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Reunió Comissió de Ciutadania 
DIA: 14 de desembre de 2020 
HORA: 18h 
LLOC: videoconferència 
 
 
Assistents:  
AASS Montse Castro 
Càritas Eulàlia Bofill 
CPNL Montse Deulofeu 
Serveis Socials Atenció Primària  Jordi Roura  
Nou Sol Laia Sancho 
Creu Roja Anna Serra 
Tècnica Acollida Ajuntament Girona Nia Farreras 
Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona Judit Font Redolad 
Gentis Tere Gomez 
Cap secció Atenció primària Ajuntament Girona Gemma Clapés 
Fundació Ser.Gi Ester Salvachúa 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania Pere Cortada 
 
Excusen la presència:  
Cap Àrea Drets Socials Marc Geronès 
Salesians Jesus Maria Vergara 
Creu Roja Anna Serra 
Resilis David Ruiz 
Per problemes amb la connexió  
CAS Teresa Ferrer Eva Bacardí 
Escola Adults Mª Eugènia Mascort  
Centra Acolliment La Sopa Pablo Mendizabal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
La sessió es fa per videoconferència i a l’inici de la trobada hi ha problemes amb l’enllaç de 
zoom que s’ha enviat. Finalment es crea una sessió nova de Jitsi i s’envia per correu però no 
tothom hi pot accedir. 
 
Es fa una ronda de presentacions i es repassa quin serà l’ordre del dia. 
 

1. Desplegament del Projecte IN 
2. Retorn del Procés participatiu del Pla de Ciutadania i de les Migracions 
3. Recuperar les propostes de la Comissió i prioritzar projectes pel 2021 

COMISSIÓ DE CIUTADANIA 
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L’any 2020 ha estat difícil en tots els àmbits pel fet que ens ha posat als serveis i entitats al 
límit en la resposta a les necessitats derivades de la pandèmia i del confinament. 
 
En aquest sentit, una dificultat també ha sigut el de la planificació. Per aquest motiu, el procés 
de treball iniciat al febrer amb l’aprovació del pla de treball del Consell de Cohesió va quedar 
aturat. D’altra banda, el Consell també ha estat clau per fer valoració de la situació i iniciar un 
nou projecte de lluita contra la fractura digital. 
 
No obstant, proposem reunir les comissions del Consell de Cohesió per poder recuperar el Pla 
Estratègic, ressituar les comissions i els projectes del consell i marcar el calendari proper. 
 
1. Desplegament del Projecte IN 
 
S’explica el recorregut del Projecte IN; s’han iniciat els cursos de les Aules d’Informàtica de la 
xarxa de Centres Cívics a partir de la contractació d’estudiants de la UdG com es feia 
anualment. A més, gràcies a l’ampliació d’aquestes contractacions així com de nous plans 
d’ocupació que s’incorporaran a finals d’any s’ha iniciat el servei de Suport al Tràmit. S’explica 
el circuit de sol·licitud de cita prèvia a través del telèfon 972 419 404. 
 
L’Eulàlia Bofill de Càritas explica també el projecte de voluntariat per fer suport a tràmits de 
l’entitat. De moment es mirarà quin volum de demandes té, i també si amb el servei de suport 
al tràmit ja es pot absorbir.  
 
Ara cal donar un temps de funcionament dels diferents serveis del Projecte IN per tal de veure 
com es comporta en volum d’atenció, tipus de demandes i tràmits més sol·licitats, perfils, ... i, 
si és el cas, treure’n conclusions per elevar demandes a altres administracions. 

 
2. Retorn del Procés participatiu del Pla de Ciutadania i de les Migracions 

 
La tècnica d’Acollida, la Nia Farreras explica l’estat actual del Pla de Ciutadania.  
Ja ha acabat el procés participatiu, que ha estat més curt del que es voldria i a més amb 
ultimes sessions on line.  
 
