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Salutacions 
 

 

D’acord amb la Declaració Universal de Drets Humans, tota persona té dret a un nivell 

de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar. Una part molt 

important dels factors que determinen la salut estan marcats per la situació social que 

es deriva de les condicions en què les persones naixem, creixem, vivim, treballem i 

envellim. 

Com a resposta a aquesta realitat, des de Dipsalut continuem augmentant els 

programes i recursos destinats a l’àmbit social per incidir en l’estat de salut, benestar i, 

és clar, felicitat dels ciutadans i ciutadanes. 

La tasca que duem a terme des de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de 

Girona, però, no podria desenvolupar-se sense el treball conjunt amb els municipis i les 

entitats del tercer sector social.  

Només treballant plegats podem apropar-nos a l’objectiu de promoure la plena 

ciutadania, afavorir la inclusió i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la 

construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat. Defensem un 

model de governança democràtica que es basa en promoure el diàleg permanent entre 

les entitats i l’Administració Local. El nostre repte de futur és enfortir encara més 

aquesta cooperació, amb l’objectiu de ser més eficaços i aconseguir resultats 

transformadors i perdurables. 

Fomentar aquesta relació entre els diferents actors del nostre territori és clau. I aquesta 

guia és una eina més per poder-ho fer. Pot ajudar a identificar moltes de les entitats 

que actuen en l’àmbit gironí, amb les quals es pot col·laborar per a la creació i la gestió 

de serveis.  

Esperem, doncs, que sigui un instrument útil per conèixer iniciatives i experiències de 

lluita contra les desigualtats i que ens recordi la importància de treballar en xarxa per 

aconseguir una societat més solidària, més compromesa i, a tots els efectes, més 

saludable i feliç.  

Maria Puig i Ferrer 

Presidenta de Dipsalut 
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Aquesta Guia d’entitats d’acció social a Girona (edició 2020) de la federació 

d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) és una actualització de la que es 

va editar ara fa tres anys. Enumera les entitats de la federació que hi ha a la 

demarcació de Girona i els projectes que duen a terme. Es tracta de donar a 

conèixer qui fa què per tal de facilitar la col·laboració entre els diferents 

agents socials, possibilitant el desenvolupament d’aquelles accions de més 

necessitat. 

La unitat d’Acció Social de Dipsalut i la Diputació de Girona hem donat 

suport econòmic per a l’edició d’aquesta guia en considerar-la una eina més 

per afavorir la cooperació entre els diferents agents del nostre territori, 

especialment entre les administracions públiques locals i el tercer sector.  

Considerem que la col·laboració entre l’Administració i les entitats del tercer 

sector ha de generar sinergies potenciadores de millors models de servei, de 

més llarg abast i fortalesa, per cobrir les necessitats socials, per respondre a 

noves situacions, per adaptar-nos al context canviant i, en definitva, per 

caminar cap a un país més cohesionat, més fort en l’atenció social, que 

pugui garantir benestar i qualitat de vida a tots els seus ciutadans.  

Treballar conjuntament amb el tercer sector ens aporta valor, coneixement 

de cada realitat, expertesa, solvència i una llarga experiència en l’atenció a 

les persones i en l’abordatge de problemàtiques ben diverses. Plegats, 

podem millorar la qualitat de l’atenció i l’eficiència dels recursos públics, i 

aconseguir el màxim retorn social.  

Per tot això, des de la Diputació de Girona promovem aquesta cooperació 

entre les administracions locals i les entitats sense ànim de lucre, perquè 

sabem que és la millor manera d’avançar cap a un món més just i igualitari. 

Maria Teresa Brunsó Puigvert 

Diputada delegada d’Acció Social 
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Les entitats que formen part d’ECAS treballen de manera prioritària amb 

col·lectius en situació o risc d'exclusió social amb l’objectiu d'afavorir-ne la 

inclusió, fer efectius els seus drets i promoure’n la plena ciutadania. 

Focalitzen la seva tasca en contribuir a millorar la situació de les persones 

per aconseguir que tinguin una major autonomia en el seu dia a dia, siguin 

més competents i disposin de més llibertat i capacitat per participar 

activament en la construcció de la societat. Com a federació volem contribuir 

al benestar de tota la població, especialment al d’aquelles persones que es 

troben en situació de més vulnerabilitat.   

Des d’ECAS considerem el treball en xarxa una font d’aprenentatge i de 

coneixement en comú continuat. Creiem que és fonamental per impulsar i 

generar noves maneres de treballar en l’acció social que impulsin una acció 

transformadora del context social i econòmic i redueixin les desigualtats i la 

pobresa. 

L’assoliment d’aquests objectius de canvi i d’acció compartida és per a 

nosaltres la clau per aconseguir l’impacte transformador que el sector social 

desitja dur a terme. Per tal de treballar en aquesta línia, ens cal una entesa 

que ens permeti impulsar sinergies i aliances en àmbits territorials 

específics. En aquest sentit, l’actualització que us presentem avui de la Guia 

d’entitats d’acció social a Girona és un recurs per aconseguir-ho, ja que s’hi 

recullen les activitats que desenvolupen les entitats d’ECAS a Girona i 

contribueix a construir un nou marc de col·laboració i de treball compartit.  

L'experiència de les entitats no només ajuda al treball en xarxa, sinó que 

produeix un efecte multiplicador i dota les administracions públiques de més 

força per lluitar contra totes aquelles realitats que desitgem canviar. La 

nostra intervenció es defineix cada vegada més per la col·laboració conjunta 

entre l’administració pública i el tercer sector social a través de 

concertacions, convenis, plans d’actuació i acords conjunts. 
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Aquesta Guia d’entitats d’acció social a Girona (edició 2020) és una bona 

font d’informació per conèixer la realitat del territori i aproximar-se als 

projectes i programes que les entitats hi desenvolupen. És una eina útil per 

descobrir l’expertesa i l’experiència de cadascuna de les organitzacions 

d’acció social que treballen a Girona i identificar possibles col·laboradors amb 

qui treballar en favor de les persones que més ho necessiten, tasca molt 

necessària en el nostre context actual. 

Xavier Puig Santularia 

President d’Entitats Catalanes d’Acció Social   
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Associació Casal dels Infants, 

acció social als barris 

  

 

PRESENTACIÓ 
El Casal va néixer amb una iniciativa veïnal per 
revertir la situació de vulnerabilitat que vivien 
molts infants. És una entitat que treballa per 
construir entre totes i tots una societat més 

justa, acollidora i basada en la igualtat 
d’oportunitats. 

 

• Àmbit d’actuació: Catalunya: Salt, 
Barcelona, Santa coloma, Sant Adrià- La 
mina, Badalona. 
Fora d’Espanya: Marroc. 

• Col·lectius destinataris: Infants, 
adolescents, joves i famílies en situació de 
vulnerabilitat social. 

• Missió de l’entitat: Aconseguir millores en la 

qualitat de vida de nens/es i joves que 
estiguin en una situació desavantatge social. 
Col·labora en la transformació social 
sensibilitzant sobre les desigualtats socials 
perquè defensa la justícia social i la igualtat 
d’oportunitats. 

 

REPRESENTANTS 
Roser Rosell | Presidenta 
Sergi Camacho| Vicepresident 
Loreto Cabot | Tresorera 

Rosa Balaguer | Directora General 
Monica Gibanel | Directora territorial Salt 
 

DADES DE CONTACTE 
Major, 30 

17190 Salt 

Tel.: 856094500 

mgibanel@casaldelsinfants.org 

www.casaldelsinfants.org 

/casalinfants 

@casalinfants 

 

 

  

 

mailto:flopez@casaldelsinfants.org
http://www.casaldelsinfants.org/
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

Servei: Casal familiar 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Famílies  

Descripció: Projecte destinat a  apoderar a les famílies a partir de 
promoure la seva participació, millorant les competències 
parentals i enfortint les seves relacions familiars. 

 
Servei: Centre Obert infantil 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Infants 6-12 anys 

Descripció: El projecte va dirigit a infants en una situació de 

vulnerabilitat social, promovent la seva participació en 
activitats de reforç escolar i lleure socioeducatiu, que 
reforcin els seus hàbits i valors.  

