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QUI SOM?
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Missió 

Visió 

Valors institucionals

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre que des del 
1987 treballa en els àmbits de la laïcitat, joventut, educació, participació democrà-
tica, ciutadania i polítiques públiques, generant coneixement, aportant propostes 
estratègiques i assessoraments a les administracions públiques i donant suport al 
moviment associatiu, per tal de promoure l’emancipació ciutadana d’acord amb els 
ideals ferrerians de lliurepensament, autonomia, igualtat i cohesió social.  

La Fundació vol esdevenir un think tank de referència en la investigació, l’assesso-
rament i el disseny de polítiques públiques vinculades a l’educació, la joventut, la 
laïcitat i les llibertats, fomentant l’emancipació i la participació ciutadana activa i 
crítica.  

Aprofundiment democràtic i associacionisme  
En el marc de l’impuls del debat sobre la plena democràcia, oferim eines de construc-
ció d’un espai cívic comú i respectuós, sense hegemonies ni adscripcions imposades, 
i que busqui constantment el dret de cada individu a la llibertat i a la felicitat.  

Educació 
Propugnem la fortalesa i protecció de l’educació en general i de l’educació pública 
en particular, influint en el disseny de polítiques públiques d’educació i transmetent 
coneixement a les generacions més joves amb l’edició de materials, estudis i activi-
tats adreçades a l’administració pública i el teixit associatiu. Col·laborem i mantenim 
vincles amb els moviments de renovació pedagògica i les entitats de formació de 
mestres, d’adults i d’educació en el lleure i reivindiquem el llegat pedagògic de Ferrer 
i Guàrdia.  

Apoderament juvenil 
Fomentem l’apoderament de la joventut com a mecanisme de superació de les des-
igualtats i per oferir eines que permetin als i les joves millorar les seves condicions 
d’emancipació. 

Laïcitat i pensament crític  
Defensem la idea de llibertat de consciència individual i l’existència d’un espai públic 
compartit en condicions d’igualtat i lliure d’imposicions dogmàtiques. 



ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
PROJECTES SEGONS ÀMBIT
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Participació

Joventut

Laïcitat 
i llibertats civils

Polítiques 
i drets socials

Llegat de 
Ferrer i Guàrdia
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Participació Joventut
Situem al centre les 
polítiques de joventut  

La participació de la ciutadania a través de proces-
sos, espais institucionals i l’associacionisme són un 
senyal de la dimensió democràtica d’una societat. 
Una de les nostres principals línies de treball és 
proveir eines i dades que permetin aprofundir i 
impulsar una participació de qualitat. Dissenyem, 
dinamitzem i avaluem processos i espais de partici-
pació ciutadana per a la coproducció de polítiques i 
planificacions estratègiques. En els nostres proces-
sos, incorporem l’ús de plataformes digitals per a 
facilitar la inclusió de tots els agents, consolidar la 
transparència i avançar cap a la rendició de comp-
tes.  

Promovem l’emancipació de les persones joves 
perquè puguin desenvolupar la seva autonomia en 
condicions de vida dignes. Ho fem a través de la re-
cerca social aplicada i la innovació, amb propostes 
de millora per a unes polítiques de joventut trans-
formadores. També acompanyem en el disseny de 
polítiques públiques i processos que situïn en el 
centre les necessitats de les persones joves estimu-
lant la seva participació. Impulsem l’ocupabilitat de 
les persones joves per mitjà de la valoració de les 
competències associatives, generant coneixement 
sobre els processos d’emancipació i capacitant a 
professionals, representants i entitats per afavorir 
actuacions més eficaces per atendre les desigual-
tats.  

