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"Ara 
sé què he
après:
a dibuixar 
finestres 
a les parets 
quan la vida
es tanca”.
 Marina Garcés a Carles Capdevila. M'has regalat una finestra. ARA, 11.06.2017



VINCLE
 
Som un equip de professionals 
amb  dilatada  experiència  en 
els  processos  d'inclusió  social, 
en  el  marc  de  l'habitatge,  el 
desenvolupament comunitari, i 
l'atenció  a  col·lectius  en  risc 
d'exclusió.
 
 

Associació per a la 
recerca i l'acció social

Acompanyem  persones 
en  els  seus  processos 
d’apoderament.



Treballem  des  del  2001  per 
ajudar  a  diferents  persones  i 
col·lectius  dins  del  territori 
català,  per  tal  d'oferir-els-hi 
les eines necessàries per a la 
seva  pròpia  emancipació, 
apoderament  i  inclusió  dins 
la societat. 
 
El  que  ens  és  propi  és 
l'èmfasi  que  posem  en 
l'equilibri  entre  l'acció  i  la 
reflexió,  el  treball  en 
proximitat,  sempre  amb  la 
implicació de les participants 
en  el  seu  propi  procés.  La 
nostra experiència ens avala, 
així com els projectes i
objectius  assolits,  que  ens 
consoliden  com  una  entitat 
amb  capacitat  d'acció  i  de 
canvi real.



RESPECTE
La nostra actuació pren en 
consideració la capacitat de les 
persones per autodeterminar-se. 
Tenim en compte les creences, 
costums, interessos, maneres de 
ser i d’actuar de les persones 
amb les que treballem en un 
marc de defensa de la dignitat 
humana, desenvolupant la nostra 
capacitat d’empatia i escolta.



Missió
Promoure  la  inclusió  social  de  persones  i 
col·lectius en risc, des del seu hàbitat social, 
assolint  processos  de  conscienciació, 
millora,  apoderament  i  desenvolupament 
comunitari per tal de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats  i  construir  una  societat  més 
solidària, justa i cohesionada.
 

Visió
Vincle  vol  ser  una  entitat  cohesionada, 
sostenible  i  independent,  un  referent  de 
qualitat  i  especialitzat  en  les  dinàmiques 
d’inclusió residencial  i  social  amb 
perspectiva  comunitària,  dels  diferents 
col·lectius socials en risc d’exclusió.



COMPROMÍS
Amb el convenciment en les  
aptituds i possibilitats de les 
persones per transformar les  
seves situacions, estructures i 
dinàmiques empobridores, 
excloents i opressives, ens 
vinculem com a tècnics  amb el 
procés de les persones per tal de 
complir els pactes que hi establim.



ELS NOSTRES
SERVEIS
Realitzem  programes d'atenció 
social  i  educativa  relacionats 
amb  l'habitatge  social,  el 
desenvolupament  comunitari  i 
l'atenció  a  col·lectiu  en  risc 
d'exclusió social des d'una òptica 
integradora  dels  elements  que 
configuren  l'hàbitat  humà  en 
cada context local.
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1 INTERVENCIÓ 
AMB COL·LECTIUS 
ESPECÍFICS

COL·LECTIUS  

• Infants

• Famílies

• Dones

• Poble gitano

• Gent gran

• Persones 

 migrades

• Altres



1

3
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INFANTS:

DONES:

FAMÍLIES:

º Reforç escolar amb menors amb dificultats
º Gestió de Centres Oberts
º Acolliments familiars
º Atenció a famílies amb menors en risc
 
 
 

º Parentalitat positiva
º Famílies monoparentals
º Inclusió social
 
 

º Organització, convivència i participació
º Serveis igualtat
º Serveis Informació i Atenció a la Dona
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POBLE GITANO:

PERSONES MIGRADES:

GENT GRAN:

º Intervenció social en barris altament vulnerables  
amb població gitana
º Observatori i xarxa d’ atenció de població gitana de 
l’est d’Europa
º Formació tècnica i assessorament en la intervenció 
amb persones gitanes
 

º Habitatges amb serveis
º Acompanyament gent gran en el canvi d’habitatge
 

º Gestió servei d’acollida de persones migrades
º Formació: llengua i inserció laboral
º Serveis de traducció i acompanyament
º Atenció jurídica
º Organització de xarxes d’acollida amb agents de la 
Comunitat
 



DEMOCRÀCIA
I PARTICIPACIÓ
Entenem que tot ciutadà té 
quelcom a escoltar, dir, aportar i 
ser tingut en compte en la 
construcció social del que és 
comú. En aquest marc, els 
nostres projectes i accions 
orientats a l’apoderament tenen 
en compte la seva opinió i decisió 
en la totalitat dels processos en 
els que estan immersos.