 
Servei: Centre Obert adolescent 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents entre 12-16 anys 

Descripció: El projecte va dirigit a joves en situació de vulnerabilitat 
social, i té per objectiu millorar la seva continuïtat 
formativa, autonomia i les seves habilitats socials a partir 

de reforç escolar i lleure socioeducatiu.  

 
Servei: RAI ESO 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents entre 12-16 anys 

Descripció: És un espai per adolescents en situació de vulnerabilitat 
social, on se’ls ofereix un espai de dinar saludable i 
activitats de lleure socioeducatiu i suport a l'estudi. 

 

 

  

Servei: Vincles 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Mares amb infants de 0-3  anys 

Descripció: És un espai materno infantil on s'acompanya a les mares i 
els seus fills/es per tal d'enfortir  els seus vincles afectius  
així com promoure el desenvolupament dels infants. 
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Servei: XAT 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Persones de 16-45 

Descripció: Aquest projecte vol oferir espais de formació i orientació 
per millorar l'ocupabilitat de persones a partir de la 
definició d’un itinerari sociolaboral i formacions.  

 
Servei: ICI- Pla Comunitari Salt 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Comunitari 

Descripció: El Pla Comunitari aglutina una xarxa de persones que 
treballa per millorar la convivència i  qualitat de vida dels 
veïns/ines reconeixent la interculturalitat. 

 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Formació en hostaleria 

Àmbit/col·lectiu: Joves 
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Associació per la Recerca i 
l’Acció Social | VINCLE 

  
 

PRESENTACIÓ 
VINCLE  es una associació fundada l’any 2004 
per un grup de professionals de l’àmbit social i 
educatiu amb llarga experiència en el tercer 
sector i en les polítiques públiques gràcies al 
seu treball anterior en diferents organismes de 

l’administració. 
 

• Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:   Exclusió 
residencial, Família i infància, Immigrants, 
gitanos, comunitats de veïns, dones, 
mediació. 

• Missió de l’entitat:  Promoure la inclusió 
social de persones i col·lectius en risc, des 
del seu habitat social, assolint processos de 

conscienciació, millora, apoderament i 
desenvolupament comunitari per tal de 
contribuir a la igualtat d’oportunitats i 
construir una societat més solidària, justa i 
cohesionada. 

 

REPRESENTANTS 
Francesc X. Rodriguez Burch | Director 
Montse Puigvert | Coordinadora de programes 
Sílvia Durany | Coordinadora de programes 

 

DADES DE CONTACTE 
Rutlla, 20-22 
17002 GIRONA 
Tel.: 972 222 072 
info@vincle.org  

www.vincle.org 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:info@vincle.org
http://www.vincle.org/
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei:  Servei d’acollida i mediació 

Municipi: Municipis del gironès 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

Descripció: En coordinació amb el CBS del Gironès-Salt acompanya a 
persones immigrades en el seu procés d’acollida i porta a 
terme mediacions interpersonals i comunitàries als 
diferents municipis.  

 
Servei: Xarxa tallers en família 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Famílies  

Descripció: Tallers amb pares i mares amb l’objectiu de l’acolliment 
lingüístic com a eina transversal i bàsica per a facilitar la 
comunicació amb l’escola i repercutir en l’èxit escolar de 
l’alumnat. 

 
Servei: Punt de suport al voluntariat 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania  

Descripció: Projecte adreçat a la ciutadania en general, per estimular 
la tasca del voluntariat a les entitats, projectes i activitats 

que en requereixin. 

 
Servei: Servei d’Acollida  

Municipi: Blanes 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

Descripció: Programa d’acollida a la població nouvinguda i de 
participació de les comunitats culturals i religioses del 
municipi. 

 

 

 

 

Servei: Servei d’assessorament jurídic en matèria 

d’estrangeria  

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

Descripció: En coordinació amb el Servei de Primera Acollida, atenció i 
assessorament jurídic a persones nouvingudes en relació 
als tràmits i procediments d’estrangeria. 

Servei: Servei socioeducatiu d’atenció diürna 

Municipi: Cassà de la Selva i Celrà 

Àmbit/col·lectiu: Infància 

Descripció: Programa de seguiment individualitzat i tutorial a infants i 

adolescents en situació de risc social, derivats pels SBAS. 
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Servei: Servei de mediació comunitària 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Habitatge 

Descripció: Programa de mediació i assessorament jurídic en 
comunitats de veïns i veïnes, i de gestió del conflicte en 
l’espai públic. 

 

Servei: ROMEST Girona 

Municipi: Celrà, Bordils i Flaçà 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

Descripció: Projecte per promoure la inclusió social i comunitària del 
col·lectiu de romanesos de l’est que viuen a la Llera del 

Ter. 

 

Servei: Programa de Participació a les AMPA'S de Salt 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Programa per incentivar l’espai de participació de les 
famílies en la vida dels centres educatius. 

 

Servei: Servei de mediació cívic i comunitari  

Municipi: Figueres (barri de Sant Joan) 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

Descripció: Suport i acompanyament a l’Associació de veïns i 
intervenció directa entre conflictes que hi ha al barri i/o 
amb les famílies. 

 

Servei: Programa d'intervenció socioeducativa  

Municipi: Figueres (barri de Sant Joan) 

Àmbit/col·lectiu: Famílies / Població gitana 

Descripció: Acompanyament social i educatiu per intervenir amb 
famílies derivades de Serves Bàsics d’Atenció Social, i 
treball comunitari per donar resposta a les necessitats del 
barri de Sant Joan i a la seva comunitat. 

 

Servei: GESO  

Municipi: Figueres  

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

Descripció: Projecte format per 3 mestres i 1 dinamitzadora, les quals 
realitzen classes a tota les persones que estan apuntades 
per treure’s el títol de la ESO. 

 

 

 

 



21 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Mediació en la convivència veïnal a Vidreres 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

 

Servei: Estudi de les necessitats d’habitatges per a joves a 
Pals 

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial 

 

Servei: Programes de formació i mediació en habitatges a 
Salt 

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial 

 

Servei: Servei de participació de la dona a Girona i Salt 

Àmbit/col·lectiu: Dones 

 

Servei: Centre Cívic de Ripoll 

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i adults 

 

Servei: Suport i formació als residents i comunitats de 
veïns en habitatges públics de La Bisbal 

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial 

 

Servei: Diagnosi social del barri Nord-Est de Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana / Exclusió residencial 

 

Servei: Servei d’acollida de Salt 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

 

Servei: Programa GESO 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

 

Servei: Servei de seguiment tècnic dels grups d’acollida de 
persones refugiades a la província de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

 

Servei: Xarxa de serveis d’intervenció socioeducativa a 
Osona 

Àmbit/col·lectiu: Infància 

 

Servei: Xarxa Participada d’Acollida als Nouvinguts (XPAN) 
a Salt 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 
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Servei: Formació professionalitzadora de dinamització 
comunitària a Girona 

Àmbit/col·lectiu: Formació d’adults 

 

Servei: Elaboració del programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) de Torroella de 
Montgrí  

Àmbit/col·lectiu: Ocupació / Immigració 

 

Servei: Lletres per tothom al gironès  

Àmbit/col·lectiu: Immigració 

 

Servei: Projecte d’inclusió social de minories ètniques a 

Blanes 

Àmbit/col·lectiu: Població gitana 

 

Servei: Programa de Reincorporació al Treball (PRT) a 
Cassà de la Selva i Salt 

Àmbit/col·lectiu: Immigració 
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Associació per a la salut 
familiar i comunitària | 

Ventijol 

  
 

PRESENTACIÓ 
VENTIJOL és una entitat sense ànim de lucre 
fundada al 1994, declarada d’Utilitat Pública. 
Des de la seva fundació ha creat i desenvolupat 
projectes d’intervenció psicoterapèutica i social 
des d’una perspectiva sistèmica, complementant 
les actuacions de de la xarxa pública d’atenció 
psicosocial i sanitària. 
 

 Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:  

Infants, adolescents, parelles, famílies, gent 
gran i altres col·lectius en situació de risc. 

