
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLA ESTRATÈGIC 2019-2021 
 

SESSIÓ PLENÀRIA  
19 DE FEBRER DE 2020 
Centre Cívic Pont Major 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA  
 
 
 



 
 
 

 

Ordre del dia 
 

1..- Benvinguda i presentació a càrrec de la regidora delegada de Drets Socials i 
Cooperació, la Sra. Núria Pi 

 
2.- Actualització i aprovació de les entitats membres del Consell de Cohesió i 
Serveis Socials de Girona. 

 
3.- Revisió i valoració de la tasca del Consell durant l’any 2019 en el marc del Pla 
Estratègic 19-21 

 
4.- Propostes de les Comissions de treball per l’any 2020 en el marc del Pla 
Estratègic 19-21 

  Comissió de Ciutadania 
  Comissió d’Ocupació 
  Comissió d’Observatori i Comunicació 
 

5.- Proposta organitzativa 
 

6.- Torn obert de paraules 
 
 
 
Representants assistents 
 

Representants Entitats d’iniciativa social 
 

Marina Molina Ramon Noguera 
Laia Planagumà/ Lluís Jerez Suara 
Eulàlia Bofill Càritas Diocesana 
Jesús Marí Salesians 
Lluís Puigdemont Fundació SerGi  
Belén Lopez CCOO  
Cristina Cots Cambra Comerç  
Silvia Fabrega Llars Oxalis   
Albert Rosa Fundació Astres  
Montse Castro AASS 
Edgar Fullana ADI’S 
Tere Gómez Fundació Gentis  
Xavier Casas UGT 
Maria Rosa Agustí PIMEC 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

Representants Ajuntament de Girona 
 

Marta Madrenas Alcaldessa de Girona 
Núria Pi Regidora de Drets Socials i Cooperació 
Marc Geronès Cap d’Àrea de Drets Socials i Cooperació 
Gemma Clapés Cap de Secció de Atenció Primària 
Nia Farreras Tècnica d’Acollida  
Marta Ros Secció Planificació estratègica/Secretaria Tècnica del Consell 
Judit Font Secció Planificació estratègica/Secretaria Tècnica del Consell 
Enric Manuel Secció Planificació estratègica 

 
Representants Grups Municipals 

 
Laia Pèlach Guanyem 
Sílvia Paneque PSC 
Anabel Moya ERC 

 
Persones excusades 
 

Representants  
Montse Deulofeu CPNL 
Iolanda Martin Associació Família i Salut mental de Girona i comarques 
Meritxell Brun IAS_ CSMA Gironès-Pla de l'Estany 
Xavier Solench IAS_CAS Girona 
Carme  CFA Girona 
Anna Serra Creu Roja 
Lourdes Delgado Cap Secció Serveis Especialitzats  
Rosa Angelats Consorci de La Sopa 
Sergi Pascual Fundació Intermedia 
Eva Fortià Servei Municipal d’Ocupació 

 
 
La sessió s’inicia amb una presentació del senyor Marc Geronès que agraeix la presència dels assistents 
així com de l’Alcaldessa Marta Madrenas, i assenyala el fet que és la primera Sessió Plenària de la Regidora 
Núria Pi. A continuació els repassa l’ordre del dia de la reunió i es fa una ronda de presentació dels 
assistents. 
 
 
 
 



 
 
 

 

1.- Benvinguda i presentació a càrrec de la regidora delegada de Drets Socials i 
Cooperació, la Sra. Núria Pi 
 
La Regidora Núria Pi expressa el reconeixement per la tasca del Consell de Cohesió i Serveis Socials i 
manifesta el seu interès per la manera de treballar en comissions, amb una orientació més pràctica i que 
permet aconseguir més i millors resultats. 
 
 
2.- Actualització i aprovació de les entitats membres del Consell de Cohesió i Serveis 
Socials de Girona 
 
Des de la Secretaria Tècnica del Consell s’explica que, segons el Reglament, el procés d’acceptació de nous 
membres o de canvis en la representació ha de ser aprovat al plenari. Pel fet que es fa una sessió plenària 
anual, aquesta gestió és poc àgil en la incorporació de nous membres, de manera que les comissions sovint 
van incorporant persones i entitats segons l’eix d’interès o la temàtica. Per això, és important revisar i 
actualitzar l’estat actual de membres, i les noves sol·licituds i aprovar-les.  
 
