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1. Introducció 

La comissió territorial d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) Girona, 

conjuntament amb la Universitat de Girona (UdG) i amb el suport de la Diputació 

de Girona, organitza la "II Jornada d'Acció Social: joves i segones oportunitats 

educatives" 

 

La jornada té lloc el divendres 24 de maig de 2019 a la sala d’actes de la Facultat 

d’Educació i Psicologia de la UdG i es presenta com una oportunitat per compartir 

diferents experiències del món acadèmic i professional i per fer una reflexió 

conjunta sobre quins han de ser els pilars fonamentals en les segons oportunitats 

educatives de les persones joves.  

Tot seguit, es presenta l’informe de relatoria de la jornada, un document que 

recull el programa de l’acte, les idees principals de les ponències i de les 

experiències presentades i, per últim, les conclusions de la jornada. 

Abans de començar es posa de relleu que enguany assistim a la II edició de les 

Jornades  d'Acció Social i s'expressa l'interès per continuar preparant més 

jornades. 
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3. Presentació de la jornada 

La presentació es realitza conjuntament entre la presidenta de la Junta 

Directiva d’ECAS, Sonia Fuertes, la degana de  la Facultat d'Educació i 

Psicologia de la Universitat de Girona, Montserrat Vila i Quim Brugué, 

professor de la UdG i director científic del Campus de Cohesió i 

Compromís Social.  

Apareixen algunes primeres idees sobre la jornada: 

 

 Com a professionals hem de reflexionar sobre què entenem per 

“oportunitat” per tal d'ampliar la mirada i desenvolupar accions el màxim 

d’ajustades a cada realitat territorial.  

 

 Es parla de la importància del treball horitzontal per a l’enriquiment 

grupal i la millora de les competències professionals. Si volem 

transformar l’entorn més immediat hem d’apostar pels espais de 

coneixement, col·laboració i d’intercanvi.    

 

Montserrat Vila: “Ens agrada veure la sala plena de professionals 

de l’àmbit socioeducatiu per debatre i avançar en un tema molt 

actual, rellevant i crític”.  

 

Sonia Fuertes: “Fem suficients coses pels joves? Hem de poder 

impulsar una nova direcció a la seva existència, això deixa 

empremta”.  

 

Quim Brugué: Hem de superar la tendència de que els resultats es 

tradueixen en publicacions de molt d’impacte. Es tracta de 

vincular-los a les necessitats i interessos de l’entorn més 

immediat, treballant amb la xarxa interna però també amb altres 

entitats i institucions que ho treballen a la pràctica”.  
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4. Conferència: l’escola de les 
oportunitats 

A càrrec d’Anna Jolonch, doctora en Ciències de l'Educació per la 

Universitat de París VIII i professora de la Facultat d'Educació de la 

Universitat de Barcelona. Carme Montserrat, vicedegana de Pràcticum i 

Mobilitat de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de 

Girona és l’encarregada de donar la benvinguda a la II Jornada d’Acció 

Social i de presentar la conferenciant, Anna Jolonch.  

Una de les primeres qüestions que Anna Jolonch planteja a la sala és: “què 

entenem per igualtat d'oportunitats?” i subratlla que si hi ha una segona 

oportunitat també n'hi ha d'haver una primera a l'escola. 

“Abans només les elits i els escollits podien accedir a l'escola. Ara el repte és 

mantenir la qualitat del sistema. Què ens ha passat? Hem superat l'accés a 

l'escolaritat però la desigualtat la trobem en els resultats. Per tan, la desigualtat 

és un tema que encara hem de solventar”.  

L'escola obligatòria i gratuïta és molt recent, ha treballat per assegurar uns bons 

nivells de qualitat del sistema per a tothom però un cop superades aquestes 

desigualtats d'accés, el gran repte de l'escola massificada ha esdevingut la 

desigualtat de resultats.  

 

 

 

 
 

Jolonch més endavant posa de manifest que la igualtat d'accés a l’escola no 

significa que puguem parlar d’una igualtat en el punt de partida. Si tenim en 

compte que cada persona parteix d’un punt diferent (dificultats, vivències 

personals, moment vital, pors, etc) podem dir que la cursa escolar no és la 

mateixa per a tothom. L'escola parteix de la idea “igualtat d'oportunitats” 

però conté fonts de desigualtat que es tradueixen en la competició i el 

mèrit (titulacions, notes curriculars i posicions). 