• Missió de l’entitat:    
Intervenció psicoterapèutica i social amb 

famílies que es troben en situació de crisi, 

mitjançant la utilització de tècniques de 

Teràpia Familiar Sistèmica. 

 

REPRESENTANTS 
Carme Bosch Font | Directora 

Eva Alesanco Pujol | Directora Tècnica 

 

DADES DE CONTACTE 
Nou, 8 principal 1ª 

17001 GIRONA 

Tel.: 934081236 

ventijol@ventijol.cat   

www.ventijol.cat 

      @ventijol1 

 

 

http://www.ventijol.cat/
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

Servei:  
Treball familiar (teràpia, grups i mediació) – 
Atenció directa 

Municipi: Girona i Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies en general 

Descripció: Servei que pretén prevenir i atendre situacions de 
desestructuració psicosocial i produir canvis en la seva 
situació a través de tècniques de teràpia familiar. 

 

Servei:  
Treball psicoterapèutic amb interns de centres 
penitenciaris 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Reclusos en segon i tercer grau penitenciari i alliberats 
condicionals 

Descripció: Servei d’intervenció amb persones de segon i tercer grau 
penitenciari i alliberats condicionals per ajudar-los en la 
seva reinserció social i personal. 

 

Servei:  Acció comunitària 

Municipi: Municipis de les comarques gironines 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i les seves famílies 

Descripció: Xerrades participatives per a mares i pares a escoles,  i 
publicació d’articles per donar a conèixer la importància de 
la relació entre els diferents membres de la família per al 
desenvolupament d’infants i adolescents. 

 

Servei:  Acció participativa 

Municipi: Municipis de les comarques gironines 

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i les seves famílies 

Descripció: Assistència i participació en diferents jornades, trobades i 
reunions amb l’objectiu de poder intercanviar experiències 
i tècniques d’intervenció amb altres entitats amb les quals 
comparteix àmbit territorial i/o d’actuació. 

 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  

 
Servei:  Treball psicoterapèutic, grups, mediació 

Àmbit/col·lectiu: 
Famílies i persones en general (infants, joves, parelles, 
gent gran, famílies i col·lectius en situació de risc) 
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Associació Salesians Sant Jordi  
PES Girona  

  
 

PRESENTACIÓ 
Entitat que té com a missió l’atenció als infants i 
joves, sent especialment receptius a les 
situacions d’exclusió social que pateixen i les de 
les seves famílies. Atenció des de l’educació 
social.  
 

• Àmbit d’actuació: Girona, barris de Santa 
Eugènia i Can Gibert del Pla. 

• Col·lectius destinataris:  Infants, joves i 

famílies en risc d’exclusió social. 

• Missió de l’entitat: Educació integral i 
preventiva, acollida a la diversitat i treball en 
xarxa fent una opció clara de barri i de treball 
amb els col·lectius que estan en situació de 
risc d’exclusió social. 

 

REPRESENTANTS 
Jesús Maria Vergara Gainza | Titular Glòria 
Espinasa Rovira | Directora 

 

DADES DE CONTACTE 
Les Agudes, 14 1r. 2a. 
17006 GIRONA 
Tel.: 972246330 
pes.girona@salesians.cat  
www.salesianssantjordi.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:girona@salesians.cat
http://www.salesianssantjordi.org/
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

 

 

Servei:  Güell Espai Jove 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves a partir de 16 anys 

Descripció: Servei diürn obert a tota la ciutat. La missió és fomentar 
una actitud activa, responsable i constructiva als joves 
majors de 16 anys, sobre la seva pròpia trajectòria vital. 

 

Servei:  Projecte Neu 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves a partir de 15 anys 

Descripció: L’objectiu és l’apoderament dels joves del barri perquè 
siguin capaços de generar un canvi pel que fa a la realitat 
intercultural en què es troben, formant agents 
transformadors. 

 

Servei:  Fundació Jovent 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves a partir de 16 anys 

Descripció: Entitat sense ànim de lucre vinculada als Salesians Sant 
Jordi que acompanya a joves a desenvolupar la primera 
experiència laboral, per a la posterior recerca activa de 
treball o per animar-los a continuar amb la seva formació 
professional. 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei:  Centre juvenil 

Àmbit/col·lectiu: Joves de més de 16 anys 

 

Servei:  
Centres Oberts d’Infants (Santa Eugènia i Can 
Gibert) 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infància en risc 

Descripció: Equipament social diürn que fa una tasca educativa amb 
infants de 6 a 12 anys, donant suport al desenvolupament 
personal i social. 

Servei:  Centres Oberts d’Adolescents (Casalot i Güell) 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Adolescència en risc 

Descripció: Equipament social diürn que realitza una tasca educativa 
amb adolescents de 12 a 16 anys, donant suport al 
desenvolupament personal i social. 
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Cooperativa Suara 

  
 

PRESENTACIÓ 
Cooperativa de professionals compromesos amb 
el sector de l’atenció a les persones. Es gestiona 
un ampli ventall de serveis en àmbits com la 
promoció de l’autonomia i l’atenció a la 
dependència, els serveis socials i l’educació. 
 

 Àmbit d’actuació: Catalunya, presència en 22 
comarques. 

• Col·lectius destinataris: Petita infància i 

adolescència, joventut, persones adultes, gent 

gran, famílies, persones afectades per VIH o 

amb toxicomanies, persones amb mesures 

penals, persones amb malalties mentals, 

persones en situació de risc d’exclusió,  

persones amb discapacitat. 

• Missió de l’entitat:   Transformar l’entorn 
social, millorant la realitat de les persones 
mitjançant serveis de qualitat arrelats al 
territori que promoguin el seu benestar i 
creixement, des d’un projecte empresarial 
cooperatiu. 

 

REPRESENTANTS 
Mariví Foronda | Presidenta  
Laura Peracaula i Tomàs Llompart | Direcció       
    General 
Lluís Jerez | Representant a ECAS Girona  
 

DADES DE CONTACTE 
Pare Roca, 7 1r 
17800 OLOT 
Tel.: 972 294 836 
suara@suara.coop 
www.suara.coop 
      /suaracoop 
     @suaracoop 

      suaracoop 
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 
 

 

Servei:  Escola bressol 

Municipi: 
Banyoles, Besalú, Sant Jaume de Llierca, Torroella de 
Montgrí, l’Estartit, Pals, Palafrugell, Banyoles, Figueres i 
Sant Feliu de Guíxols 

Àmbit/col·lectiu: Infants de 0 a 3 anys 

Descripció: Servei que promou el caràcter plenament educatiu del 
primer cicle de l’educació, el qual ofereix experiències 
educatives que faciliten el desenvolupament harmònic dels 
infants de 0 a 3 anys en totes les seves capacitats. 

 

Servei:  Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) 

Municipi: Girona, Figueres, Olot, Banyoles 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves 

Descripció: Recurs d’atenció a la infància i/o a adolescència, definit i 
planificat per possibilitar un conjunt d’oportunitats 
educatives als infants, adolescents i famílies del municipi. 

 

Servei:  Servei de Primera Acollida i Atenció Integral 

Municipi: 
Municipis de les comarques del Gironès, l’Alt Empordà i la 
Garrotxa 

Àmbit/col·lectiu: Joves migrants sense referent familiar 

Descripció: Servei per a adolescents migrats sense referent familiar 
amb l’objectiu d’oferir-los oportunitats educatives, laborals 
i socials al territori. 

 

Servei:  Pisos assistits per a joves 

Municipi: 
Municipis de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa i 
el Gironès 

Àmbit/col·lectiu: Joves migrants sense referent familiar 

Descripció: Habitatges per a adolescents migrats (16-18 anys) sense 
referent familiar amb l’objectiu d’oferir-los oportunitats 
educatives, laborals i socials al territori. 