Per una ciutadania activa 
i participativa  
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Laïcitat i llibertats civils Polítiques i drets socials 

Llegat de Ferrer i Guàrdia 

Perseguim l’objectiu d’assolir la màxima llibertat 
de les persones perquè puguin participar en pleni-
tud en la vida civil i política. Per a aconseguir una 
ciutadania lliure, defensem el pensament crític i la 
laïcitat com dos elements imprescindibles. Traslla-
dem la nostra visió a la societat mitjançant estudis, 
publicacions i jornades que estimulin la reflexió i el 
debat sobre aquests principis necessaris per a una 
democràcia. Propugnem una educació en valors a 
través de projectes que profunditzin en el pensa-
ment crític, la igualtat de gènere, la promoció de la 
convivència i la interculturalitat. 

Busquem millorar les polítiques per garantir els 
drets socials i permetre desenvolupar vides dignes 
amb autonomia, igualtat i cohesió social. Ho fem 
mitjançant la planificació estratègica en àmbits 
com l’educació, la infància i l’adolescència, i amb 
programes de salut i de prevenció d’addiccions. 
També capacitem a professionals en l’atenció de 
les necessitats de les persones grans. Incidim en 
l’abordatge de les bretxes sociodigitals que són 
el resultat de desigualtats socials prèvies amb 
l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit digital.  

Ferrer i Guàrdia és una persona transcendental 
per a la pedagogia del nostre país i mereix un reco-
neixement major. Reivindiquem els valors que van 
impulsar l’Escola Moderna com són l’autonomia, 
l’emancipació, la llibertat i la igualtat social amb 
l’objectiu de dignificar la seva figura i evitar que cai-
gui en l’oblit. A través de la conservació de l’arxiu de 
la biblioteca i amb actes de divulgació, promovem 
la preservació i difusió del seu llegat.  

Pensament i ciutadania crítica  Igualtat, autonomia i cohesió social  

Recuperar vida i obra del 
fundador de l’Escola Moderna  



QUÈ FEM? 
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Dinamització d’espais 
i processos participatius
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PROJECTES SEGONS TIPOLOGIA
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PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

QUÈ HEM FET?

DESTAQUEM

Eina d’avaluació de plans estratègics   
La Fundació ha desenvolupat aquest 2021 una eina per a garantir el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques públiques relatives a la planificació estratègica. A partir d’un sistema d’indicadors, permet 
l’escalabilitat, l’anàlisi i la comparativa interanual, així com la visualització actualitzable a través de 
dades interactives per a facilitar les tasques als equips tècnics. L’eina s’ha implementat aquest any 
en plans estratègics de dos municipis.

Els plans estratègics són un instrument de la planificació de les polítiques públiques amb la finalitat de 
respondre els interessos i necessitats de la ciutadania. Aquest 2021 hem realitzat la diagnosi, el disseny 
i l’avaluació de plans en els àmbits de joventut, equipaments, subvencions, educació, salut, igualtat i 
inclusió digital.  

31 
PROJECTES 
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6

4

1

4

3

4

3

1

Plans Locals 
de Joventut

Plans 
estratègics de 
subvencions

Plan 
d’Inclusió Digital

Plans de 
dinamització 
d’equipaments 
juvenils

Plans Locals 
d’Educació

3 Plans estratègics 
d’equipaments 
comunitaris

Plans de 
diversificació de 
persones usuàries 
d’equipaments 
juvenils

Plans Locals 
de Salut

Plan Intern  
d’Igualtat

2
Implementació 
d’eines d’ava-
luació de plans 
estratègics



QUÈ HEM FET?

DESTAQUEM

Plataforma Decidim
La Fundació dona suport des del 2016 en la 
implementació de la plataforma Decidim en 
processos de participació ciutadana i gestió de 
la participació en organitzacions. Administrem 
la plataforma Decidim per a l’Ajuntament de Bar-
celona i hem assistit a 45 organitzacions durant 
aquest any. A més, integrem la plataforma en els 
processos i espais on col·laborem.  

