
                                                                         
 
 
 

COMISSIÓ DIRECTIVA   

24 DE NOVEMBRE 2020 

 

Assistents: Lluís Puigdemont (Fundació Ser.Gi), Anna Serra (Creu Roja), Montse Castro (AASS), 
Gemma Clapés (Cap secció Atenció Primària-Ajuntament Girona), Marc Geronès (Cap d’Àrea 
Drets Socials i Cooperació-Ajuntament Girona), Judit Font (equip de planificació) 

 

Introducció 

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. 

Objectiu de la reunió 

- recuperar el Pla Estratègic,  
- ressituar les comissions  
- els projectes del consell  
- marcar el calendari proper. 

 

1. Pla estratègic 

La pandèmia ha impedit poder realitzar el pla de treball previst i els projectes han quedat 
aturats. No obstant, la convocatòria de subvenció extraordinària Covid, per part de Dipsalut ha 
permès dissenyar i generar el PROJECTE IN de lluita contra la fractura digital. 

El projecte IN s’ha desplegat en base a 3 línies actuació 

- Accés  
- Capacitació 
- Barreres i discriminació 

S’informa de l’organització prevista, les hores que s’oferiran, la distribució territorial, ... 

El Lluís Puigdemont pregunta sobre la manera com s’avaluarà, i proposa indicadors com perfils 
per persones ateses, tràmits més comuns, principals obstacles d’accés, ... Es possible que 
calgui elevat algunes de les situacions detectades a altres administracions. 



                                                                         
 
 
L’Anna Serra pregunta quina serà la durada del projecte. S’informa que d’entrada serà fins a 
juny pendent de la incorporació de plans d’ocupació que permetran allargar fins a setembre i 
fer cicle anual quasi sencer. 

 

2. Calendari de treball de les comissions 

Es fa una priorització de projectes pel 2021, entenent que de cares a 2022 hi haurà un nou pla 
Estratègic, les jornades “Habitar la ciutat” haurien de permetre fer aquesta diagnosi i projecció 
de futur. 

- Comissió Ciutadania 
Durant la tardor s’ha fet el procés participatiu per l’elaboració del Pla de Ciutadania i 
ha estat una oportunitat. 
A la llarga la comissió de ciutadania ha de ser la Comissió de Seguiment del Pla, ja que 
els projectes de la Comissió estan inclosos en el Pla. 
 

- Comissió Ocupació 
Els projectes que s’han anat prioritzant són els de “treballadores de la llar i la cura” i el 
de “primers contractes”.   
 

- Plenari del Consell; principi de 2021 
Es proposa que els següent Plenari es faci una dinàmica de tot un matí on es pugui fer 
per parts, retorn de tots els projectes actuals. “Projecte In” i Joves migrats sols” i 
després de treball de comissions.  
 

S’acorda convocar les Comissions de Ciutadania i d’Ocupació el mes de desembre per poder 
prioritzar propostes i presentar projectes de cara a convocar Plenari del Consell a principis de 
2021. 

La proposta de dates seria la setmana del 14 al 18 de desembre de 2020. 

 

 

 