 

 

 

 

 

Servei:  Residència i Centre de Dia per a gent gran 

Municipi: Esponellà i Sant Joan Les Fonts 

Àmbit/col·lectiu: 
Persones grans autònomes o amb diferents graus de 
dependència 

Descripció: Servei amb caràcter permanent o temporal, amb una 
estructura funcional compensatòria de la llar o d’acolliment 
i estada diürna.  
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Servei:  Habitatges d’inclusió  

Municipi: Municipis de la comarca de l’Alt Empordà 

Àmbit/col·lectiu: Persones o famílies en situació de sensellarisme 

Descripció: Servei adreçat a persones i famílies en una situació 
d’urgència habitacional i sensellarisme. 

 

Servei:  Pis assistit de joves 

Municipi: 
Municipis de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa i 
el Gironès 

Àmbit/col·lectiu: Joves extutelats de més de 18 anys 

Descripció: Habitatges per a joves que han estat tutelats per 
l’administració i que necessiten un allargament del suport 
més enllà de la majoria d’edat per assolir la plena 

autonomia en els diferents àmbits de la seva vida. 

 

Servei:  
Servei d’atenció especialitzada per joves tutelats 
i extutelats 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves 

Descripció: Servei adreçat a joves tutelats i extutelats d’entre 16 i 20 
anys que té per objectiu la integració sociolaboral dels 
joves fomentant la seva autonomia i la seva emancipació, 
evitant l’exclusió social i la marginació. 

 

Servei:  Centre obert 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves 

Descripció: Recurs d’atenció a la infància i/o a adolescència –dels 6 als 
16 anys–, definit i planificat per possibilitar un conjunt 
d’oportunitats educatives als infants, adolescents i famílies 
del municipi. 

 

Servei:  Educadors de carrer 

Municipi: Palafrugell 

Àmbit/col·lectiu: Infància, adolescència i joventut. 

Descripció: Es proporcionen persones de referència alternatives que 
estan en contacte directe amb la realitat quotidiana dels 
adolescents i joves amb risc d’exclusió social, recolzant un 
procés educatiu integrador. 

  

Servei:  Atenció a les dones i assessorament psicològic 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols 

Àmbit/col·lectiu: Dones i infants en situació de risc i/o violència de gènere 

Descripció: Servei per potenciar la igualtat, detectar situacions de 
violència i sensibilitzar la població. Ofereix intervenció 
directa i proporciona assessorament tècnic als 
professionals de Serveis Socials. 
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Servei:  Servei de dinamització per a joves (Espai jove) 

Municipi: Palafrugell, Olot, Girona, Sant Feliu de Guíxols 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves 

Descripció: Espais de referència per a joves per afavorir la igualtat 
d’oportunitats i la transmissió de valors participatius. Es 
desenvolupa a través de programes socials, relacionals, 
culturals, de salut, d’innovació, oci... 

 

Servei:  
Servei de dinamització per a joves i dinamització de 
salut per a joves 

Municipi: Municipis de la comarca de la Garrotxa 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves 

Descripció: Serveis de transmissió d’informació per a les persones 

joves, sobre diferents temàtiques i en diferents espais i 
contextos. 

 

Servei:  Dinamització Consell de Joves 

Municipi: Palafrugell 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves 

Descripció: Servei de dinamització del consell de joves de la població, 
espai de participació per a joves de 14 a 29 anys. 

 

Servei:  Centre Cívic 

Municipi: Vidreres 

Àmbit/col·lectiu: Adults 

Descripció: Servei d’Escola d’Adults i dinamització de la programació 
d’activitats del Centre Cívic, que busca garantir les 
mateixes oportunitats de formació i accés a la cultura per 
a totes les persones. 

 

Servei:  Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 

Municipi: Torroella de Montgrí 

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Descripció: Servei dirigit a nois i noies que comparteixen la seva 

estada a l’institut amb una adaptació curricular a partir 
d’activitats prelaborals. 

  

Servei:  Preventiu diürn 

Municipi: Municipis de la comarca de l’Alt Empordà 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves 

Descripció: Servei socioeducatiu per afavorir el desenvolupament 
personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
prevenint el deteriorament de situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius. 
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Servei:  Habitatges Justícia 

Municipi: Figueres 

Àmbit/col·lectiu: 
Justícia / Persones que estan complint una mesura penal 
d’internament 

Descripció: Habitatge destinat a persones que han estan complint una 
mesura penal d’internament, que estan en segon grau i no 
tenen xarxa familiar o social a l’entorn proper per gaudir 
dels permisos. 

 

Servei:  Mesures penals alternatives 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Persones que han de complir una mesura penal alternativa 
a l’internament (fonamentalment per situacions de 
violència, delictes sexuals...) 

Descripció: Programes formatius i de suport psicològic. 

 

Servei:  Dinamització Ateneu Cooperatiu Terres Gironines 

Municipi: Comarques del Ripollès i la Garrotxa 

Àmbit/col·lectiu: Empreses cooperatives i d’economia social 

Descripció: Servei de dinamització de l’Ateneu Cooperatiu Terres 
Gironines per al foment del cooperativisme i l’economia 
social al territori. 

 
 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 

Àmbit/col·lectiu: Persones en situació de dependència que necessiten ajuda 
a domicili 

 

Servei: Centre de dia per a gent gran 

Àmbit/col·lectiu: Persones grans amb diferents graus de dependència 

 

Servei: Centre de dia per a famílies 

Àmbit/col·lectiu: Famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social 

 

Servei: Programa de mentoratge 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves 

 

Servei: Orientació familiar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

 

Servei: Pla de Transició al Treball 

Àmbit/col·lectiu: Adults 

 

Servei: Programa de mentoratge 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves 
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Servei: Orientació familiar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

 

Servei: Pla de Transició al Treball 

Àmbit/col·lectiu: Adults 
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Fundació Acollida i Esperança  

  
 

PRESENTACIÓ 
La fundació neix el 1993 a Badalona i des del 
2003 està present a la Bisbal d’Empordà. Es 
treballa des d’una visió centrada en la persona, 
d’acollida amb proximitat, i des d’uns valors 
d’acceptació, de llibertat individual i de treball 
en equip.  
 

• Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:  Persones en risc 

d’exclusió social. 

• Missió de l’entitat:  Promoure espais 
d’acollida per a persones en situació d’exclusió 
social amb la finalitat d’acompanyar-les i 
donar-los oportunitats de canvi, tant pel que fa 
a la millora de la seva qualitat de vida com a la 
seva promoció com a persones. 

 

REPRESENTANTS 
Mijail Acosta Martínez | Director general 
Laura Martínez Caminal |  Directora Tècnica del 
Centre d’Acollida Convent dels Franciscans 
 

DADES DE CONTACTE 
Convent, 55 
17100 La Bisbal de l’Empordà 

Tel.: 972 64 01 39 
convent@acollida.org 
www.acollida.org 
     /AcollidaiEsperanca 
     @Fund_Acollida 
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

 

 

 

 

 

  

Servei:  Centre d’Acollida Convent dels Franciscans 

Municipi: La Bisbal d’Empordà 

Àmbit/col·lectiu: 
Homes i dones majors d’edat afectades pel VIH/sida en 
risc d’exclusió social 

Descripció: Llar residència que ofereix un acompanyament 
socioeducatiu i sanitari integral a persones que necessiten 
suport per estabilitzar la seva salut i poder-se inserir 
socialment. Ofereix 27 places. 

Servei:  
SAVA (Servei d’Acompanyament a la Vida 
Autònoma) 

Municipi: La Bisbal d’Empordà i Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb risc d’exclusió social 

Descripció: Suport als processos d’autonomia de persones que han 
viscut en els serveis de la Fundació i que volen fer un pas 
endavant cap a una vida independent. Se’ls ajuda en la 
recerca d’un habitatge i se’ls proporciona acompanyament 
socioeducatiu i emocional quan ja viuen pel seu compte. 

Servei:  Mansol Projectes S.L. (C.E.T) 

Municipi: Fortià 

Àmbit/col·lectiu: 
Persones amb especials dificultats d’inclusió social i 
professional 

Descripció: Projecte d’inserció agrosocial de verdures i hortalisses amb 
l’objectiu de generar i consolidar llocs de treball per a 
persones amb discapacitat. 