Un cop aprovat, les entitats rebran una comunicació externa on es requerirà que facin una 
notificació/sol·licitud per registre electrònic que constarà com a petició/actualització formal de pertinença 
al Consell.  
 
Ara mateix hi ha una nova petició l’Associació d’Hondurenys de Girona per entrar al Consell. 
 
Es revisen els membres actuals a 2020, que són:  
 

Entitats d’iniciativa social / Altres administracions Nom i cognom del representant 

AASS (Assoc. Per l’Atenció Serveis i Solidaritat) Montse Castro 

ACAS (Assoc. Comunitària Anti Sida) Anna Lara 

AD’Iniciatives Socials Alícia Sànchez 

AECC (Assoc. Española Contra en Càncer)  Mireia Romero 

Associació Família i Salut Mental Maria Combalia 

ASTRES  Susanna Masó 

ASTRID Sandra Fernández 

Cambra de Comerç Cristina Cots 

Càritas Diocesana de Girona Martí Batllori 

CAS Teresa Ferrer Consol Boada/ Ingrid Rahola 

CCOO Belén López 



 
 
 

 

Centre de Formació de Persones Adultes  Nuri Figa 

Consorci Centre d' Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” Rosa Angelats 

CLÚSTER ÈXIT Montse Cardona 

Fundació TRESC Anna Maria Roca 

Consorci Per la Normalització Lingüística Montserrat Deulofeu /Albert Pradas 

SUARA Laia Planagumà /Lluís Juez 

UGT Xavi Casas 

CREU ROJA Anna Serra 

DIPSALUT Àngels Cardona 

FUNDACIÓ INTERMEDIA Sergi Pascual 

FOEG Ernest Plana 

Fundació Drissa Núria Martínez 

Fundació Ramon Noguera Elvira Redondo 

GENTIS Tere Gómez 

GIRONA ACULL Encarna Ristol 

Justícia Medi Obert  R. Badosa 

IAS Gemma Camps/Meritxell Brun 

ICS Imma Martínez Verdoy 

Llars de l'Amistat Cheshire-Oxalis Silvia Fàbregas 

MIFAS Joan Vicenç Cordonet 

NOUSOL Mohamed Chirya 

OSCOBE Anna Nouguet 

PIMEC Maria Rosa Agustí 

Patronat de la Santa Creu Lluís Valls 

RESILIS Jordi Sirvent i Anna Sunyer 

SALESIANS Pes Girona Jesús Vergara 

Secretaria per la Immigració – Generalitat Catalunya Pere Cortada 

Fundació Ser.Gi Lluís Puigdemont 

 
 
 
 



 
 
 

 

Representació Ajuntament de Girona Nom i cognom 

Regidora de Drets Socials i Cooperació Núria Pi Mendez 

Cap d’Àrea de Drets Socials i Cooperació Marc Geronès Sambola 

Cap de Secció d’Atenció Primària  Gemma Clapés Badia  

Secretaria Tècnica del CCSS Judit Font Redolad 

Secretaria Tècnica del CCSS Marta Ros Pagès 

Directora del Centre Jove de Salut Carme Fornells Ortiga 

Cap de Servei d’Educació Dolors Casassa Font  

Cap de Secció de Joventut Narcís Turon Pèlach 

Directora del Servei Municipal d’Ocupació Eva Fortià  

 
Representació Grups Municipals Nom i cognom 

Junts x Catalunya Girona Carles Ribas 

Guanyem Girona Laia Pèlach 

PSC Girona Sílvia Paneque Sureda 

ERC-AM Girona Anabel Moya Gàlvez 

Ciutadans Girona Daniel Pamplona Castillejo 
 
S’aproven els membres actuals i la incorporació de l’Associació d’Hondurenys de Girona. 
 