 

 

 

 

 

 

En les societats democràtiques, on s’ha produït el boom escolar, l’escola ha volgut 
crear una igualtat d’oportunitats, i, al mateix temps, tota escola jerarquitza els 
alumnes, reparteix títols i posicions i, en aquest sentit, no deixa de ser una font de 
desigualtat. F. Dubet-Debats d’Educació, 2010 
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“La igualtat d’oportunitats no produeix sempre una igualtat de resultats, 

n'hi ha que són vençuts i queden fora de la competició. La seva 

autoestima queda afectada i això es pot traduir en conductes de rebuig, 

de rebel·lió i de ràbia”. La conferenciant cita tres autors destacats del camp 

de la sociologia, Goleman, Bordieu i Bernestein per fer palesa la necessitat de 

tenir en compte factors com els codis culturals, el llenguatge de les famílies o la 

composició social de l'alumnat si veritablement es vol treballar per una escola 

igualitària i diversa. 

 

Jolonch projecta dues gràfiques per mostrar que Espanya i Catalunya es troben 

a la cua en l'índex de fracàs i abandonament escolar. Segons dades de l'Eurostat, 

un 18% de les persones joves espanyoles deixen els estudis abans d'hora, 

mentre que s'observa que el fracàs escolar es duplica si els joves són fills i filles 

de progenitors nascuts a l'estranger (dades del CED, UAB, 2018).  

 

 

La reducció de les desigualtats socials és el camí més segur per 

combatre la desigualtat d'oportunitats, així doncs, què pot fer l'escola?  

 

 Preocupar-se per la sort dels vençuts/des, fent constar el seu pas pels centres 

educatius a través de resultats.  

 

 No afegir més injustícies a les injustícies socials i de la societat.  

 

 Atenuar la competència i flexibilitzar els itineraris per no tancar portes.  

 

Tanmateix també apunta que això només serà possible si, per una banda, 

s'incrementa la despesa en educació fins un 6% -tal i com preveu la Llei 

d'Educació de Catalunya-; i per una altra, si les polítiques educatives van en la 

línia d'incrementar  les oportunitats fora de l'escola (Plans d'Entorn, programa 

Educació 360,...); si es fan itineraris més flexibles per donar accés a diferents 

vies a l'etapa post-obligatòria; si prestigiem la Formació Professional; i no menys 

important, si s’aposta per la formació al professorat i pel lideratge pedagògic.  

 

 

 

 

 

 

L’abandonament escolar prematur s’ha explicat habitualment per efecte d’ 
atracció d’un mercat de treball que no exigeix qualificacions als joves per 
treballar en ocupacions de baixa qualitat i alta precarietat. La recerca evidencia 
nítidament que aquest “efecte pull” (atracció) es combina amb un “efecte push” 
o d’expulsió, que té a veure amb el sistema educatiu, el disseny de la ESO i les 
pràctiques que tenen lloc en els centres.  Aina Tarabini.  
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Ja al final de la conferència Anna Jolonch fa una última reflexió al voltant de la 

superació de les barreres i els obstacles per neutralitzar el poder classificatori i 

segregador de l'escola i parla de tres aspectes fonamentals: acabar amb els 

agrupaments per nivell i deixar d’utilitzar recursos que no són útils; invertir en 

professorat per trobar altres maneres de treballar a través de formules més 

cooperatives;  i per últim insisteix en la transformació del currículum: “Infants 

i joves no necessiten tantes competències, el més important és arribar 

als «mínims comuns necessaris» per tan l'objectiu ha de passar per una 

obligació d'igualtat de resultats”.  

 

 

5. Ponència: 

 Joves, itineraris formatius i models d'intervenció des  

 de les polítiques locals de joventut.  

 
Ponència a càrrec de Mireia Sala i Saleta Fabra (tècniques de 

l'Observatori Català de Joventut). Modera Anna Planas (coordinadora 

del Grau d'Educació Social de la Facultat d'Educació i Psicologia, UdG). 

Cada una d’elles té deu minuts per fer la ponència.  