Servei:  Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” 

Municipi: Baix Empordà 

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social 

Descripció: Programa que facilita la integració laboral a persones en 
risc d’exclusió social, combina les necessitats del teixit 

social i empresarial per poder tenir un millor èxit en la 
inserció de les persones que s’atenen. 

Servei:  Punt Formatiu Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” 

Municipi: Baix Empordà 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb risc d’exclusió social 

Descripció: Programa de formació gratuït per a persones que es 
troben en risc o situació d’exclusió social i així poder 
aconseguir una millora de l’ocupabilitat Aquesta formació 
consta de competències tècniques, transversals i 
pràctiques a empreses del territori. 
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37 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA 

 

 
 

 

Fundació Cepaim 

  

 

PRESENTACIÓ 
Organització sense afany de lucre d’àmbit 
estatal que porta més de 20 anys treballant per 
donar respostes a problemes socials relacionats 
amb persones en risc de vulnerabilitat i exclusió 
social. 
 

• Àmbit d’actuació: Estatal. A Catalunya, 
presència a Banyoles, Figueres i Barcelona 

• Col·lectius destinataris: Població migrada, 
població en general. 

• Missió de l’entitat: Promoure un model de 

societat inclusiva i intercultural que faciliti el 

ple accés als drets de ciutadania de les 

persones més vulnerables de la nostra societat 

i, de forma especial, de les persones 

migrades. Treballar per desenvolupar 

polítiques de lluita contra qualsevol forma 

d’exclusió social i col·laborant en el 

desenvolupament dels territoris locals i dels 

països d’origen de les persones immigrades. 

 

REPRESENTANTS 
Juan Antonio Miralles Ortega | President  
Juan Antonio Segura Lucas | Director  
Raúl Martínez Ibars | Subdirecció d’Àrees i 
Centres 
Anouar Tayebi | Coordinador territorial Olot-
Banyoles 
 

DADES DE CONTACTE 
Mossèn Gelabert, 09 baixos  
17800 Olot 
Mossèn Lluis Constants, 241  
17820 Banyoles 
Tel.: 617 920 715 
banyoles@cepaim.org 
www.cepaim.org 

     /fundacion.cepaim 
  @FundacionCepaim 
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

 

 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  

 
Servei: Sensibilització i formació en violència de gènere 

Àmbit/col·lectiu: Dones d’origen immigrant i població en general 

 

Servei: Prevenció de la mutilació genital femenina 

Àmbit/col·lectiu: Persones immigrades d’origen subsaharià 

 

  

Servei:  Projecte de cohesió social i convivència  

Municipi: Banyoles (barris de la Farga i Sant Pere) 

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies  

Descripció: Gestió dels serveis socioeducatius dels barris de la Farga i 
Sant Pere, mediació intercultural i accions comunitàries. 

Servei:  Projecte d’intervenció comunitària intercultural 

Municipi: Banyoles 

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies 

Descripció: Projecte que genera coneixement compartit de la realitat 
del territori, establint noves relacions i respostes a les 
necessitats i els reptes de la comunitat diversa, partint 
d’allò existent i reforçant-ho des de la comunitat. 

Servei:  
‘Media i integra’, programa per a la reinserció social 
en una societat culturalment diversa  

Municipi: Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Persones internes en centres penitenciaris 

Descripció: Servei de mediació intercultural en l’àmbit penitenciari que 
facilita la comunicació entre interns de diferents orígens i 
cultures, i entre aquests i els serveis i els professionals del 
centre. 
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Fundació Gentis 

  
 

PRESENTACIÓ 
Desenvolupa programes, projectes i serveis 
destinats a promoure el creixement personal i 
professional des de la vessant de la formació, 
l’orientació sociolaboral, la investigació, la 
mediació i la resolució de conflictes. 
 

• Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris: Famílies, persones 
aturades, persones en risc d’exclusió social, 
infants i adolescents, empreses i entitats, 
administracions. 

• Missió de l’entitat: Atendre les 

problemàtiques que presenten les persones, 

dissenyant i executant programes que 

ofereixin un model integral d’intervenció. 

 

REPRESENTANTS 
Marta Cid | Gerent 
Carlos Martínez | Coordinador territorial 
 

DADES DE CONTACTE 
Garrotxa, 7 
17006 Girona 
Tel.: 972 21 05 12 
gentis@gentis.org 

www.gentis.org 
 

 

mailto:gentis@gentis.org
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

 

 

 

 

 

  

Servei:  Formació contínua 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Professionals en actiu, en situació d’atur, persones amb 
diversitat funcional, entitats socials, administracions, 
empreses. 

Descripció: Cursos i accions formatives per la millora de la qualitat de 
vida i del benestar de les persones i/o col·lectius amb els 
quals treballa, així com el currículum i coneixements de les 
persones, entitats i empreses. 

Servei:  Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Professionals en situació d’atur, joves 

Descripció: Formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, 
destinada a afavorir la productivitat i competitivitat de les 
empreses, així com la qualificació i la promoció dels 
treballadors. 

Servei:  Inserció laboral 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Professionals en actiu, en situació d’atur, persones amb 
diversitat funcional, persones amb malaltia mental, entitats 
socials, administracions, empreses. 

Descripció: Servei especialitzat en recursos humans. La seva activitat 
se centra en l’assessorament, la formació especialitzada i 
l’orientació i inserció laboral. 

Servei:  Espai d’atenció familiar Ed’Af 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Ofereix assessorament, orientació i atenció terapèutica a 

les famílies i dona suport individual o en grup per ajudar a 
aquestes persones en les seves necessitats de creixement, 
educació i socialització. 

Servei:  Servei d’Atenció Psicològica (SAP) 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents, joves i les seves famílies 

Descripció: Servei d’orientació i assessorament psicològic que atén 
problemàtiques en què intervinguin aspectes personals i 
psicosocials, a partir de la intervenció terapèutica i 
d’activitats complementàries. 
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Servei:  Servei Estones 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Famílies amb nadons 

Descripció: Espai de trobada i relació per a pares i mares amb infants 
de 0 a 3 anys on es comparteixen vivències i experiències 
amb el suport de professionals. 

Servei:  Escoleta 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Espai de trobada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, 
amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes i angoixes 

dels pares i mares, i facilitar l’estimulació dels infants. 

Servei:  Programa Inclusió Social i Ciutadania 

Municipi: Girona i Salt 

Àmbit/col·lectiu: 
Veïns i veïnes, famílies, comunitat educativa, empreses, 
etc. 

Descripció: Servei de mediacions comunitàries, veïnals, familiars, 
escolars, a empreses, etc. 

Servei:  Servei de mediació 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Empreses, entitats, administracions, escoles, comunitats 
de veïns i veïnes, etc. 

Descripció: Assessorament i suport en la gestió dels conflictes que 
sorgeixen en les relacions personals i comunitàries. Es 
treballa la prevenció, s’ofereixen eines de gestió i de 
resolució de conflictes i es fan intervencions concretes. 

Servei:  ‘Fem Poble: joves actius’  

Municipi: Girona i Salt 

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Descripció: Programa de treball comunitari que té per objectiu la 
capacitació de competències relacionals i la participació 
dels joves. 
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Fundació INTERMEDIA 

  

 

PRESENTACIÓ 
Fundació sense ànim de lucre que neix el 2012 
fruit de la convergència de diverses  
organitzacions del tercer sector social —IReS, 
SURT, SUARA i, en un primer moment, FIAS— 
amb una llarga trajectòria d’acció social per a la 
millora de l’ocupació, especialment dels grups i 
persones que es troben en situacions de major 
vulnerabilitat.  
 

• Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:  Persones aturades, 
especialment aquells col·lectius en situació de 
major vulnerabilitat (beneficiaris/es de la RMI, 
dones, joves...). 

• Missió de l’entitat: Promoure la col·locació i 

la inserció laboral de les persones, 

especialment de les que es troben en 

situacions de vulnerabilitat social i laboral, 

amb la voluntat de ser una eina professional 

de qualitat, solidària i responsable, per al 

desenvolupament personal, la millora de 

l’ocupació i de l’ocupabilitat de les persones. 