 
3.- Revisió i valoració de la tasca del Consell durant l’any 2019 en el marc del Pla 
Estratègic 19-21 
 
En Marc Geronès presenta i posa en antecedents l’elaboració del Pla Estratègic 19-21 i assenyala que ens 
trobem en la meritat del període. 
 
Es comparteix un document de seguiment de les accions del Pla estratègic, amb el cronograma 
corresponent. S’annexa a aquesta acta. 
 
D’altra banda es projecta una presentació que fa balanç de la feina feta el 2019 i exposa les propostes 
elaborades per les diferents comissions pel 2020. Aquesta presentació s’adjunta a l’acta. 
 
 
 
 



 
 
 

 

En resum,  
 
Respecte la feina del 2019 s’exposa que s’han fet 3 reunions de la comissió directiva que han servit per 
anar acompanyant el pla de treball i establint prioritats. 
 
Pel que fa a les comissions de treball,  
 
Les comissions d’observatori i comunicació, han tingut poca participació perquè moltes entitats ja són en 
les altres dues comissions. Per això es proposa que s’ajuntin les funcions en una sola comissió, o encàrrec 
i que es lideri des de l’equip tècnic generant espais compartits de treball més puntuals quan la tasca ho 
requereixi. 
 
La Comissió d’Ocupació ha fet 3 reunions el 2019, em primer lloc per fomentar la coordinació entre agents 
que treballen la inserció a Girona es va fer la trobada de prospectors el mes de juny del 2019. 
 
Al novembre es va fer una revisió global dels objectius de la comissió i hi han sorgit nous nous projectes: 
el de treballadores de la llar i la cura i la de suport als primers contractes de persones que estan en procés 
de regularització. 
 
Pel que fa a la Comissió de Ciutadania el 2029 s’ha treballat sobretot en l’inici i desenvolupament del 
projecte de Joves Migrats Sols, dissenyat de manera compartida, finançat per Dipsalut i executat per 
Fundació Ser.Gi.  
 
A gener de 2020, s’han contractat 4 figures més directament per part de l’Ajuntament dins el programa 
de Dinamitzadors de l’Emancipació Juvenil de la Generalitat 
 
També s’ha donat suport al projecte audiovisual “18+1” de l’Agència talaia, guanyador del Premi Carles 
Rahola de periodisme del 2019. 
 
 
4.- Propostes de les Comissions de treball per l’any 2020 en el marc del Pla Estratègic 19-
21 
  
Segons el treball que han anat fent les comissions en les darreres reunions, s’exposen els projectes que 
es proposen pel 2020. Per a fer-ho es fa servir el suport de la presentació que s’adjunta. 
 
Comissió de Ciutadania 
La comissió es planteja donar continuïtat al Projecte de Joves migrats sols (PROJECTE 1), partint de les 
dificultats en encara té la proposta d’emancipació real dels joves.  
 



 
 
 

 

En paral·lel es proposa un projecte d’Espai o circuit per la No-Discriminació (PROJECTE2), d’acord amb 
l’anàlisi i detecció de casos que es produeixen a Girona i que caldria que trobessin cobertura des de 
l’administració local. 
 
Finalment s’exposa que també formarà part del pla de treball 2020 la col·laboració de les entitats en la 
redacció del Pla de Ciutadania municipal 
 
Comissió d’Ocupació 
La Comissió d’ocupació ha reorientat els seus objectius i propostes cap a dos projectes adreçats a 
col·lectius en situació de vulneració de drets i d’accés al treball digne,  
 
D’una banda el projecte de Primers Contractes (PROJECTE 3) que vol donar acompanyament tant a 
persones en situació de regularització que volen accedir a un contracte com a persones com a empreses 
que vulguin contractar. 
 
D’altra banda, el projecte de treballadores de la llar i la cura (PROJECTE4) per tal de generar espais de 
suport, formació i acompanyament. Algunes accions concretes a realitzar van sorgir en la xerrada 
realitzada el 30 de gener de 2020. 
 
Comissió d’Observatori i Comunicació 
 
S’ha proposat unificar les dues comissions anteriors en una. Bona part de les tasques s’assumiran des de 
la secretaria del Consell.  
 