A partir del treball i les reflexions dels grups s’han acabat definint 4 eixos (enlloc dels 3 inicials) 
que són;  

a) Enfortiment 
b) Ciutadania i Drets 
c) Democràcia i Participació  
d) Cultura Pública Comuna. 

 
La idea és que el Pla s’aprovi per Ple el mes de febrer. Tindrà partida reconeguda però sense 
dotació econòmica específica associada. A mitjans de gener es tornarà a enviar a les entitats 
per fer una ultima lectura abans de l’aprovació.  
 
Un element per decidir encara és com serà la governança del Pla, la voluntat és que sigui un 
Pla viu i participat, i que vagi creixent i modificant-se d’acord amb els canvis socials, 
necessitats, etc. 
 



 

3 
 

En Pere Cortada, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania assenyala que per experiència i 
en relació a altres municipis, és molt important que el Pla tingui una partida econòmica 
associada, tant important com l’aprovació del Pla, ja que això genera reconeixement i 
estructura.  
 
En resposta a això, d’una banda, el Pla vol reconèixer la transversalitat i per tant, alguna de la 
despesa associada esta distribuïda en diverses partides (formació, ...). 
 
La Gemma Clapés, cap de secció d’atenció primària, explica que hi haurà noves “fitxes” del 
contracte programa de la Generalitat amb l’Ajuntament; una adreçada a persones irregulars en 
situació d’emergència, una altra per fer suport habitacional a joves migrats sols, una altra per a 
refugiats que cauen en la irregularitat, ... 
 
Aquestes línies de finançament també poden reforçar accions que estan identificades i 
proposades en el Pla de Ciutadania. 
 
La Judit Font, exposa que les entitats membres del Consell de Cohesió i Serveis Socials, i el 
propi Consell pot elevar les necessitats derivades del Pla a nivell polític i també pot emetre un 
posicionament respecte la necessitat de finançament, si fos el cas.  
 
Ester Salvachúa de la Fundació Sergi i Montse Castro d’Aass, expressen que faran la revisió 
final del document del Pla i que voldrien rebre’l amb prou temps. 
 
3. Recuperar les propostes de la Comissió i prioritzar projectes pel 2021 
 
Projecte de joves migrats sols 
En Jordi Roura explica que fins al moment s’han atès prop de 100 joves de perfil immigrat i 
sense llar. 
 
S’està treballant amb diferents dispositius,  

1) El Projecte El Pont, amb Fundació Sergi. Atenció de joves en horari diürn i de 12 a 15h 
amb àpat. 

2) Ajuts per pagar lloguer i plans de treball associats 
3) Acollida de joves en període d’emergència i toc de queda a la Casa de Colònies Bosc de 

la Massana. 
 
Segueix sent un problema la situació de desocupació, sobretot perquè molts joves estan sense 
autorització de treball. Alhora és difícil trobar propostes de formació professionalitzadora en 
aquests casos. 
 
Ester Salvachúa, que coordina com a Fundació Sergi el projecte El Pont, felicita als tècnics 
municipals per la proposta de la casa de colònies. A més assenyala que falten opcions 
formatives per a joves “sense papers”. També comenta que hi ha molts joves que estan fent 
itineraris d’èxit. L’Ester comparteix que aquest projecte és molt necessari però molt dur, més 
enllà de la cobertura de necessitats bàsiques, que són totes, hi ha altres nivells d’intervenció 
que son complexos; salut mental, addicions, ... 
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S’informa també que s’ha iniciat una línia de treball per ampliar la xarxa dels joves, per 
exemple la mentoria entre joves. 
 
Continuïtat de la comissió  
 
Es planteja el debat sobre la continuïtat de la Comissió en el marc del Consell havent-hi també 
la voluntat de generar una comissió de seguiment del Pla de Ciutadania. 
 
També caldria identificar temes nous a abordar. 
 
Les entitats comenten que ara cal temps per acabar de pensar-hi. 