 

REPRESENTANTS 
Sergi Pascual Rosa | Director Territorial Girona  
 

DADES DE CONTACTE 
Bonastruch de Porta, 16  
17001 Girona 
Tel.: 972 100 417 
s.pascual@fundaciointermedia.org 
www.fundaciointermedia.org 
     @intermedialabor 

 

http://www.fundaciointermedia.org/
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Servei:  Accions d’orientació i acompanyament a la inserció  

Municipi: Blanes 

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades 

Descripció: Es desenvolupen accions de millora de l’ocupabilitat 
mitjançant un diagnòstic competencial, un itinerari laboral i 
pràctiques en empreses. 

Servei:  
Mesures actives d’inserció per a persones 
beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania 

Municipi: 
Salt, Blanes, Palafrugell, Girona, Sant Feliu de Guíxols, 
Figueres, Ripoll 

Àmbit/col·lectiu: Persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció 

Descripció: Es desenvolupen mesures d’inserció laboral per a persones 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Inclou 
la millora competencial i processos d’orientació i 
acompanyament laboral amb la possibilitat de pràctiques 
en empresa. 

Servei:  Programa Incorpora  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades, especialment en risc d’exclusió social 

Descripció: Es tracta d’un programa que treballa amb les empreses 
amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de col·lectius 
vulnerables. 

Servei:  Club de la Feina  

Municipi: Castelló d’Empúries 

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades 

Descripció: Es tracta d’un servei de suport a la inserció laboral de les 
persones aturades del municipi. 

Servei:  Agència de col·locació  

Municipi: Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades 

Descripció: Es desenvolupen processos d’intermediació per a la 
inserció laboral de persones aturades inscrites a les 
oficines de treball. 
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Servei: Programa Reincorpora  

Àmbit/col·lectiu: Persones privades de llibertat 

 

Servei: Aules de recerca de feina  

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades 

 

Servei: Serveis de prospecció i intermediació 

Àmbit/col·lectiu: Empreses i persones aturades 
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Fundació IRES 

  
 

PRESENTACIÓ 
Fundació compromesa amb les famílies en 
situació de vulnerabilitat que ofereix 
acompanyament en l’àmbit social, psicològic i 
educatiu. Per a dur a terme la tasca, compten 
amb un ecosistema de projectes socials que 
permet donar una resposta personalitzada i 
eficaç a cada família. 
 

• Àmbit d’actuació: Comarques gironines. 

• Col·lectius destinataris:   Persones i famílies 
en situació de vulnerabilitat. 

• Missió de l’entitat: L’atenció integral de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

 

REPRESENTANTS 
Andreu Soldevila | President 
Susana Martínez | Tresorera 
Natàlia Valenzuela | Directora 
Sergi Pascual | Assessor Territorial Girona 
 

DADES DE CONTACTE 
Hotel d’Entitats Salt - Les Bernardes  
despatx 1/12 
Sant Dionís, 42  
17190 Salt  
Tel.: 972 296 952 
sergipascual@fundacioires.org 
www.fundacioires.org 
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Atenció psicològica al SIAD de Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Violència  

 

Servei: Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones 
perceptores de la RMI. Girona i comarca 

Àmbit/col·lectiu: Inclusió social 

 

Servei: Projecte ÀGORA: suport psicològic a infants i joves 
víctimes de violència. Sant Feliu de Guíxols i 
Maçanet de la Selva 

Àmbit/col·lectiu: Violència  
 

Servei: Projectes POIN d’Inserció sociolaboral per a 
persones en situació d’especial vulnerabilitat. 
Girona i Sta. Coloma de Farners 

Àmbit/col·lectiu: Inclusió social 
 

Servei: Inserció sociolaboral per a majors de 45 anys en 
situació d’atur per la crisi econòmica. Maçanet de la 
Selva 

Àmbit/col·lectiu: Inclusió social 

  

Servei:  SAS Gironès  

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Violència 

Descripció: Dos pisos suport per a dones víctima de violència de 
gènere i els seus fills i filles. 



49 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA 

 

 
 
 

Fundació Oscobe 

  
 

PRESENTACIÓ 
Fundació que promou la inclusió laboral de 
joves i col·lectius exclosos a través de 
l’acolliment, la formació i la inserció. També es 
promouen activitats econòmiques d’inserció 
laboral mitjançant l’empresa BROT.  
 

• Àmbit d’actuació: Comarques de Girona. 

• Col·lectius destinataris:  Joves i col·lectius 
exclosos. 

• Missió de l’entitat:La promoció integral de 

persones, en principi joves, en risc d'exclusió, 

mitjançant l'acolliment residencial, 

la formació pràctica i la inserció laboral. 

 

REPRESENTANTS 
Salvador Ferran Pérez-Portabella | President  
Núria Malet  | Pisos assistits 
Manel Sánchez | UEC 
Anna Nouguet | Centre de Noves Oportunitats 
Girona (CNO) 
Laura Maynegra | Responsable Centre Laboral   
     (formació i inserció laboral) 
Xavier Maynegra | Responsable de Jardineria 
Vanesa Matas | Responsable Casa de Colònies i  
     àrea de lleure 
 

DADES DE CONTACTE 
Zona Rural Sant Medir, s/n 
17150 Sant Gregori 
Tel.: 972 221 657 
info@oscobe.com 
www.oscobe.com 
     /FundacioOscobe 
 

 

http://www.oscobe.com/
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Servei:  Pis Assistit per joves tutelats - Pis Tramuntana 

Municipi: Figueres 

Àmbit/col·lectiu: Joves tutelats entre 16 i 18 anys 

Descripció: Recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral 
d’aquests joves, els quals es troben en un procés de 
desinternament progressiu de les institucions. 

Servei:  Pisos Assistits per a joves ex tutelats  
Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves extutelats entre 18 i 21 anys 

Descripció: Servei dirigit a joves, amb objectiu de garantir una atenció 
integral i adaptada a les seves necessitats, i portar a terme 
un procés de desenvolupament cap a l'autonomia. 

Servei:  
UEC PNO (Unitat Escolarització Compartida – 
Programa Noves Oportunitats) 

Municipi: Sant Gregori i Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves entre 14 i 16 anys derivats d’Educació. 

Descripció: Recurs d’Oscobe i Escola Noves Tendències, emmarcat 
dins els programes del Departament d'Educació, per 
atendre alumnes amb dificultats d'aprenentatge, 
comportaments conflictius, d'absentisme i rebuig escolar. 

Servei:  
CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS GIRONA 
(UTE FUNDACIÓ OSCOBE-FUNDACIÓ INTERMEDIA) 

Municipi: 
Girona, Figueres, Blanes, Olot, Santa Coloma de Farners, 
La Bisbal d’Empordà, Palamós. 

Àmbit/col·lectiu: 
Joves entre 16 i 24 anys que no han finalitzat amb èxit els 
estudis obligatoris i/o post-obligatoris i que actualment no 
tenen una feina. 

Descripció: Programa integral que contempla 4 fases: 
- Servei d’orientació per la definició del projecte 

professional i vital. 
- Servei d’execució del projecte professional i vital. 
- Servei de tutorització i seguiment. 
- Servei de suport a l’escolarització. 

Servei:  Servei Prepara’t 
Municipi: Sant Gregori 

Àmbit/col·lectiu: Joves  

Descripció: Servei especialitzat d’atenció diürna, que té com a finalitat  
donar una resposta educativa integral i sistemàtica als 
joves que pateixen una situació d’especial vulnerabilitat. 
S’ofereixen activitats dirigides i de caràcter formatiu 
instrumental i prelaboral. 
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Servei:  Beques per l’èxit escolar 
Municipi: Sant Gregori 

Àmbit/col·lectiu: Joves  

Descripció: S’ofereix una tutorització i suport econòmic a alumnes amb 
dificultats econòmiques, perquè puguin continuar la seva 
formació i/o el retorn al sistema educatiu reglat, 
promovent així la igualtat d’oportunitats.  