A més, s’ha generat una proposta de projecte que té a veure amb la reflexió sobre la ciutat actual i els 
reptes en termes socials, econòmics i polítics que vindran. S’ha recollit una acció proposada en el Pla 
Estratègic i s’ha reinterpretat per sumar també una proposta similar que ha nascut de la Xarxa de Centres 
Cívics. Es tracta de fer una cicle de debats anomenats “Habitar la ciutat” (PROJECTE 5). Es crearia un grup 
de treball per proposar temes d’interès i es realitzarien en deferents centres cívics, posicionant els debats, 
etc... segons centre d’interès pels barris: Turistificació, dret habitatge, ciutat cuidadora, 
seguretat….debats que estan en l’àmbit públic. També obre una oportunitat de treballar amb la UdG. 
 
 
5.- Proposta organitzativa 
 
Es presenta en format resum la proposta organitzativa i els projectes que dependran de cada comissió. Es 
pot consultar en l’Annex.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

6.- Torn obert de paraules 
 
Respecte el tema dels joves, la senyora Silvia Paneque informa que Dipsalut vol obrir una nova línia de 
subvenció per a recursos residencials a joves de 18 a 23 anys. Es comenta que algun membre del Consell 
de Cohesió podria anar al consell rector de Dipsalut a explicar el projecte i les necessitats detectades.  
 
Des de l’Ajuntament es valora positivament aquesta mesura per l’emergència habitacional però afegeix 
que si el finançament és per a lloguer de pisos, des de l’administració és difícil, caldrà comptar amb 
entitats. 
 
Respecte els projectes presentats es comenta que es podria recuperar la manera de fer de projectes com 
Àmbar, que s’inicien com una proposta nova i acaben incorporats a les accions pròpies de l’Ajuntament. 
 
Respecte la proposta de cicle de xerrades “Habitar la ciutat” la senyora Laia Pèlach pregunta si són sessions 
amb caràcter formatiu o més obert. S’explica que la idea és que doni a conèixer realitats o temàtiques 
d’interès, també a nivell formatiu però que pugui ser mobilitzador i sensibilitzador.   
 
La senyora Gemma Clapés recorda que el Consell de Cohesió i Serveis Socials és una eina molt potent per 
visibilitzar realitats i que té una expertesa entre tots els membres que cal valorar i transferir a la 
ciutadania.  
 
 
Acords de Plenari:  
 

- Acceptació dels membres actuals del Consell de Cohesió i Serveis Socials i la incorporació de 
l’Associació d’Hondurenys de Girona  

 
- Aprovació de les accions previstes pel 2020 en el Marc del Pla Pla Estratègic 19-2,  

 
- Aprovació del model organitzatiu que funcionarà durant el 2020 amb la finalitat de dur a termes 

els projectes acordats.  
 
 
A les 19: 15 es dóna per acabada la sessió Plenària del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, de 
la qual s’extén aquesta acta que signa la presidenta que com a secretària delegada, certifico 
 
 
LA PRESIDENTA      EL SECRETARI GENERAL  
 
    
 
Marta Madrenas i Mir    P.d  Gemma Clapés Badia 
  
Girona, amb data de la signatura digital 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ANNEX  
 
Resum del Seguiment del Pla Estratègic 19-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

Pla Estratègic 19-21 
 
Nova proposta organitzativa 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum del Seguiment del Pla Estratègic 19-21 
*A continuació es revisen les accions realitzades i les pendents amb els comentaris, propostes i canvis d’orientació en 
vermell 

 
1 Comunicació [CO] 
El grup de treball de Comunicació té com a missió fer efectiva i eficient la comunicació  interna  i externa 
del Consell i els seus membres, mitjançant els canals adients.  
Objectius:  

(1) Donar visibilitat al Consell de Cohesió com agent actiu de la ciutat en el treball en la cohesió 
social, i referent en la lluita contra les dinàmiques d’exclusió.   

o Implicar les direccions dels mitjans de comunicació local/comarcal i el de comunicació 
de l’Ajuntament en les temàtiques que afectes a la cohesió social.  