2 DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI I
MEDIACIÓ

1Promoció i 
desenvolupament 
de comunitats de 
veïns
 

2 Intervenció 
socioeducativa en 
l’espai públic
 

3Mediació 
comunitària i 
intercultural
 

4
Disseny, 
dinamització i 
coordinació de 
programes de 
desenvolupament 
comunitari
 
 



º Formació a mida i 
adaptada als contextos.
 
º Acompanyament de la 
organització.
 
º Processos de facilitació 
de la convivència.
 
º Intervenció en deutes 
comunitaris.
 
º Acompanyament social a 
la rehabilitació de l’edifici.
 

1. PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE 
COMUNITATS DE VEÏNS

2. INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA EN 
L'ESPAI PÚBLIC

º Processos d’intervenció 
comunitària entorn als 
usos dels espais públics.
 
º Diagnòstics participatius
Participació en campanyes 
comunitàries.
 
º Acords de convivència.
 
º Intervenció 
socioeducativa en 
situacions de conflicte a 
l’espai públic.



3. MEDIACIÓ 
COMUNITÀRIA 
I CULTURAL

º Gestió de Serveis de  
Mediació locals
 
º Intervenció, 
acompanyament i 
facilitació en contextos 
conflictius
 
º Formació de 
mediadors de la 
comunitat
 
 

4. DISSENY, 
DINAMITZACIÓ I 
COORDINACIÓ DE 
PROGRAMES DE 
DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI

º Diagnòstics 
comunitaris.
 
º Dinamització i 
coordinació.
 
º Assessorament i 
formació.
 
º Implementació, 
coordinació i avaluació 
de projectes.
 
 



IGUALTAT I
JUSTÍCIA SOCIAL
Creiem en el treball orientat a la 
igualtat d’oportunitats, de tracte 
i en la superació dels factors 
que incideixen en l’exclusió de 
persones i col·lectius. L’entenem 
com a capacitat legal, social i 
política de totes les persones 
per a participar plenament en 
tots els àmbits, sota criteris de 
desenvolupament sostenible.



3 INCLUSIÓ 
RESIDENCIAL 
I SOCIAL
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Formació i acompanyament a 
l’accés, la sostenibilitat i el bon ús 
de l’habitatge

Gestió de pisos d’inclusió social.

Acompanyament socioeducatiu en 
processos de reallotjament i 
remodelació de barris

Intervenció socioeducativa en 
infrahabitatge i en situacions d’ocupació 
irregular

Suport social en situació de 
rehabilitació



TRANSPARÈNCIA
Per a nosaltres es important la 
claredat, l’honestedat i la fluïdesa 
de la informació i la comunicació 
a tots els nivells de les relacions 
humanes i institucionals.
 
L’entenem com un dels pilars de 
la cohesió social.



4 CONSULTORIA
I RECERCA

Estudis socials, diagnòstics, plans de remodelació 
de barris i plans locals d'habitatge
 
Assesorament en programes de reallotjament
 
Dictàmens  experts  en  matèria  d'habitatge  i 
població exclosa
 
Plans d'inclusió
 
Avaluació i implementació dels Plans Integrals
 
Assessorament en habitatge i Població Gitana
 
Assessorament en la gestió d’habitatge Social
 
Diagnòstics  socials  i  residencials  en  el  marc  de 
l’habitatge
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INNOVACIÓ
I CREATIVITAT
Afirmem la nostra voluntat 
d’incorporar dia a dia l’anàlisi, el 
disseny i la implementació 
d’accions i processos amb 
fórmules creatives que permeten 
adequar-nos a una realitat 
constantment en canvi, per assolir 
els reptes que tenim plantejats.
 
 



MAPA DELS PRINCIPALS 
LLOCS D’INTERVENCIÓ

 

Figueres

GironaSalt

BlanesVic

Manlleu

Lleida

Tortosa

Tarragona
BarcelonaGavà

Badalona
L'Hospitalet de 
Llobregat
El Prat



En col·laboració amb:

Ajuntaments:



EXCEL·LÈNCIA
Pretensió de créixer i millorar en el 
saber i el saber fer, amb la voluntat 
d’excel·lir en els nostres serveis i 
programes en benefici de les 
persones amb les que treballem. 
 
Així cerquem la coherència entre 
objectius, processos, mètodes, i 
resultats, el més útils possibles per 
les persones.







Acció,
     acompanyament 
                           i compromís 



 
 

info@vincle.org
 

www.vincle.org
 

C/Marina, 164 principal 1a
08013 - Barcelona

Tlf.: 932687939