Servei:  Programa de Formació i Inserció (PFI) 
Municipi: Sant Gregori 

Àmbit/col·lectiu: 
Joves que no han obtinguts la titulació de l’ESO entre 16 i 
20 anys 

Descripció: Programa que proporciona les competències necessàries 
per a la incorporació al món laboral o que permet 
continuar la formació reglada a través de CFGM. Perfil 
professional: Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració. 

Servei:  Certificats de Professionalitat  

Municipi: Sant Gregori 

Àmbit/col·lectiu: Treballadors/es no ocupats, demandants d’ocupació. 

Descripció: Accions formatives per desenvolupar les competències 
professionals i obtenir una qualificació. Especialitats: 

- Operacions bàsiques de servei d’àpats (càtering) 
- Activitats d’auxiliar de vivers, jardins i centres de 

jardineria. 
- Serveis de Restaurant 
- Agricultura ecològica  

Servei:  Formació a mida  

Municipi: 
Sant Gregori, i altres municipis de les comarques de Girona 
(a demanda) 

Àmbit/col·lectiu: Joves, persones aturades i col·lectius vulnerables. 

Descripció: Disseny i desenvolupament de formacions a mida segons 
encàrrec, atenent diferents necessitats i demandes del 
territori.  

Servei:  Programa Incorpora 
Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social 

Descripció: Suport a persones en risc d’exclusió social per accedir a 
una feina d’acord amb les seves aptituds i motivacions. Es  
realitzen accions d’intermediació laboral amb el teixit 
empresarial del territori. 
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Servei:  Programa Reincorpora 
Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Persones privades de llibertat derivades pel CIRE 

Descripció: El programa ofereix a aquestes persones l’oportunitat de 
construir un futur a través d’itineraris personalitzats. Els 
beneficiaris participen d’accions que els ajuden a millorar 
el perfil ocupacional i la integració social i laboral.  

Servei:  Punt Formatiu Incorpora 

Municipi: 
Sant Gregori. En cas d’accions formatives vinculades a 
empreses la ubicació varia segons el territori on es 
desenvolupa.  

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social 

Descripció: Formació que té en compte les necessitats del teixit 
empresarial del territori i on es realitzen accions de 
formació en competències transversals, formació 
professionalitzadora i pràctiques en empreses.  

Servei:  Empresa d’Inserció Brot: Serveis de jardineria 
Municipi: Municipis de les comarques de Girona i nord de Barcelona 

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social 

Descripció: L’objectiu és crear llocs de treball per persones en risc 
d’exclusió social. El centre de treball mediambiental ofereix 
serveis forestals, de creació i manteniment de jardins per 
ens públics, empreses i particulars. 

Servei:  
Empresa d’Inserció Brot: Casa de colònies i zona de 
lleure Can Bellvitge 

Municipi: Sant Gregori 

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social 

Descripció: A través del centre de treball en hoteleria, s’ofereix el 
servei d’hostalatge a la casa de colònies Can Bellvitge, 
lloguer d’espais per esdeveniments en el restaurant Ocells 
Perduts i de la zona de lleure amb piscina i barbacoes.  
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 
 
 

Fundació Resilis 

  
 

PRESENTACIÓ 
Presta serveis i desenvolupa projectes i  
programes tant en l’àmbit de l’atenció integral 
de joves i infants en situació de risc social o 
amb possibilitat de patir-ne, com en l’àmbit  
comunitari i de prevenció. 

 

 Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:  Infants i joves. 

• Missió de l’entitat: Vetllar per l’atenció 
integral dels infants i dels joves, especialment 
d’aquells en risc social, ajudant a millorar la 
seva qualitat de vida i la defensa dels seus 
drets. 

 

REPRESENTANTS 
Anna Sunyer | Gerent  
David Ruiz | Coordinador territorial 
 

DADES DE CONTACTE 
Garrotxa, 7 
17006 Girona 
Tel.: 972 24 50 90 
resilis@resilis.org 
www.resilis.org    
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Servei:  
Serveis residencials de protecció a la infància 
(CRAE, CREI, CA, SPAE) 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves 

Descripció: Serveis d’acolliment residencial de diversa tipologia, per a 
la guarda i educació dels seus usuaris i usuàries. Els joves 
hi resideixen temporalment amb la mesura administrativa 
d’acolliment simple en institució. 

Servei:  Serveis especialitzats (EVAMI) 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves 

Descripció: Els serveis especialitzats assessoren, valoren i informen 
dels casos de maltractaments o sospita de maltractaments, 
notificats a l’organisme competent des de l’àmbit sanitari. 

Servei:  Serveis comunitaris (Centres oberts i punts Òmnia)  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves 

Descripció: Atenció a menors en situació de risc per afavorir el seu 
desenvolupament personal i integració social, i l’adquisició 
d’aprenentatges. El seu objectiu és prevenir i evitar el 
deteriorament de les situacions de risc, i compensar 
dèficits socioeducatius. 
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Fundació SER.GI Servei Gironí 
de Pedagogia Social 

  
 

PRESENTACIÓ 
Fundació SER.GI és una entitat privada, sense 
ànim de lucre, amb voluntat de servei públic en 
el terreny de la pedagogia social. El seu objectiu 
és la promoció d'una millor qualitat de vida en 
els grups o minories amb dificultat en el seu 
desenvolupament personal, familiar o social. 
 

 Àmbit d’actuació: Catalunya. 

• Col·lectius destinataris:  Grups o minories 
amb dificultat en el seu desenvolupament 
personal, familiar o social. 

• Missió de l’entitat: Promoció d'una millor 
qualitat de vida en els grups o minories amb 
dificultat en el seu desenvolupament personal, 
familiar o social, especialment les que estan 

en una situació de vulnerabilitat per raons 
econòmiques, d’origen social o cultural. 

 

REPRESENTANTS 
Bru Pellissa i Vaqué | President 
Lluís Puigdemont i Reverter | Director 
 

DADES DE CONTACTE 
Plaça Lluís Companys, 12 
17003 Girona 
Tel.: 972 213 050 

info@fundaciosergi.org 
www.fundaciosergi.org 
     /fundaciosergi 
     @fundaciosergi 
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Servei:  Porta d’accés  

Municipi: Salt  - Gironès 

Àmbit/col·lectiu: Joves i famílies 

Descripció: Dispositiu de suport a adolescents i joves per tal de 
potenciar la seva permanència dins el sistema educatiu o 
millorar la seva transició escola-treball. 

Servei:  Taller ÈXIT 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Joves  

Descripció: Taller d’orientació de caire preventiu adreçat a joves 

majors de 16 anys per a la realització de projectes 
professionals basats en l’autoconeixement i apoderament 
personal. 

Servei:  Tallers d’estudi amb famílies 

Municipi: Salt i Girona 

Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies 

Descripció: Espai de formació i suport perquè els pares i mares puguin 
ajudar de forma directa als seus fills i filles en el seu 
itinerari escolar, a través dels deures, reforçant el vincle. 

Servei:  Diversitat i convivència 

Municipi: Comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Joves i  centres educatius 

Descripció: Tallers en espais de formació, per tal d’afavorir la 
convivència positiva dins de les aules. S’ofereixen tallers 
sobre convivència i gestió de conflictes, interculturalitat, 
gènere i bullying. 

Servei:  Assessorament dinamització de famílies 

Municipi: Comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Professionals de l’àmbit educatiu i dels serveis socials 

Descripció: Orientacions als professionals del treball comunitari de 
serveis socials, per a la implicació i dinamització de les 
famílies en la comunitat educativa. 

Servei:  Tarda jove   

Municipi: Lloret de Mar     

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Descripció: Abordatge i prevenció de situacions i conductes de risc per 
aquells adolescents que passen hores al carrer, amb fracàs 
escolar i/o que les famílies no els poden oferir suficient 
contenció o suport. 
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Servei:  QUETZAL 

Municipi: Celrà 

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Descripció: Intervenció en medi obert per a joves que es troben en 
situació de vulnerabilitat social o familiar en risc d’exclusió, 
a partir dels 12 anys. Per reduir el risc d’exclusió, 
potenciant l’autonomia personal a través de processos 
d’apoderament. 