Coordinació dels pressupostos 
participatius de Barcelona 
Hem donat suport als primers pressupostos parti-
cipatius de la ciutat de Barcelona que va comptar 
amb la participació de prop de 65.000 persones. 
La nostra tasca va consistir en àrees de disseny i 
coordinació. A més, vam dinamitzar el procés en 
dos districtes: Sant Martí i Sants- Montjuïc.  

34 
PROJECTES 8

5

2

6

3

1

6

2

1

Dinamització 
d’òrgans de 
participació 

Pressupostos 
participatius 

Dinamització 
d’espais d’acció 
comunitària 

Dinamització 
de processos 
participatius 

Dinamització 
d’activitats pel 
Congrés de la 
Joventut de 
Catalunya

Elaboració de 
reglaments de 
participació 
ciutadana

Implementació 
de la plataforma
 de participació 
digital Decidim

Dinamització de 
Consells d’Infància 
i Adolescència 

Dinamització 
de jornades 

La dinamització d’espais i processos participatius és l’eix d’actuació que agrupa més projectes aquest 
2021. Es poden catalogar en tres àrees: la dinamització de la plataforma Decidim, el disseny i dinamització 
de processos participatius, i la dinamització d’espais i òrgans de participació.    

DINAMITZACIÓ D’ESPAIS I PROCESSOS PARTICIPATIUS 
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RECERCA SOCIAL
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La recerca social busca generar coneixement per a la millora de les polítiques públiques i dels projectes del 
Tercer Sector. Les àrees d’estudi de la Fundació durant aquest any s’han centrat en l’ocupació juvenil, les 
bretxes sociodigitals i l’avaluació de les subvencions.  

Actívate 2021: “Jóvenes a la calle: diná-
micas para repensar el mercado laboral 
postcovid” 
El projecte Actívate es va centrar en l’edició 
2021 en els principals reptes d’orientació 
juvenil, en examinar experiències d’innovació 
social d’èxit i proposar recomanacions per a la 
transformació del mercat productiu.  

Acompaña_TIC: Estrategias de acom-
pañamiento para superar la brecha 
digital más allá del COVID
La investigació analitza estratègies i pràcti-
ques d’acompanyament per reduir la bretxa 
digital de qualitat d’ús de les TIC en la infància 
i l’adolescència. L’estudi examina projectes 
innovadors, reptes i elements d’avaluació per a 
la desigualtat digital menys atesa.  

DESTAQUEM

+ ESTUDIS
Repositori del sistema FPcat de recursos d’infor-
mació i orientació professional  

Guia per a l’avaluació de la planificació estratègi-
ca en matèria de subvencions  

“Teixint ponts entre biblioteques i centres educa-
tius de secundària” 

Baròmetre del Tercer Sector Social. Entitats de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Edició 2021 

“Les persones joves i les economies transforma-
dores” 

“Inclusió digital i serveis públics de qualitat”  

“Estereotips formatius i segregació ocupacional: 
factors de bretxa de gènere i ocupabilitat de les 
dones”

“Covid i joves a l’Alt Empordà” 

Estudi de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona, 2021 

L’ocupació juvenil a Espanya davant la crisi de la 
COVID-19

QUÈ HEM FET?

14 
PROJECTES 5

1

4Polítiques 
i Drets Socials

Laïcitat 
i llibertats 
civils

Participació 

Joventut



PROGRAMES AMB PERSONES JOVES

Activa’t Joves Referents 
El projecte va finalitzar aquest 2021 la seva segona edició amb prop d’una vintena de joves d’orígens 
diversos que s’han vinculat a entitats d’educació popular. Precisament aquest és l’objectiu de la 
iniciativa, aconseguir que les associacions siguin més diverses i interculturals a la vegada que es 
fomenta la cohesió social.  
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La Fundació es proposa millorar les condicions de vida de les persones joves i el seu apoderament mi-
tjançant programes d’intervenció. També busca l’impuls de l’educació en valors i reivindicar la pràctica 
associativa com a espais de vertebració social. 

DESTAQUEM

QUÈ HEM FET?