PLENARI 

COMISSIÓ DIRECTIVA 

Comissió 
Comunicació i 

b  

Comissió  
Ocupació 

Comissió  
Ciutadania 

PROJECTE 1  
ACOMPANY

AMENT 
JOVES 

MIGRATS 
SOLS 

PROJECTE 2  
ESPAI PER 

LA NO-
DISCRIMIN

ACIÓ 

ELABORACIÓ PLA D’ACOLLIDA I 
CIUTADANIA 

PROJECTE 4 
TREBALLADO

RES DE LA 
LLAR I LA 

CURA 

PROJECTE 3 
SUPORT A 
PRIMERS 

CONTRACTE
S 

PROJECTE 5  
Cicle de 
debats: 

HABITAR LA 
CIUTAT 



 
 
 

 

o Difondre l’acció realitzada per altres grups de treball: observatori i projectes. 
(2) Ser una Plataforma de denúncia de discriminacions i dinàmiques d’exclusió a la ciutat.  
(3) Dinamitzar la comunicació interna entre els membres del CCSS per generar més xarxa entre 
els agents. 

o Ser una eina de difusió i visibilització de les entitats membres.  
 

 
 

Objectius 

 

Accions Comissió 
Calendari 
execució Realitzat 

19 20 21  
(1) Donar 
visibilitat al 
CCSS 

1 Elaborar un Pla de comunicació del Consell de Cohesió 
que el doni a conèixer a la ciutadania com a agent de 
lluita contra l’exclusió i a la vegada millora la 
comunicació interna  

CO     

2 Creació del “Butlletí” del consell  
Descartat amb les eines actuals 

CO     

3 Manteniment i promoció del web del consell  
Des de secretaria tècnica 

CO     

4 Presentació pública del Pla Estratègic a mitjans de 
comunicació  

CO  
 

   

5 Exposició sobre el Consell de cohesió  CO     

(3) Visibilitzar 
les entitats 

5 Exposició sobre el Consell de Cohesió. Difusió de les 
entitats i els seus projectes.  

CO     

12 Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre 
ocupació, atur,  (incorporar educació, joventut, Girona 
Emprèn , salut, …) que permetin donar a conèixer, 
generar espais d’intercanvi i debat, innovació, etc. 

CO OB 
OC  

     

(2) Denúncia i 
visibilització 
problemàtique
s socials,i 
processo 
d’exclusió  
(1.1.2) 

 

12 Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre 
ocupació, atur,  (incorporar educació, joventut, Girona 
Emprèn , salut, …) que permetin donar a conèixer, 
generar espais d’intercanvi i debat, innovació, etc. 

CO 
OB 
OC 

   (2) 
Xerrades 
realitzades 

23 4.3.1 Jornada de formació /acció sobre  el dret a 
l’habitatge (accés i manteniment, segregació i exclusió) i 
equilibri territorial:  “Habitar la ciutat “ 

OB 
CI 

   Reelaborar 

24 4.3.2 Formació i sensibilització en antirracisme (tècnics 
municipals, entitats, docents, ciutadania) 
Formació en estrangeria (2020). 

OB 
CI 

   Suport 
Agència 
Talaia 
18+1 



 
 
 

 

2 Observatori [OB] 
 
El grup de treball d’Observatori té com a missió difondre i crear coneixement per a la millora de l’acció 
social desenvolupada a la ciutat. 
Objectius  

(1) Posar en relació els coneixements i estudis de les diferents entitats membres del Consell, 
afavorint la transferència i innovació social 

(2) Promoció de metodologies avaluadores qualitatives 
(3) Impulsar formacions compartides 

 

 
Per 2020 
Es proposa unificar les dues comissions (Comunicació + Observatori) en una de sola, que 
pugui desenvolupar el projecte de debats “Habitar la ciutat” pel 2020. 
 