Servei:  Centre obert 

Municipi: Lloret de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents 

Descripció: Es proporciona atenció a infants i adolescents en situació 
de risc afavorint el seu desenvolupament personal i 
integració social i l'adquisició d'aprenentatges i 
compensant dèficits socioeducatius. 

Servei:  Beques escolars i universitàries 

Municipi: Salt 

Àmbit/col·lectiu: Adolescents, famílies i centres educatius 

Descripció: El projecte vol la millora de la situació educativa dels joves 
en situació o risc d’exclusió de Salt. Es busca afavorir 
itineraris formatius dels alumnes que tenen nivells 

socioeconòmics baixos. 

Servei:  Pla local de ciutadana 

Municipi: Lloret de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general 

Descripció: Gestió del Pla local de ciutadania per tal d’afavorir i 
garantir la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió i la convivència ciutadana. 

Servei:  Dinamització comunitària 

Municipi: Platja d’Aro  

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general 

Descripció: Dinamització comunitària per tal d’afavorir i garantir la 
inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la 
convivència ciutadana. 

Servei:  Intermediació en habitatge social: pisos d’inclusió 

Municipi: 
Girona, Salt, Lloret de Mar, Figueres, Caldes de Malavella, 
Maçanet de la Selva, Vidreres i Pineda de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Intermediació entre propietaris d’habitatges buits i unitats 

de convivència en procés de recerca de pis. Es facilita 
l’acord entre les parts i es vetlla pel correcte manteniment 
de l’immoble. 



59 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA 

 

 

 

 

 

 

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Empoderament de col·lectius 

Àmbit/col·lectiu: Dinamització comunitària intercultural, associacionisme... 

 

Servei: Accions per la igualtat d’oportunitats joves 

Àmbit/col·lectiu: Èxit educatiu joves, tallers lingüístics, atenció diversitat... 

 

Servei: Plans comarcals i locals d’acollida 

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general 

  

Servei: Dinamització comunitària àmbit escolar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies, infants i joves 

Servei:  Intermediació en habitatge social: pisos mediació 

Municipi: 
Girona, Salt, Lloret de Mar, Figueres, Caldes de Malavella, 
Maçanet de la Selva, Vidreres i Pineda de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Intermediació entre propietaris d’habitatges buits i unitats 
de convivència en procés de recerca de pis. Es facilita 
l’acord entre les parts i es vetlla pel correcte manteniment 
de l’immoble. 

Servei:  Mediació impagaments habitatge 

Municipi: 
Girona, Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Vidreres,  
Maçanet de la Selva i Pineda de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Suport i orientació a famílies amb alguna problemàtica 
relacionada amb impagaments de la quota hipotecària o la 
renda de lloguer que pugui provocar el desnonament del 
seu domicili habitual. 

Servei:  Masoveria urbana 

Municipi: Girona i Lloret de Mar 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Es busca millorar l’accessibilitat i el manteniment de 
l’habitatge a unitats de convivència que es troben en 

situació d’exclusió residencial tot ajudant-los a generar 
processos d’inserció social. 

Servei:  Dones supervivents 

Municipi: Girona, Figueres i Salt 

Àmbit/col·lectiu: Famílies 

Descripció: Dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones que 
han patit violència masclista. Es preveu una intervenció 
socioeducativa per tal de reforçar les xarxes de suport 
relacional. 
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Fundació TRESC 

  

 

PRESENTACIÓ 
La Fundació TRESC és una entitat que treballa 
per la inclusió sociolaboral de les persones amb 
discapacitat i amb trastorn mental de les 
comarques gironines. 

 

 Àmbit d’actuació: Girona i comarques. 

• Col·lectius destinataris: Persones amb 
discapacitat, sobretot intel·lectual, i trastorn 
mental 

• Missió de l’entitat: Oferir suports a les 
persones amb necessitats especials per 
desenvolupar-se en àrees de la seva vida 
(laboral, social, formativa, habitatge)  que els 
dificulten  participar en la societat en la que 
viuen en igualtat d’oportunitats i com a 
ciutadanes de ple dret. 

 

REPRESENTANTS 
Montserrat Cardona Iguacen | Presidenta 
Anna Mª Roca Loubat | Tresorera  
Maria Pallisera Díaz | Secretària 
Lídia Aldeguer Corominas | Vocal  
 

DADES DE CONTACTE 
Universitat de Montpeller, 12  
17003 Girona 
Tel.: 972 411 159 
fundaciotresc@fundaciotresc.org 
www.fundaciotresc.org 
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

 

 

 

 

 

 
 
 

Servei:  Treball amb Suport (TaS) 

Municipi: Municipis de les comarques gironines. 

Àmbit/col·lectiu: 
Persones amb discapacitat, especialment intel·lectual, i/o 
trastorn mental 

Descripció: Itineraris laborals per a la inserció a l’empresa ordinària a 
través de la metodologia de Treball amb Suport. Formació, 
orientació, pràctiques i acompanyament a la inserció i el 
seu seguiment. 

Servei:  Seguiments. Treball amb Suport (TaS) 

Municipi: Municipis de les comarques gironines 

Àmbit/col·lectiu: 
Persones amb discapacitat, especialment intel·lectual, i/o 
trastorn mental 

Descripció: Acompanyament i suport al llarg de tota la vida laboral de 
les persones que estan treballant a l’empresa ordinària per 
mantenir el lloc de treball, promocionar-se o canviar-lo per 
millorar. 

Servei:  Servei Prelaboral del Baix Empordà 

Municipi: Palafrugell 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb trastorn mental greu (TMG) 

Descripció: Treballar l’ocupabilitat de les persones amb TMG a través 
d’un programa individual d’inserció laboral que les capaciti 
i/o habiliti de cara a una futura incorporació al mercat 
laboral ordinari. 

Servei:  Servei Ocupacional d’Inserció (SOI-Pontó) 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Joves amb discapacitat intel·lectual o dificultats 
d’aprenentatge 

Descripció: Projecte de transició a la vida adulta previ a iniciar 
itineraris laborals  que ofereix formació en competències 
bàsiques personals, socials i professionals per avançar en 
la seva autonomia 

Servei:  Pis assistit DECIDEIX 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Joves extutelats per la Generalitat de Catalunya entre 18 i 
21 anys amb discapacitat i/o trastorn mental 

Descripció: Pis de transició per a joves per treballar competències per 
a la seva emancipació. Organització  de la vida quotidiana i 
cura personal, participació en la comunitat i implicació en 
la planificació del propi projecte. 
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS  
 

Servei: Formació al llarg de tota la vida 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

 

Servei: Orientació laboral 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

 

Servei: Pràctiques formatives a les empreses 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

  

Servei: Inserció laboral a l’empresa ordinària  

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

 
 

Servei:  Projecte DECIDEIX 

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: 
Joves extutelats per la Generalitat de Catalunya entre 18 i 
21 anys amb discapacitat i/o trastorn mental 

Descripció: Acompanyar els processos d’autonomia i participació social 
així com desenvolupar el seu itinerari personal d’inserció 
per tal de facilitar la transició cap a l’emancipació i la vida 
independent. 

Servei:  
Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar 
(PSAPLL) 

Municipi: Qualsevol municipi de les comarques gironines 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i trastorn mental 

Descripció: Acompanyament en els processos de vida independent: 
suport a les tasques de la llar, en la cura personal, 
economia, participació social... 

Servei:  Formació amb suport 

Municipi: Girona i qualsevol municipi comarques gironines 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i trastorn mental 

Descripció: Suport individualitzat ofert a les persones que estan fent 
formacions externes com a reforç (carnet de conduir, 
noves tecnologies, curs carretoner ...). 

Servei:  Tallers formatius 

Municipi: Girona i Palafrugell 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i trastorn mental 

Descripció: Desenvolupament de competències transversals i 
específiques: habilitats socials, habilitats de la vida 
quotidiana (cuina, costura...), economia personal, ús de 
noves tecnologies, salut... 
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Servei: Seguiment de les persones que estan treballant 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

  

Servei: Prospecció d’empresa. Assessorament i suport. 

Àmbit/col·lectiu: Empreses i institucions públiques i privades 

 

Servei: Participació social en entorns comunitaris 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
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