 

Mireia Sala inicia la presentació parlant dels joves i dels itineraris formatius. Per 

fer-ho utilitza l’Enquesta de Joventut de Catalunya (2017) ja que permet fer una 

comparativa dels diferents itineraris i veure l’evolució que es produeix entre els 

15 i 34 anys d’edat. Aquesta enquesta es realitza cada cinc anys per tal d’anar 

actualitzant i analitzant les dades.  

 

Quins itineraris formatius es poden destacar? Quines transicions trobem 

entre joves? Com avancen i afecten aquestes transicions? 

 

 Un 43% fan ITINERARIS FORMATIUS CURTS: molta més presència de       

nois que de noies, molts d’ells nascuts fora l’estat i provinents de famílies amb 

un nivell formatiu baix. 

 

 Un 21% fan ITINERARIS PROFESSIONALS: més presència de nois que de 

noies, molts d’ells provinents de famílies amb un alt nivell formatiu.  
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 Un 16% fan un ITINERARI FORMATIU UNIVERSITARI CURT: molta més 

presència de joves nascuts a l’estat, fills i filles de famílies amb un alt nivell 

formatiu.  

 

 Un 20% fan un ITINERARI FORMATIU UNIVERSITARI LLARG: com en el 

cas anterior, molta presència de joves nascuts a l’estat i provinents de famílies 

amb un alt nivell formatiu.  

 

 

Mireia Sala fa referència a alguns dels aspectes que ha comentat l’Anna Jolonch 

i assenyala el següent: “De cada 100 joves que acaben la ESO, el 84,1% 

obté el títol i el 15,9% no l’obté. Hem de poder crear transicions no tan 

lineals, perquè infants i joves acabin bé les etapes escolars. Realment 

es comencen a veure situacions de canvi en el mercat de treball i en els 

espais formatius. Tot i que les dades ens poden semblar pessimistes 

cada vegada més persones joves passen per itineraris formatius”.   

 

Per últim posa de manifest 

que la relació i el vincle que 

pot haver-hi entre els i les 

joves amb els seus 

professors/es és una variable 

rellevant a l’hora 

d’aconseguir que passin per 

itineraris formatius. 

 

Tot seguit és el torn de Saleta Sala. Ella parla especialment de l’acció municipal 

i per fer-ho utilitza l’enquesta realitzada a municipis i comarques de Catalunya 

(EMC), una enquesta impulsada des de l’Observatori Català de Joventut i dirigida 

a les entitats locals de Catalunya per tal de conèixer el model de 

desenvolupament de les polítiques de joventut en l’àmbit local. Destaca dos 

dimensions de l’acció municipal: 

• Les actuacions en l’àmbit educatiu més enllà del sistema escolar. 

• Les actuacions en altres àmbits que poden incidir en les oportunitats educatives 

i transicionals de les persones joves. 
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Quins han de ser els objectius de les polítiques de joventut als 

municipis? 

 INTEGRALITAT. El 79,8% dels municipis consideren que cal treballar tots els 

àmbits de la vida de les persones joves per facilitar-los l’accés a la plena 

ciutadania. Això significa treballar les problemàtiques més enllà de l’educació 

formal.  

 POLÍTIQUES TRANSICIONALS. El 70,9% veuen com una prioritat facilitar la 

transició a la vida adulta de les persones joves, especialment en els àmbits 

de l’educació, el treball i de l’habitatge. 

 

 POLÍTIQUES D’IGUALTAT. Un 28,9% aposten per treballar per prevenir les 

desigualtats i ajudar les persones joves en risc d’exclusió social.  

 

 POLÍTIQUES AFIRMATIVES. El 18,2% dels municipis volen facilitar l’impuls 

dels estils i les formes culturals juvenils.  

 
Tot seguit la ponent mostra una gràfica sobre les diverses accions que es duen 

a terme en l’àmbit local i que estan directament relacionades amb la cultura, la 

participació, el treball, l’educació, l’habitatge, la salut, el gènere o la 

interculturalitat entre d’altres. Observem desigualtats en els eixos del gènere i 

la inclusió social malgrat que en els últims temps s’han començat a impulsar en 

les administracions locals. D’altra banda, les polítiques municipals per fer front 

als aspectes interculturals han baixat i l’educació ocupa el sisè lloc en el rànquing 

de les tretze accions presentades.  El lleure educatiu en canvi, ocupa el segon 

lloc en l’escala de les accions municipals. Respecte això, Sala comenta el 

següent: “El lleure educatiu permet treballar des de la proximitat amb els 

joves. Les polítiques s’adrecen a joves d’entre 16 a 24 anys, i cada 

vegada més entre els de 12 i els 15 anys. Tot i haver-hi dificultats hi ha 

la voluntat d’incidir en joves que encara no estan en edat de treballar, 

per tan hi ha bona feina a fer per revertir situacions de trencament 

educatiu”. 

