
Aquest any 2018 ens hem consolidat com a entitat 
que posa la persona en el centre de la nostra activitat. 
L’esperit d’aprenentatge continuat d’aquests més de 
deu anys d’experiència ens permet el desenvolupa-
ment continu de les metodologies i les tecnologies 
més innovadores, dirigides sempre a donar resposta a 
les necessitats de cada persona.
  
Creiem fermament que tot el que fem té un retorn di-
recte a la societat, i volem caminar cap a una més justa 
i solidària. Una de les vessants a la qual donem molta 
importància és el nostre projecte social que permet 
que desenes de persones en situació de vulnerabilitat 
puguin tenir l’oportunitat d’obtenir un lloc de treball 
amb o a través d’Accent Social.
  
Enguany hem començat una nova època on s’ha donat 
un tomb a la comunicació de l’entitat per tal de posar 
en  cada servei en un sentit ampli. Donem importància 
a les accions del gran grup de persones que consoli-
den Accent Social: des de la persona usuària, passant 
pel treballador i la treballadora familiar i social, les 
persones directives i caps de serveis, fins a la per-
sona gerent de l’entitat. De la mateixa manera, som 
persones connectades directament a l’entorn que ens 
envolta (l’ajuntament, el barri, la comunitat, les xarxes 
socials, els mitjans de comunicació), la qual cosa fa 
que el retorn sigui multidireccional i molt enriquidor.
  
Accent Social ha aconseguit consolidar i elevar la seva 
presència tant en l’àmbit de la gestió de recursos so-
cials que ofereix l’administració pública a les persones, 
com en els serveis privats.
  
Podem dir que avui comptem amb un equip de 
professionals experts i compromesos que aplica una 
metodologia de treball individualitzada i innovadora 
per acompanyar a les persones en el seu dia a dia; 
que promou la participació i la integració en l’entorn i 
vetllant per la seva dignitat.
 

L’equip d’Accent Social

B Fomentem les activitats a l’entorn mitjançant la 
xarxa comunitària de cada municipi.

 

 B Ens apropem a la vida de les persones  
 per què surtin reforçades.

 

B Treballem des de la millora contínua  
en l’atenció centrada en la persona.

 

B Creem i desenvolupem noves idees  
i projectes.

B Dediquem el nostre projecte a acompanyar 
les persones en el seu pla de vida. Ho fem 
millorant el seu benestar i el seu entorn i 
promovent la seva participació i integració  
a la societat, per mitjà d’un equip 
interdisciplinari de professtionals i una 
metodologia innovadora que respon a 
les necessitats i els desitjos d’una forma 
personalitzada.

 

B Acompanyem i apoderem les persones per  
tal que siguin les protagonistes de la seva 
pròpia vida.

EL NOSTRE 
TREBALL

PROXIMITAT INNOVACIÓ

EXCEL·LÈNCIA

COMPROMÍS DIGNITAT

ELS NOSTRES 
VALORS

LLUITEM CONTRA LA SOLEDAT

ÈTICA DE LA CURA

ENTORN AMIGABLE

INNOVACIÓ SOCIAL

BON TRACTE

PROCESSOS DE FINAL DE VIDA

CENTRES LLIURES DE CONTENCIONS

ELS NOSTRES 
REPTES

EL NOSTRE 
PROJECTE SOCIAL

Accent Social neix amb un alt compromís social que, 
a través d’una filosofia de treball de respecte per la 
diversitat, contribució a la millora de la qualitat de 
vida de les persones, proximitat amb el territori i 
implicació en activitats socials, contribueix dia a dia i 
de forma activa a crear una societat millor.
 
Des d’Accent Social impulsem diverses pràctiques 
i activitats socialment responsables i orientades 
a col·laborar estretament amb entitats del Tercer 
Sector i amb la societat en general.
 
Desenvolupem tota aquesta tasca a través del 
nostre Projecte Social, que gira entorn de 4 eixos: 
Ocupabilitat, Sensibilització, Integració i Cura 
de Persones.
 
Gràcies a la dinamització per a generar ocupació i 
afavorir les condicions laborals a persones vulne-
rables, actualment 191 persones han trobat feina, 
67 de les quals a través a partir del servei d’Inserció 
Laboral de l’Equipament Integral de Meridiana.