5
PROJECTES 3 2Educació 

en valors
Ocupabilitat 
juvenil



JORNADES I ACTES 

I Simposi Internacional Ferrer 
i  Guàrdia
El I Simposi Internacional Ferrer i Guàrdia va 
consistir en dues jornades celebrades el 8 i 9 
de setembre per recuperar el projecte edu-
catiu de l’Escola Moderna coincidint amb el 
120 aniversari de l’obertura a Barcelona. L’es-
deveniment va reunir a persones expertes en 
pedagogia, història i educació. En el simposi 
es van presentar tretze noves investigacions 
sobre els principis pedagògics i la influència 
de l’Escola Moderna per part d’autors de paï-
sos com Brasil, Portugal, Suïssa i Costa Rica, 
entre d’altres.  

Exposició sobre el fundador de 
l’Escola Moderna a Brussel·les  
La Fundació Ferrer i Guàrdia va viatjar a Brus-
sel·les per inaugurar el passat 18 de novembre 
l’exposició “La revolució pedagògica de Ferrer 
i Guàrdia” a la residència oficial de l’Ambaixa-
da d’Espanya a Bèlgica. Un esdeveniment 
històric pel seu simbolisme que es produeix 
precisament en el país que millor ha mantin-
gut la memòria del fundador de l’Escola Mo-
derna després del seu afusellament. Després 
de la inauguració, la mostra es va exhibir a 
l’Instituto Cervantes de Brussel·les entre el 23 
de novembre i el 17 de desembre.
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El pensament crític, el debat i la reflexió són alguns dels objectius de les jornades i actes que organitza la 
Fundació. Aquest 2021 s’han dedicat a reivindicar el llegat pedagògic de Ferrer i Guàrdia, però també per a 
dialogar sobre els feminismes i la interculturalitat.   

1

QUÈ HEM FET?

20 
PROJECTES 8

1

5
Teatre-fòrums 
sobre igualtat 
de gènere i 
cyberbullying

Jornada de 
Convivència 
i Cohesió 

Presentacions 
de publicacions 

I Simposi 
Internacional 
Ferrer i Guàrdia

2

1

1Exposició 
Ferrer i Guàrdia   

Jornada 
Interculturalitat 

Ofrena floral 
a Ferrer i Guàrdia 1 Jornada 

Actívate 

DESTACAMOS
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FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

Participació digital: idees i eines 
per a fomentar-la 
Curs de formació per impulsar la participació 
digital en entitats ofert per l’espai Torre Jussana 
de Barcelona. Va consistir en tres sessions per 
planificar i dissenyar la participació, així com les 
eines i recursos per dur-la a terme.   

Prevenció del bullying 
Formació impartida per l’Escola Lliure El Sol so-
bre la prevenció del bullying i el cyberbullying 
dirigida a professionals de l’educació, on es van 
impartir metodologies artístiques i participati-
ves per promoure l’apoderament.  
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En la línia de millorar les polítiques públiques i les actuacions del Tercer Sector, impartim cursos de forma-
ció i capacitació en algunes de les nostres àrees d’especialització com poden ser la participació digital, la 
interculturalitat o la prevenció de l’assetjament escolar.  

QUÈ HEM FET?

5 
PROJECTES 2 2Formacions 

sobre intercul-
turalitat

Formacions 
sobre participació 
i participació 
digital   

1 Formació 
sobre bullying

DESTAQUEM



PROPOSTES D’INCIDÈNCIA

Qui era Francesc Ferrer i Guàrdia?
Vídeo divulgatiu sobre la vida de Francesc Ferrer 
i Guàrdia. A partir d’una entrevista amb Vicenç 
Molina, vicepresident de la nostra fundació, re-
passem el seu activisme polític, la vida privada i 
els elements que van portar a l’afusellament del 
fundador de l’Escola Moderna.  

