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Vas arribar a la Fundació SER.GI com
a cap d’Administració...
Així és. Vaig començar a treballar a la
Fundació SER.GI fa 11 anys com a comp-
table i he anat creixent professionalment
a la Fundació. Potser sóc un dels perfils
més estranys de SER.GI pel fet de portar
la gestió econòmica d’aquesta entitat so-
cial. Com que som una fundació profes-
sionalitzada, necessitem que la nostra
gestió econòmica sigui professionalit-
zada, i en aquest sentit vaig entrar com
a cap d’Administració. El juliol passat em
van nomenar gerent de la fundació.

SER.GI és una fundació privada?
Som una fundació privada sense ànim de
lucre, el 78% dels ingressos del nostre
pressupost són de fons públics i la resta
de fons privats. Els fons públics venen
majoritàriament dels ajuntaments, amb
els quals establim contractes de serveis
i convenis i hi treballem enxarxats per
desenvolupar serveis als seus municipis.
Una altra part important dels fons també
públics provenen de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Girona i els Con-
sells Comarcals. I els fons privats venen
per part d’altres fundacions privades,

com ara Fundación Educo, Fundació Ca-
talunya La Pedrera o Obra Social de La
Caixa, entre d’altres. I finalment un petit
percentatge, que va en augment, prové
de particulars i empreses que volen
col·laborar amb nosaltres. 

Quina és la finalitat de la Fundació
SER.GI?
La Fundació SER.GI treballa per millorar
la qualitat de vida de persones que es
troben amb dificultats en el seu desen-
volupament personal, familiar o social.
Persones en risc d’exclusió social.

Isabel Lozano
Gerent de la Fundació SER.GI
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Considerem que les causes de les situa-
cions d’exclusió són degudes a dinàmi-
ques socials que cal canviar. Per
aconseguir aquest objectiu prioritzem la
realització de projectes socioeducatius,
la sensibilització de l’opinió pública, la
formació dels professionals i l’impuls i la
col·laboració amb altres entitats i amb
l’administració pública.
Les nostres actuacions incideixen en
l’autonomia de les persones, milloren les
seves competències i habilitats socials.
També treballem per reduir les discrimi-
nacions i les desigualtats tant socials
com educatives.

Una fundació d’aquestes característi-
ques amb seu a Girona, una de les de-
marcacions amb un nivell de vida més
alt, podria sobtar.
Pensa que són moltíssimes les persones
en risc d’exclusió social que tenim a casa
nostra! El nostre àmbit d’actuació inclou
les  comarques gironines i l’Alt Maresme.
Arreu hi ha persones en risc d’exclusió
social, i la nostra finalitat és treballar per
reduir les discriminacions i les desigual-
tats socials i educatives, per una igualtat
d’oportunitats.

Qui són aquestes persones en risc
d’exclusió social? 
Són persones que no poden portar una
vida amb un mínim de qualitat i amb uns
drets garantits per les lleis. Parlem de
persones que venen de classes socials
baixes i no han pogut tenir una integració
plena; o aquells que no poden accedir a
una feina o a un habitatge normalitzat, o
de joves que no han tingut l’oportunitat
d’entrar al sistema educatiu reglat i cos-
tejar uns estudis. També són persones
que han emigrat d’altres països i que ar-
riben en una situació molt precària, amb
molta diversitat religiosa i cultural, que a
causa de la crisi s’han vist abocades a
una vida que mai abans no haurien pogut
imaginar.

Com es materialitzen els ajuts que
doneu a aquestes persones?
Treballem en l’àmbit comunitari per ga-
rantir, entre altres, la resolució de con-
flictes; en l’àmbit educatiu amb infants,
joves i les seves famílies, dins i fora dels
centres educatius, i en l’àmbit d’habi-
tatge social gestionant els lloguers, les
mediacions hipotecàries... Per tant
acompanyem des del respecte les perso-

nes, amb professionalitat i rigor, però al-
hora amb il·lusió per oferir oportunitats i
millorar la qualitat de vida de les perso-
nes en risc d’exclusió social.
També oferim formació especialitzada
adreçada a professionals de l’àmbit edu-
catiu i social. 

Quants habitatges gestiona la Funda-
ció SER.GI?
El 2016 van ser 273, i seguim creixent.
Atenem més de 3.230 persones usuà-
ries, només en habitatge. D’aquests
pisos, el 90% prové de particulars, de per-
sones que tenen habitatges buits i que
cedeixen la gestió del lloguer a la nostra
fundació. Nosaltres ens ocupem, fins i
tot, de garantir el cobrament del lloguer i
assegurar l’habitatge, a canvi d’un lloguer
amb un preu ajustat. Sense voler-ho
aquests propietaris també estan realit-
zant la seva part de responsabilitat so-
cial, perquè podrien tenir l’habitatge al
mercat i decideixen que el gestionem
nosaltres. El llogater paga l’import d’a-
quest lloguer social i, en cas que econò-
micament no pugui pagar-ne la totalitat,
gestionem ajuts externs per acabar de
cofinançar aquest lloguer, ajudes que
provenen de la Generalitat i els ajunta-
ments.