 

Un dels assistents fa una reflexió entorn les diverses dades presentades a  

l’enquesta  (EMC) i expressa que qui veritablement fracassa és la societat i el 

sistema educatiu per permetre que les persones joves passin d’una etapa 

escolar a una altra sense fer res.  

 

Saleta Sala hi afegeix el següent: “Les polítiques és cert que són minoritàries 

a molts municipis però hem de tenir en compte que parlem de municipis petits 

amb uns recursos econòmics molt limitats. Es troben amb moltes dificultats 

per abordar les problemàtiques”. 

 

Reflexió d’una de les 

persones assistents 
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6. Taula rodona. Experiències del tercer sector 

Amb Cristina Gómez (directora pedagògica de la Fundació El Llindar), 

Fran Viedma (secretari tècnic de Salesians Sant Jordi), Maria Lòpez- 

Doriga (coordinadora de programes de formació i inserció de la Fundació 

Adsis) i Aida Nicolas (coordinadora de l’Àrea d’Orientació Professional 

de Barcelona Activa). Modera Lluís Puigdemont, membre d’ECAS Girona 

i director de Fundació Ser.Gi.  

Cada ponent té cinc minuts per presentar l’experiència de la seva entitat.  

 

Cristina Gómez- Fundació El Llindar, l’Hospitalet. 

“Conmigo no vas a poder” van ser les 

primeres paraules del primer jove que va 

arribar a la fundació l’any 2003. Des 

d’aquell moment i fins el 2019 han atès 

prop de 400 persones joves. Cristina 

ressalta: “som una escola de segona 

oportunitat, una escola per a joves 

d’entre 13 i 25 anys centrifugats en el 

sistema educatiu, un sistema pensat 

perquè tothom aprengui de la mateixa 

manera i si no vals sortir-ne ràpid”. Per 

a les persones de El Llindar el més 

important és fer un bon protocol d’arribada, 

saber què li ha passat a aquella persona 

que tenen al davant. S’han trobat amb joves que han fracassat a 3r d’ESO i que 

els hi han dit, textualment, que els assentaven al costat de la paperera.  

Què busquen?  

 Acompanyar els i les joves en la construcció de la seva identitat vital. 

 Ser una escola professionalitzadora i despertar el desig d’aprendre (cap 

persona vol ser tonta). 

 Millorar la futura ocupabilitat de les persones joves. 

 

Primera experiència 
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Què observen?  

Veuen com molts joves han passat de curs i han arribat fins a 4t d’ESO sense 

saber llegir. “L’èxit rau en el fet d’oferir-los un espai digne, un lloc de 

futur, un espai on se’ls demani que volen fer”.  

Com ho duen a terme? 

 Acompanyant els i les joves en la construcció de la seva identitat vital. 

 Desenvolupant itineraris formatius llargs, flexibles i adaptats, deixant 

d’exigir als i les joves que en menys d’un any s’integrin en el mercat 

laboral.  

 Fent un seguiment subjectiu, adaptat a cada realitat, a cada persona. 

 Treballant en equip, buscant sempre els millors professionals, amb 

equips madurs i persones amb una alta sensibilitat per poder sostenir 

tan de patiment.  

 Treballant de forma oberta i col·laborativa amb empreses, universitats i 

entitats de l’entorn.  

 

 

Fran Viedma- Salesians Sant Jordi, Barcelona 

 

Fran Viedma comença parlant d’un nou model de formació que pretén ser 

reconegut per promoure la innovació en les veritables necessitats de les 

persones joves. Destaca que Salesians Sant Jordi va molt més enllà del fet 

religiós i treballa per donar resposta a persones joves que han estat excloses. 

Treballen arreu del territori català, conten amb 200 professionals, 230 voluntaris 

i un total de 5000 famílies ateses. Concretament, a la província de Girona, estan 

desenvolupant 6 projectes amb 3 voluntaris/es, 20 professionals i 500 persones 

participants.  