Suport a l’associacionisme 
Amb l’objectiu de promoure l’aprofundiment 
democràtic a través d’una societat civil orga-
nitzada, des de la Fundació dediquem espais 
i recursos a prop d’una vintena d’entitats amb 
valors progressistes i laics per contribuir al 
desenvolupament de la seva activitat.  
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DESTAQUEM

Les propostes d’incidència són actuacions de la Fundació per influenciar en l’agenda pública i estimular el 
debat sobre temàtiques d’interès social. El 2021 hem llançat diferents campanyes comunicatives sobre les 
polítiques de joventut autonòmiques o la vida de Ferrer i Guàrdia.  

QUÈ HEM FET?

11 
PROJECTES 5

1

2

12

Polítiques 
i drets socials 

Joventut  

Laïcitat 
i llibertats 
civils

Participació
Llegat 
de Ferrer 
i Guàrdia



Informe Ferrer i Guàrdia 2021 
L’Informe Ferrer i Guàrdia 2021 obre el 
debat sobre la relació entre els feminismes 
i les religions des de la pluralitat de visions 
i experiències. També profunditza sobre el 
paper de la laïcitat com a pilar de la lliber-
tat de consciència i per avançar cap a la 
igualtat entre homes i dones. La publicació 
incorpora l’estudi “Laïcitat en xifres 2021” 
amb les últimes dades disponibles sobre les 
adscripcions de consciència i les seves ma-
nifestacions en l’àmbit tributari, educatiu i 
social.  

Itinerari virtual Ferrer i Guàrdia  
Recorregut pedagògic virtual que recorre 
els llocs més emblemàtics de la vida de Fe-
rrer i Guàrdia. La ruta transcorre des del seu 
naixement fins al llegat posterior a la seva 
mort amb un mapa que ubica tots els punts 
d’interès com són l’Escola Moderna o la 
seva editorial, entre d’altres. Es tracta d’un 
itinerari obert a afegir més localitzacions 
per també recollir l’empremta internacional 
de Ferrer  o punts d’interès a mesura que es 
desenvolupin noves investigacions.   

FEMINISMOS
RELIGIONES Y

LIBERTAD DE

CONCIENCIA

IN
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RM
E 
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 2
02
1
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La tasca divulgativa de la Fundació a través de publicacions ha posat l’èmfasi aquest 2021 en els vincles de 
la laïcitat amb el feminisme, les conseqüències de la pandèmia en la bretxa digital de les persones grans, 
la participació, el disseny de plans de joventut i la figura de Ferrer i Guàrdia.  

PUBLICACIONS

http://ferrerguardia.org/download/images/Informe_2021_WEB_CAT_b.pdf
https://sway.office.com/jsCV4okiqXDho234?ref=Link
http://ferrerguardia.org/download/images/Informe_2021_WEB_CAT_b.pdf
https://sway.office.com/jsCV4okiqXDho234?ref=Link
https://sway.office.com/jsCV4okiqXDho234?ref=Link


La bretxa digital en els col·lectius de les 
persones grans: reflexions dels efectes de 
la COVID-19 
Article que analitza els efectes de la bretxa digital 
en les persones grans i les conseqüències de la 
pandèmia.  
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Quaderns de Participació Ciutadana: Eines 
digitals per a la participació ciutadana  
Guia de recursos per facilitar la presa de decisions 
compartida en l’entorn digital per a la Diputació de 
Barcelona.  

La participació infantil en entitats del 
lleure educatiu 
Guia per acompanyar a entitats de lleure educatiu 
en la millora dels nivells de participació d’infants i 
adolescents en el si de les seves organitzacions.  

