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VINCLE - Associació per la Recerca i l'Acció Social ha seguit desenvolupant durant
aquest 2020 els seus programes i serveis dins del territori català, per tal d’oferir als
col·lectius que atenem les eines necessàries per a la seva pròpia emancipació,
apoderament i inclusió dins la societat.

El treball de l'associació, arrel de la pandèmia, no s’ha aturat. Al contrari, hem
intensificat la nostra feina per trobar les formes de seguir al costat de les persones i
famílies amb les que venim treballant.

En una època on es fa més evident el creixement de la desigualtat a la nostra societat i
es fa més greu la situació de vulnerabilitat en la que s’han trobat moltes persones,
volem amplificar la seva veu a la societat i a les institucions per reclamar que calen
canvis importants per abordar aquesta situació i dedicar més recursos i esforços a fer-
ho efectiu.

VINCLE és una organització flexible orientada a la transformació social a través de
l’acompanyament apoderador de persones, grups, famílies i comunitats. Està formada
per un equip de professionals amb dilatada experiència en els àmbits de l'inclusió
social, en el marc de l’habitatge, el desenvolupament comunitari i l’atenció a
col·lectius en risc d’exclusió.

Mitjançant aquesta memòria volem reflectir la implicació de tot l'equip de VINCLE -
Associació per la Recerca i l'Acció Social amb els projectes i els objectius que ens hem
marcat aquest any. L'equil·libri entre l'acció i la reflexió, el treball de proximitat, el
compromís dels treballadors i sobretot de les persones participants en els seus
processos d'integració. Esperem que la seva consulta us resulti útil i entenedora.
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programes,
àmbits,
impactes
Des de Vincle realitzem programes d’atenció social i educativa des d’una òptica
integradora dels elements que configuren l’hàbitat humà en cada context local.
Operativament desenvolupem línies de treball en projectes i serveis de diferents
àmbits que es vinculen entre sí.

memòria 2020

Habitatge
Social

Inclusió
SocialImmigració

Intervenció
Comunitària

Consultoria
i Recerca

Poble
Gitano

Infància
i Família

dels programes de VINCLE incideixen
en dues o més àrees de treball74 %



I
32

6832

2899

1913

H
2809 390

61 15

10 12

9 4
Servei de primera acollida (Ajuntament de Blanes)
Servei de primera acollida (Ajuntament de Llagostera)
Servei de primera acollida (Ajuntament de Ripollet)
Servei de primera acollida (Ajuntament de Rubí)
Servei d'acollida i convivència del Gironès (Consorci de Benestar Social del Gironès)
Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria (Ajuntament de Salt)
ACOL (Generalitat de Catalunya)
LLetres X Tothom (Servei d'Immigració Comarcal del Baix Empordà)
Projecte d'acollida escolar a famílies nouvingudes (Generalitat de Catalunya)

194
Servei d’assessorament i col·laboració 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 d'Habitatge de Catalunya)
Servei per al bon veïnatge i la convivència (Ajuntament d'El Prat de Llobregat)
Servei de mediació ciutadana (Ajuntament d'Olesa de Montserrat)
Servei de mediació ciutadana (Ajuntament d'Esparreguera)
Servei de mediació ciutadana (Ajuntament de Cubelles)
Servei d’acompanyament socioeducatiu a adolescents i joves de Salt, Tarda Oberta (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)
Servei de coordinació i gestió del punt de voluntariat (Ajuntament de Salt)
Xarxa tallers amb família i Afa's (Ajuntament de Salt)
Servei de mediació cívic comunitari de Figueres (Ajuntament de Figueres)

Servei de suport a la borsa de mediació pel lloguer social a l'Oficina d'Habitatge de Torelló (Ajuntament de Torelló)
Servei de consultoria i assistència tècnica socioeducativa i comunitària per la gestió de les actuacions en sectors habitats (Incasòl)
Servei d'intervenció i mediació en situacions de pèrdua d'habitatge i ocupacions "SIPHO" (Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona)
Suport comunitari comunitats a El Masnou (Ajuntament d'El Masnou)
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)
Servei d'atenció a les famílies vulnerables i amb risc d'exclusió social (Agència de l'Habitatge de Catalunya)
Servei de suport tècnic i integral a les comunitats de propietaris del municipi de Salt (Ajuntament de Salt)
Acompanyament a famílies en risc d'exclusió social per risc de pèrdua de l’habitatge (Generalitat de Catalunya)
Servei d'assessorament d'habitatge a Llagostera (Ajuntament de Llagostera)
Acompanyament a reallotjament de les "Cases barates" de Bon Pastor (Foment de Ciutat)
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ROMEST (Generalitat de Catalunya)
Programa famílies zona Oest Figueres (Ajuntament de Figueres | Generalitat de Catalunya)
Formacions a familiars per a preparar la prova d'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria 
per a majors de 18 anys - GESO (Generalitat de Catalunya)
Programa d'alfabetització al poble gitano del barri de Sant Joan (Ajuntament de Figueres)
Fem Comunitat (Generalitat de Catalunya)
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Educació per a tots i totes (Generalitat de Catalunya)
Servei d'atenció diürna Celrà (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)
Servei d'atenció diürna Cassà de la Selva (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)
Servei d'atenció diurna Llagostera (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