Gestionar l’habitatge de més de 270
famílies requereix molta feina...
T’haig de dir que SER.GI treballa amb els
serveis socials dels ajuntaments, que
també valoren la idoneïtat per l’accés a
un lloguer social. El que fem és l’acom-
panyament i el seguiment de l’estat dels

habitatges i les famílies, i això permet fer
una feina molt més integral. Detectes si
treballen o no, si s’administren econòmi-
cament bé o no i els pots donar un seguit
d’eines per apoderar-los. La idea és la
temporalitat i servir de trampolí perquè
aquestes persones surtin d’aquesta si-
tuació de vulnerabilitat.

Els ajuntaments que estan més sen-
sibilitzats són els que tenen més bor-
ses de persones en risc d’exclusió
social?
Ara mateix penso que tots els ajunta-
ments comencen a prendre consciència
de la situació, sabent que tenen compe-
tències limitades en segons quins
camps. Però sí que és clar que l’adminis-
tració local és la que té més a prop la
gent del seu poble i qui viu realment les
urgències al seu municipi. Nosaltres tant
treballem amb poblacions grans i amb
més recursos, com poden ser Figueres,
Girona, Lloret de Mar, Salt o Pineda de
Mar, com amb poblacions més petites,
com ara Caldes de Malavella, Llagostera,
Sarrià de Ter o l’Escala. També atenem
peticions de poblacions que ens dema-
nen altres tipus de serveis, no tant per
establir una borsa d’habitatge, però sí per
fer estudis d’habitatges buits, estudis d’o-
cupacions, plans per a habitatges ocu-
pats, com ara per garantir la convivència
amb els veïns, etc.

És un tema recurrent motivat segura-
ment des de la ignorància, el racisme
o la intolerància quan es diu que totes
les ajudes van als immigrants.
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Això és un estereotip. La realitat és una
altra totalment diferent. Qui va als Ser-
veis Socials o rep ajudes és qui realment
ho necessita, i per això tenim grans pro-
fessionals treballant als Serveis Socials
dels municipis.

La Fundació SER.GI està integrada
majoritàriament per dones. Creus que
les dones teniu una sensibilització es-
pecial envers aquests temes d’ajuda i
solidaritat?
Realment la paritat a SER.GI és al con-
trari, tens raó! De les 40 persones que hi
treballem, només 9 són homes. De fet
això passa a moltes entitats socials i,
malgrat que no et podria dir el motiu ex-
acte, penso que segurament és una con-
dició femenina que desenvolupa aquest
fet de cuidar, de ser més sensible a
temes socials. I amb això no vull dir que
els homes no siguin sensibles o que no
tinguin determinades capacitats, però és
una realitat que en l’àmbit social hi ha
majoria de dones. 
Curiosament el nostre projecte d’habitat-
ges per a dones supervivents a la vio-
lència de gènere, i pel qual l’AGE
(Associació Gironina d’Empresàries) ens
va atorgar un premi, està creat per un
dels, com et deia, pocs homes de la Fun-
dació. 

Últimament esteu molt presents en
diversos actes de diferents col·lec-
tius, com el cas de Girona 10, la des-
filada solidària de l’AGE... Necessiteu

notorietat per sensibilitzar tota la ciu-
tadania i sobretot les empreses?
Així és. SER.GI és molt coneguda en l’àm-
bit de l’educació social, a les institucions,
als ajuntaments, a les administracions,
que ens venen a buscar per aquesta tra-
jectòria professional i social que hem
desenvolupat en els gairebé 30 anys
d’història de la nostra entitat. Per això
som coneguts en aquests àmbits. Però
un dels objectius que ens hem marcat és
sensibilitzar la població. Donar-nos a co-
nèixer a la gent del carrer fent accions
de base social i mecenatge, primer per-
què és imprescindible que informem
de què fem i sobretot de com ho fem,
i segon per buscar finançament privat.
Però no ens agrada només parar la mà.
Volem oferir alguna cosa a canvi a qui
ens doni suport, més enllà de la nostra
feina diària, volem sensibilitzar la ciuta-

dania sobre la realitat de persones que
formen part de la mateixa societat. Sen-
sibilitzar l’àmbit empresarial és bàsic, ja
que l’empresa és un agent social impor-
tantíssim per obtenir suport, però també
per conèixer diferents realitats que con-
viuen en una empresa. Tenim en vigèn-
cia diversos convenis de col·laboració
amb col·legis professionals (arquitectes,
enginyers, aparelladors...) i amb diferents
associacions empresarials gironines
(AGE, AEEG, Hostaleria Girona...). Hem
desenvolupat el Servei de Formació
per empreses en què oferim cursos di-
rigits a responsables de Recursos Hu-
mans, en els quals donem eines per
gestionar la diversitat dins les seves em-
preses. La mateixa diversitat que tenim
als carrers la trobem en empreses de di-
ferents sectors. Ajudem a millorar rela-
cions i rendiments tant de l’empresa com
dels treballadors.

Heu de ser creatius per portar a bon
port la finalitat de la vostra fundació?
És bàsic. Hem d’apropar el que fem a la
societat, som una entitat que millora la
qualitat de vida de persones en risc d’ex-
clusió social, i això esdevé una millora de
la societat en general. Pensem en ac-
cions i campanyes que transmetin la visió
i la missió de la nostra entitat, busquem
l’originalitat i esperem la participació en
clau positiva, il·lusionant, implicant a qui
es vulgui sumar a anar més enllà del que
valorem com una aportació. Ens volem
donar a conèixer per generar confiança i
establir vincles de llarga durada. Crec
que és la manera d’apropar el que fem a
tots els sectors de la societat.