Avaluació de la planificació estratègica en 
matèria de subvencions
Guia per a ajuntaments per implementar l’avalua-
ció de l’acció subvencional i avançar en polítiques 
basades en evidències. 

https://ferrerguardia.org/download/FFG_ParticipacioInfantil_B.pdf
https://ferrerguardia.org/download/BretxaDigital_PersonesGrans_FFG.pdf
https://ferrerguardia.org/download/BretxaDigital_PersonesGrans_FFG.pdf
https://ferrerguardia.org/download/BretxaDigital_PersonesGrans_FFG.pdf
https://ferrerguardia.org/download/BretxaDigital_PersonesGrans_FFG.pdf
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/eines-digitals-per-a-la-participacio-ciutadana_65378
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/eines-digitals-per-a-la-participacio-ciutadana_65378
https://ferrerguardia.org/download/FFG_ParticipacioInfantil_B.pdf
https://ferrerguardia.org/download/FFG_ParticipacioInfantil_B.pdf
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/eines-digitals-per-a-la-participacio-ciutadana_65378
http://FFG_Guia_avaluacioSubvencions_2021.pdf (ferrerguardia.org)


Laïcitat 
i llibertats civils

  

Participació Polítiques 
i drets socials

Llegat de 
Ferrer i Guàrdia

Joventut

2%

Serveis Subvencions Despeses de
personal

Despeses de
l’activitat

Despeses financeres AmortitzacionsDonacions
5%

41%
77% 18%

1% 4%

55%

FONS SEGONS ÀMBITS D’ACTUACIÓ

INFORME ECONÒMIC
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INGRESSOS DESPESES

36% 34% 14% 14%



COMUNICACIÓ
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9%
RESPECTE 
2020

  
visites a la web

Fundació

Blog

Biblioteca

2.902 seguidors   

220 subscriptors   

693 seguidors   

223 seguidors   

3.200 seguidors   
209 publicacions  

3.278 visualitzacions 
9 vídeos publicats

40 publicacions  

56 publicacions  

469 publicacions  

83 
Impactes 
mediàtics

29 
mitjans 
digitals

2 
premsa
escrita

6 
televisions 

i ràdio

46 
butlletins
i portals

Experts nacionals i internacionals reivindiquen el llegat 
de Ferrer i Guàrdia, 120 anys després 
Diari de l’Educació (10/09/2021)

61,6%

36,4%

96,4%

https://www.facebook.com/FundacioFrancescFerrerGuardia
https://twitter.com/f_ferrerguardia
https://www.youtube.com/user/fundferrerguardia
https://www.linkedin.com/company/fundacio-ferrer-i-guardia/
https://www.instagram.com/fundacioferreriguardia/


Presidència Joan-Francesc Pont i Clemente
Vicepresidència Vicenç Molina Oliver

Benet Cases Pallarès
Jaume Pieres Garcés
Josep Sellarès Casajuana
Maria Teresa Subirana García
Pere Vila Cassanyes
Xavier Bretones Hernández
Santiago Castellà Surribas

Vicepresidència Joffre Villanueva Beltrán
Secretaria Pablo Faura Enríquez

Lluís Pérez Lozano
Mª Assumpta Baig Torras 
Andrea Gómez Castillo 
(en representació d’Acció Escolta de Catalunya)
Carmen Alonso Villaverde (en representació 
d’Esplais Catalans)

EL NOSTRE EQUIP 
PATRONAT
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Sílvia Luque Direcció general
Hungria Panadero Coordinació de projectes
Sergi Contreras Gerència
Josep Mañé Investigació
Oriol Alonso Investigació
Sandra Gómez Investigació
Georgina Gilart Projectes
Aida Mestres Projectes
Carlos Ortí Comunicació
Josan Minguela Tècnic de participació digital
Nil Homedes Tècnic de participació digital
Andrea González Dissenyadora gràfica 
Lluís Bages Investigació

Lara Fariñas Projectes
Joan Mogas Investigació
Lluc Cahís Investigació
Maria Padró-Solanet Investigació
Martí Oliver Investigació
Mònica Vila Projectes
Joan Gorina Investigació
Sandra Ballester Administració i arxiu
Miguel Garau Arxiu
Isabel Guerrero Projectes
Ingrid Pujol Projectes
Aina Baizan Investigació