 

“Tenim la sort de tenir molts joves que ens han volgut donar una 

oportunitat als adults per millorar aquesta societat. Estem començant a 

donar respostes, a generar nous espais...el que és important és facilitar 

que les persones puguin ser persones. La resposta a tot plegat s’ha de 

centrar en pensar quines noves possibilitats podem incorporar als 

centres educatius des de l’acció social”.  

 

 

 

 

Segona experiència 
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Salesians Sant Jordi compta amb quatre escoles acreditades com a Escoles de 

Nova Oportunitat: una a Lleida, una a Mataró i dues a Barcelona. En elles no 

posen al centre els itineraris formatius flexibles sinó el protagonisme absolut dels 

i les joves.  

 

Viedma ressalta el que per a ell són dues idees claus entorn les oportunitats: 

 

 

- Una de les claus és posar la mirada no tan en la necessitat –en el fons de la 

desigualtat- sinó en poder acompanyar processos personals i empoderar les 

persones joves. “Més enllà de la resolució de la desigualtat tenim un 

encàrrec molt important, en aquest model de desigualtats molts 

infants i joves no tenen possibilitat d’oportunitats, per tan tenim el 

deure moral d’acompanyar aquests processos i donar resposta a les 

necessitats individuals”.  

 

 

- Una segona clau és superar el model de coordinació. “Hi ha masses 

finestres burocràtiques, hem de promoure la finestra única, basada 

en el treball presencial i el seguiment individualizat”.  
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Maria López- Doriga, Fundació Adsis, Barcelona.  

Una de les primeres aportacions que Maria López-Doriga fa en el debat és la 

importància de donar una resposta integrada i flexible a la persona jove, mirant-

la en el seu conjunt amb la idea de poder-li oferir un itinerari llarg. “No es tracta 

d’oferir un curs i que després la persona torni a quedar desemparada”.  

 

Quins aspectes tenen en compte en els seus àmbits d’actuació? 

 Promoure la connexió de les persones joves amb elles mateixes a través de 

la reconciliació amb la seves històries vitals.  

 Aprofundir les pràctiques educatives que incideixin en la importància de les 

relacions afectives.  

 Promoure el sentiment de pertinença del col·lectiu, un grup que estimula i 

incentiva el desenvolupament.  

 Estimular la idea de que s’han de reconciliar amb la cultura per tenir una 

bona experiència sobre el saber i el coneixement.  

 Acompanyar les persones joves en la transició cap a la vida adulta.  

 Treballar el vincle amb la comunitat.  

La ponent destaca els diferents projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) que estan 

portant a terme i passa algunes imatges sobre la formació i la inserció laboral 

de persones joves en els àmbits del treball de la restauració, el comerç, la 

informàtica, la perruqueria i l’administració. 

Quina és la riquesa dels ApS? Quin impacte tenen? 

Les persones joves es senten útils perquè són les entitats externes les 

que sol·liciten la seva ajuda. Un exemple el trobem a la Biblioteca del Carmel 

de Barcelona, cercaven persones per incorporar-se a l’espai i van fer la demanda 

a les aules del PFI. Gràcies a això s’aconsegueix que els i les joves tornin a sentir-

se útils per a la societat.  

Què permeten els ApS? 

 Treballar les competències tècniques i posar en valor el fet de poder 

treballar en entorns reals, com pot ser el cas del curs de Perruqueria que 

permet a la persona jove pintar les ungles a una dona gran. 

 

Tercera experiència 
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 Treballar les competències transversals: l’entorn d’aquests projectes els 

permet entrenar les competències més personals, les competències de 

relació així com poder entrenar una bona conducta amb les persones amb 

qui comparteixen el projecte.  

 

 Projecció cap al futur: permet saber en quins àmbits es veuen, quines 

noves competències volen adquirir, etc. 

 
 El vincle amb la comunitat a través de la seva participació activa.  

 

La ponent acaba la seva intervenció reforçant la següent idea: “Els 

projectes d’Aprenentatge Servei són projectes que realment parlen 

molt de segones oportunitats i de joves”.  

 

Aida Nicolás- Barcelona Activa, Barcelona.  