El nostre compromís amb la qualitat queda assegu-
rat per mitjà de certificadores independents

Durant l’any 2018, hem iniciat la col·laboració amb 
entitats socials i ambientals com:
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379 PERSONES ATESES 
MÉS GRANS DE 65 
AUTÒNOMES EN SITUACIÓ 
DE FRAGILITAT 

HABITATGES AMB SERVEIS 
PER A LA GENT GRAN

5 CENTRES DISTRIBUÏTS 
ARREU DEL TERRITORI CATALÀ

197 PERSONES USUÀRIES QUE GAUDEIXEN 
D’UN SERVEI PROPER I PERSONALITZAT

RESIDÈNCIES i CENTRES 
DE DIA (GENT GRAN)

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
SAD de l’Ajuntament de Castelldefels

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Gestió del Centre de Dia i Acollida Diurna de Llançà

AJUNTAMENT DE LLEIDA
Lot 1 Centre de Dia Santa Clara

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
SAD a Cerdanyola del Vallès

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
SAD a Sant Feliu de Llobregat

AJUNTAMENT DE PERALADA
Gestió del Centre de Dia municipal

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
SAD de l’Ajuntament de Santpedor

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO
SAD al municipi de Santa Cristina d’Aro

AJUNTAMENT DE SABADELL
SAD de l’Ajuntament de Sabadell
 

SERVEIS 
RENOVATS I NOUS

Inclou el servei d’alimentació, servei mèdic  
i d’infermeria, servei d’higiene i de rober,  
punt  de trobada i una àmplia programació 
d’activitats rehabilitadores, tallers terapèutics  
i d’inserció laboral.

Servei d’acolliment nocturn per a persones en 
fase avançada i consolidada de desestructuració 
personal, amb dificultat per adherir-se a altres 
recursos i equipaments de la xarxa d’atenció a 
persones sense sostre.

ATENCIÓ 
A VULNERABLES

CENTRE DE DIA 

CENTRE RESIDENCIAL 
D’ATENCIONS BÀSIQUES 
(CRAB)

EL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA

PERSONES
9.288 Hem donat suport i acom-

panyament de manera 
personalitzada i respectuosa 
a 9.288 persones a la seva llar 
per a què puguessin assolir 
les seves fites diàries. També 
hem fomentat el vincle amb 
la vida comunitària i la cura de 
l’entorn cuidador.

2.292.651 hores
TOTAL D’HORES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

HOMES DONES
 20%  80%

SERVEIS 
PER PROVÍNCIA

39 BARCELONA 4 GIRONA

2 TARRAGONA 4 LLEIDA

7,13 9 9SAD CD EQUIPAMENTS

8.06SATISFACCIÓ
MITJANA

SATISFACCIÓ 
CLIENTS (AJUNTAMENTS)

34 SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA MUNICIPAL

1 EQUIPAMENT PER A 
PERSONES SENSE LLAR

7 RESIDÈNCIES 
I CENTRES DE DIA

7 BLOCS D’HABITATGES 
AMB SERVEIS

49 SERVEIS 
D’ACCENT

93.082 ÀPATS 
SERVITS

PERSONES 
ATESES9.864

HOMES DONES
 21%  79%

HOMES DONES
 20%  80%

2.655 PROFESSIONALS 
ACCENT SOCIAL

PERSONES VULNERABLES 
191 (7%)

10.047 HORES 
DE FORMACIÓ 83 ACCIONS 

FORMATIVES

826 PARTICIPANTS A 
ACCIONS FORMATIVES

9.288 EN SAD
68 EN RESIDÈNCIES

379 EN HABITATGES
129 EN CENTRES DE DIA

PRÀCTIQUES 
PROFESSIONALS

114 ALUMNES 14.516 HORES

EN 14 ENTITATS I AJUNTAMENTS

FORMACIÓ 
EXTERNA

Carrer Josep Ferrater i Mora, 2
2a Planta (08019 Barcelona)

(+34) 93 548 13 53 
info@accent-social.cat
www.accent-social.cat