EQUIP TÈCNIC
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Agència Catalana de la Joventut
Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya
Aigües de Manresa
Ajuntament d’Alella
Ajuntament de L’Ametlla del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cabrera d’Anoia
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament d’Hostalets de Pierola
Ajuntament de Igualada
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Navàs
Ajuntament d’Olivella
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Piera
Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Sabadell

AMB QUI TREBALLEM? 
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Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de La Torre de Claramunt
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vallbona d’Anoia
Ajuntament de Vilassar de Mar
Barcelona en Comú
Ciutats i Governs Locals Units
C. E. Montseny 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal d’Osona
Consell d’Associacions de Barcelona
Consorci del Lluçanès
Diputació de Barcelona
Foment de Ciutat
Generalitat de Catalunya
La Coordi – Comerç Just i Finances Ètiques
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Observatori Català de la Joventut
Tallers Escola Barcelona
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Universitat de Lleida

 



ALIANCES ESTRATÈGIQUES I PLATAFORMES 
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COL·LABORACIONS  
Acció Escolta de Catalunya 
AFEV 
Agència Talaia 
Ajuntament de Reus  
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Associació Esportiva Ciutat Vella 
AUPEX 
Ayuda en Acción 
Ajuntament de Barcelona 
Barcelona Actua 
Caravana Abriendo Fronteras 
Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat 
de Girona
Citilab  
Colectic 
Consell de la Joventut d’Espanya
Consell Comarcal del Segrià 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona 
Embajada de España en Bélgica 
Escola Lliure El Sol 
Esplais Catalans 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya 
Fundació guifi.net 
Fundació Adsis 
Fundación Cibervoluntarios 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
Fundación Dédalo 
Fundación Diagrama 
Fundación ECOM 
Fundació Esplai 
Fundació iSocial 

Fundació Marta Mata 
Fundación Pioneros 
Generalitat de Catalunya 
Grup d’Estudis Socials Intervenció i Innovació 
(Gesiinn) 
Grup sobre Joventut i Societat (Jovis.com) 
Haute École Francisco Ferrer  
IACTA Sociojurídica 
Institut de Torrefarrera  
Institut Martí l’Humà  
Institut Salvador Espriu 
Institut Vallvera 
Instituto Cervantes en Bruselas 
Internet Segura for Kids (IS4K)  
La Rueca 
Lleialtat Santsenca 
Pam a Pam 
Pangea 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Prollema  
Punt de Referència 
(Re)Acciona 
Regional Quantitative Analysis Group  
Societat d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana 
SOS Racisme Catalunya 
Superacció 
Tampanada Ràdio 
Teatracció 
Teatronika 
Tot Raval 
Universitat de Lleida 
Universitat Lliure de Brussel·les  
Universitat Popular de Sant Joan Despí 
Xamfrà 

Memòria Anual 2021 26



SUPORT 
La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre. Per finançar part de les seves activitats 
sol·licita el suport de diverses institucions públiques o participa en convocatòries i concursos públics de 
finançament de projectes. En 2021, hem comptat amb el suport de les següents administracions i organit-
zacions:  
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"Instruïu-vos i sereu lliures, 
associeu-vos i sereu forts, 
estimeu-vos i sereu feliços" 
(Anselm Clavé)

www.ferrerguardia.org
936 011 644
fundacio@ferrerguardia.org
C/Avinyó 44, 1r. 08002 Barcelona

http://www.ferrerguardia.org
https://www.facebook.com/FundacioFrancescFerrerGuardia/
https://twitter.com/f_ferrerguardia
https://www.youtube.com/channel/UC975K7g8bsv5l6wicsQpMMg
https://www.linkedin.com/company/fundacio-ferrer-i-guardia
https://www.instagram.com/fundacioferreriguardia/?fbclid=IwAR3T-Ejapx7GXVzgzsfQNFcuhprS1QaYOelgiq9J9hcXAK8ysIIw579l-LA



