Infància i família
Programa Tarda Oberta
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt| Salt

Servei d'Atenció Diürna (SAD)
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt| Llagostera

Servei d'Atenció Diürna (SAD)
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt| Celrà

Servei d'Atenció Diürna (SAD)
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt| Cassà

Programa Educart
Generalitat de Catalunya| Barcelona

Programa de Parentalitat Positiva
Centre Educatiu Mas Masó| Salt

50 1731703 2110 7
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L'àrea d'Emergència  en l'àmbit de l'habitatge inclou l'àmbit d'Emergència en l'Habitatge i l'àmbit de
Consultoria i Recerca. Entre els seus objectius es troba la intervenció i mediació en casos de pèrdua
d'habitatge i la prestació de serveis d’assessorament, formació, diagnòstic, documentació, dinamització, 
 sessions professionals de treball i suport pràctic referent als àmbits de la inclusió social, la interculturalitat i
el desenvolupament comunitari.

Emergència en 
l'habitatge
Servei d'intervenció i mediació en situacions de pèrdua
d'habitatge i ocupacions (SIPHO)
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona |Barcelona

76933 32784 2603

Servei d'intermediació i assessorament en matèria
d'habitatge
Ajuntament de Premià de Mar |Premià de Mar

Acompanyament a famílies en risc d'exclusió social
per risc de pèrdua de l'habitatge
Generalitat de Catalunya |Comarca del Gironès
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L'àrea d'Interculturalitat inclou l'àmbit de Persones Migrades i l'àmbit de Minories Ètniques. Entre els
seus objectius es troba l'assessorament i acollida a persones migrades, el foment de l'alfabetització, oferir
suport jurídic en casos d'odi o discriminació, la intervenció i acompanyament als processos d'inclusió social
dels col·lectius, defensar els drets socials de les persones d'ètnia gitana, el treball en xarxa amb diferents
entitats d'atenció al poble gitano i formar en el lideratge comunitari.

266415 6160 14

Persones migrades
Programa de formatiu d'acollida
Generalitat de Catalunya |Salt

Programa formatiu de mòduls B a la comarca del Baix
Empordà
Generalitat de Catalunya |Baix Empordà

Lletres per a tothom
Consell Comarcal del Baix Empordà|Baix Empordà

Servei d'acollida
Ajuntament de Rubí|Rubí

Programa de formació de llengua catalana
Ajuntament de Rubí|Rubí

Servei d'acollida
Ajuntament de Ripollet | Ripollet

Servei d'assessorament jurídic
Ajuntament de Ripollet | Ripollet

Servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria en el
marc dels programes de mentoria de la Secretaria d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania
Ajuntament de Ripollet | Ripollet

Lletres per a tothom
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt|Gironès

Servei d'acollida
Ajuntament de Llagostera|Llagostera

Servei d'Assessorament Jurídic en matèria de delictes
d'odi i discriminació per raons culturals, d'origen o raça
Generalitat de Catalunya|Gironès

Servei de primera acollida
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del V.

Minories ètniques

Servei d'acollida i convivència CBSGS
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt| Gironès

Educació per a tots i totes
Generalitat de Catalunya | Barcelona

Programa Romest
Generalitat de Catalunya | Tota Catalunya



dades
econòmiques

Prestació de serveis
Subvencions
Total ingressos

Personal
Explotació
Amortitzacions
Despeses financeres
Total despeses

Resultat

1.830.762 €
202.079 €

2.032.841 €
 
 

1.723.434 €
156.923 €

2.393 €
2.463 €

1.885.213 €
 
 

147.628 €
 
 

2.121.015 €
222.466 €

2.358.524 €

2.085.826 €
152.293 €

4.134 €
1.892 €

2.244.145 €

114.379 €

Despeses explotació
Arrendaments 
23.630 €
Serveis Professionals 
56.710 €
Subministraments 
25.607 €
Serveis Exteriors 
33.824 €
Altres 
12.521 €

90,5%
9,5%

2
0
2
1

2
0
2
0

2.358.524 €
2.244.145 €

2.032.841 €
1.885.213 €

114.379 €

147.628 €

2020 2021

222.466 €

Públics 

Privats 

Subvencions 

Ingressos
principals

2.323.687 €

19.793 €

Origen 
d'ingressos
Serveis prestats 
2.121.015 €

Despeses 
principals
Personal 

Explotació

2.085.826 €

152.293 €

93,2%
6,8%

2.358.524 €
Total Ingressos Total Despeses

2.224.145 €

99,2%
0,8%

Desglossament ingressos i despeses 2021

Ingressos Despeses Resultat

Compte de resultats 2020-21
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Arrendaments
16%

Serveis
professionals

37%
Subministraments

17%

Serveis
exteriors
22%

Altres
8%



• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), i a través d’ella a la Taula del Tercer Sector de Catalunya
i a la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.
• Membre de la Junta Directiva d’ECAS.
• Membre dels grups de treball: Habitatge i Pobresa energètica, Governança, Migració,
Interculturalitat i Acció Comunitària de l’ECAS.
• Xarxa Barcelona Anti-Rumors.
• Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL).
• ROMEST. Xarxa per a l’Observatori de la realitat de les persones gitanes procedents de l’Est
d’Europa.
• Comissió Entitats Girona, ciutadania i migració. Secretaria d’Igualtat, migracions i ciutadania.
• Taula d’alfabetització de les comarques de Girona.
• Taula d’Habitatge de Figueres.
• Taula Entitats de Salt.
• Comissió d’impagaments de la borsa d’habitatges de lloguer social de Barcelona.
• Grup de treball habitatge i Serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.

treball en
xarxa

L’opció de VINCLE és arrelar comunitàriament en els territoris on és present. Estem
convençuts i convençudes que les transformacions socials són més factibles des del treball
col·laboratiu, des de la coordinació d’accions i estratègies i des del treball en xarxa amb
els diferents actors del territori o àmbit en que estem compromesos.

Cada programa/servei defineix els agents i organismes amb els quals confluir per a fer més
eficient el compliment dels objectius.

Destaquem com a entitat
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