nfància i família
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Imagina Campclar (Fundació LaCaixa)
Programa d'acompanyament de famílies (Hàbitat3)
Servei d’acompanyament de famílies de Can Garcia (Ajuntament de Manlleu)
Don'Art Campclar (Generalitat de Catalunya)

nclusió social
8158 64 13

onsultoria i recerca
132854 3

Actualització de la situació social, habitacional i legal de la Finca del C/ St. Iscle 73-75 (Ajuntament de Barcelona)
Estudi diagnosi "Comunitats-Taula de convivència" de Badia del Vallès (Diputació de Barcelona)
Estudi socioeconòmic dels habitatges del bloc de la  Ronda Santa Maria, 213 (Ajuntament de Barberà del Vallès)
Suport a la reglamentació municipal de serveis d'allotjament d'urgència (Diputació de Barcelona)

3
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abast al
territori

VINCLE és una entitat que treballa en molts punts del territori català, oferint serveis
d'intervenció directa, assessorament i col·laborant amb diferents Ajuntaments,
Consells Comarcals i altres agents de l'àmbit social. Enguany, VINCLE ha desenvolupat
la seva acció a 67 municipis diferents, que es llisten a continuació:

BARCELONA
 

Abrera
Arenys de Mar

Badalona
Barberà del Vallès

Barcelona
Blanes
Calaf
Callús

Cardona
Cervelló

Cornellà de Llobregat
Cubelles

El Masnou
El Pont de Vilomara i Rocafort

El Prat de Llobregat
Gavà

Hospitalet de Llobregat
Igualada

La Granada
Manlleu
Manresa
Martorell

Molins de Rei
Navàs
Òdena

Olesa de Montserrat
 
 
 
 

Piera
Polinyà
Ripollet 

Rubí
Sallent

Sant Adrià del Besòs
Sant Andreu de la Barca

Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada
Sant Just Desvern

Santa Maria de Palautordera
Sant Pere de Ribes

Sant Sadurní d'Anoia
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos

Santpedor
Torrelavid

Torelló
Viladecans

Vilafranca del Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú

 
 
 
 

GIRONA
 

Bordils
Cassà de la Selva

Celrà
Figueres

Flaçà
Girona

Llagostera
Quart
Salt

Sant Gregori
Sant Julià de Ramis

Verges
 

LLEIDA
 

Mollerussa
 

TARRAGONA
 

Tarragona
 
 
 
 



dades
econòmiques

Prestació de serveis
Subvencions
Total ingressos

Personal
Explotació
Amortitzacions
Despeses financeres
Total despeses

Resultat

1.588.762
129.209

1.717.971
 
 

1.511.199
165.361

4.296
2.834

1.683.690
 
 

34.281
 
 

1.780.762
182.079

1.962.841
 
 

1.737.606
156.923

2.393
2.463

1.899.385
 
 

63.456
 
 
 

Despeses explotació
Arrendaments 
23.255 €
Serveis Professionals 
57.553 €
Subministraments 
28.032 €
Serveis Exteriors 
35.419 €
Altres 
12.664 €

90,2%
9,8% Serv Professionals

36.7%

Serv Exteriors
22.6%

Subministraments
17.9%

Arrendaments
14.8%

Altres
8.1%
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2019 2020

182.079 €

Públiques 

Privades 

Subvencions 

Fonts 
d'ingressos

1.929.523 €

33.317 €

Origen 
d'ingressos
Serveis prestats 
1.780.762 €

Despeses 
principals
Personal 

Explotació

1.737.606 €

156.293 €

91,7%
8,3%

1.962.841 €
Total Ingressos Total Despeses

1.899.385 €

98,3%
1,7%

Desglossament ingressos i despeses 2020

Ingressos Despeses Resultat

Compte de resultats 2019-2020
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1.962.841
1.899.385

1.717.971
1.683.690

63.456

34.281



• 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.
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Destaquem com a entitat