Aida Nicolás comença la seva intervenció dient que l’assignatura pendent del 

sistema és incloure les competències formatives i del treball en el context 

educatiu si volem donar una veritable resposta a les necessitats i inquietuds 

d’infants i joves.  A Barcelona Activa van començar atenent a joves de 4t d’ESO 

i actualment tenen molta incidència en els cursos de 3r d’ESO, batxillerat i cicles 

formatius de grau mig i de grau superior.  

La ponent parla amb especial atenció, del Projecte Porta 22, un Servei 

d’Orientació Professional dirigit a persones joves (tot i que s’ha d’especificar que 

qui fa la demanda i la inscripció és el professor/a del jove).  

 

Objectius del Projecte Porta 22: 

 
 Situar el jove en el centre del procés d’orientació, cercant així els propis 

interessos per tal de promoure l’autoconeixement. 

 Donar el màxim d’informació possible a les sortides professionals.  

 Fomentar l’esperit emprenedor. 

 

Un altre activitat que duen a terme i que ha tingut molt d’èxit són els 

monogràfics de dues hores. Utilitzen recursos atractius i motivadors com poden 

ser les dinàmiques de grup, els rol-playings,...i fomenten el treball col·lectiu i el 

treball individual dels i les joves participants.  

 

 

 

Quarta experiència 
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Aida Nicolás destaca que la riquesa dels monogràfics rau en el fet que els 

imparteixen professionals de l’educació i això ha propiciat que la participació als 

monogràfics sigui cada vegada més elevada. En l’actualitat conten amb 13 

monogràfics, els van revisant, adaptant i creant de nou.  

 

Un altra aspecte que destaca de l’experiència de Barcelona Activa és la visita a 

empreses per tal d’incentivar el treball per competències i l’especialització 

professional. “Visitem empreses de tota mena, hem de trencar amb la idea 

de la gran empresa i pensar amb entitats, amb petites empreses...en 

definitiva amb el teixit econòmic de l’àrea metropolitana”.  

 

Acaba la seva presentació comentant que tenim uns quants reptes de futur: No 

deixar de revisar contínuament continguts; impulsar vocacions científiques i 

tecnològiques; incorporar d’una vegada per totes la perspectiva de gènere per 

trencar amb els estereotips; i per últim, que el sistema promogui un pont entre 

l’orientació vocacional i l’orientació professional.  

 

7. Tancament i comiat 

 

Francesc X. Rodríguez, coordinador de la Comissió Territorial ECAS 

Girona- director de VINCLE i Carme Montserrat, vicedegana de 

Pràcticum i Mobilitat de la Facultat d'Educació i Psicologia de la 

Universitat de Girona són els encarregats de tancar l’acta i d’acomiadar 

les prop de noranta persones assistents a la II Jornada d’Acció Social. 

Conclusions de la jornada: 

 

 Els i les professionals de l'àmbit socioeducatiu tenen un paper clau en 

l'acompanyament dels i les joves des dels centres educatius. Observem 

com això, moltes vegades, té una repercussió directa i acaba influint 

sobre les decisions que prenen les persones joves. Per tan cal seguir 

apostant per la formació i la renovació pedagògica dels equips docents.  

 

 El sistema educatiu no ha sabut donar una resposta adequada al conjunt 

d’infants i joves i per tan es fa palesa la necessitat de dotar les 

institucions de pressupostos i recursos per donar-hi resposta i ampliar el 

ventall d’oportunitats educatives. 
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 Durant tota la jornada es parla contínuament de “l’acompanyament” en 

el sentit que, quan un jove arriba a un espai cercant una oportunitat en 

un primer moment no l’hem de veure com un alumne sinó com una 

persona i, per tan, cal posar mirada, escoltar, acollir, preguntar i 

sustentar des de la subjectivitat.  

 

 Es fa palesa la importància de promoure iniciatives per sensibilitzar els i 

les adolescents que encara no es troben en edat de treballar per tal 

d’anticipar-nos i donar més cobertura a les seves expectatives i 

necessitats.   

 
 

 El treball en xarxa i horitzontal resulta indispensable per poder desplegar 

i adaptar el coneixement sobre les oportunitats educatives als diferents 

contextos territorials. Hem de poder passar de la teoria a la pràctica i 

fer-ho amb el suport d’una xarxa interna formada per institucions 

universitàries, ens públics, empreses i entitats del tercer sector. 
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Girona, maig de 2019. 

Informe de relatoria realitzat per Helena Vancells Roldós. 

 

 

 

 

 

 

 