 
 

Objectius  Accions Comissió 
Calendari 
execució Realització 

19 20 21  
Posar en relació els 
coneixements i 
estudis de les 
diferents entitats 
membres del 
Consell  

6 Crear un banc de bones pràctiques  OB     

7 Incorporar el grup de recerca CISA ) Grup de Recerca en Ciències 
Socials Aplicades) de la UdG ( 

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/CISA/Que-fem/Trajectoria-i-
contextualitzacio 
 

OB     

Promoció de 
metodologies 
avaluadores 
qualitatives  

6 Crear un banc de bones pràctiques  OB     

15 Accions de suport i formació a professionals en matèria d’acollida 
(bones pràctiques, models de gestió d’acollida, coneixements 
jurídics) . 

OB 
CI 

    

Impulsar 
formacions 
compartides 

19 Espais formatius i consultius  per a entitats i professionals que fan 
atenció amb joves. 
 

OB 
CI 

    

23 Jornada de formació /acció sobre  el dret a l’habitatge (accés i 
manteniment, segregació i exclusió) i equilibri territorial: “Habitar la 
ciutat “ 

OB 
CI 

   Reelaborar 

24 Formació i sensibilització en antirracisme  (tècnics municipals, 
entitats, docents, ciutadania) 
Formació en estrangeria 

OB 
CI 

   Suport 
Agència 
Talaia 18+1 

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/CISA/Que-fem/Trajectoria-i-contextualitzacio
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/CISA/Que-fem/Trajectoria-i-contextualitzacio


 
 
 

 

3 Ocupació [OC] 
  
La comissió d’Ocupació té com a missió  la millora de l’eficiència i eficàcia de les actuacions dirigides a 
eliminar els factors d’exclusió social en els àmbits laborals-formatius,  que es desenvolupen en matèria 
d’ocupació ,  pel conjunt d’agents socials i públics de la ciutat. 
Objectius 

(1) Trebalarl en xarxa entre entitats de formació i inserció amb el món de l’empresa 
(2) Metodologies eficients i bones pràctiques en formació, inserció i retorn al sistema educatiu en 

col·lectius amb dificultats en la inclusió 
 

Objectius  Accions Comissió 

Calendari 
execució Recursos 

19 20 21 

Potenciar la 
responsabilitat 
social corporativa 
de l’empresa així 
com la 
contractació 
responsable per 
part de 
l’Administració 
(3.1.1) 

8 Generar una proposta comuna (administració, entitats, …) 
de prospecció, intermediació i acompanyament a la 
inserció, vinculant els diferents serveis, entitats  

OC    Jornadad
e 
prospect
ors/es 

9 Afegir nous actors a la comissió: Girona Emprèn, Càtedra 
UdG  

OC     

10 Vetllar i fer propostes a la tasca de la Taula de Contractació 
Responsable de l’Ajuntament de Girona 
 
L’Ajuntament ha fet formació en contractació pública 
amb la llei 9/2017 amb criteris d’ESS i inserció. 

OC     

Aprofundir en la 
coordinació entre 
agents 
(ajuntament, 
entitats, empresa, 
treballadors/sindic
ats, …) 
(3.1.2) 
 

11 Crear una WEB/Plataforma digital on poder anar inserint 
els programes, serveis etc… que realitzen els diferents 
agents: identificant tipologia (formació, orientació, 
acompanyament, …), col·lectiu al qual va adreçat (Joves, 
majors de 45, …), dates.  
 
Dificultat per l’existència de la Plataforma Incorpora de la 
Fundació Caixa, que compleix funcions similars des del 
sector privat. 

OC CO     

Millorar el 
coneixement i 
intercanvi de les 
accions que es 
realitzen a Girona 
en matèria 
d’ocupació(3.13) 

12 Jornades amb tots els agents de la ciutat sobre ocupació, 
atur,  (incorporar educació, joventut, Girona Emprèn, salut, 
…) que permetin donar a conèixer, generar espais 
d’intercanvi i debat, innovació, etc. 

OC 
OB 

    

 

Per 2020 
Nous projectes de la Comissió: 

- Treballadores de la llar i la cura (ja iniciat) 
- Projecte Primers Contractes 



 
 
 

 

4 Ciutadania [CI]  
 
La comissió de ciutadania té la missióde detectar necesitats  i proposar millores en les polítiques 
d’atenció social i socioeducativa als col·lectius més fràgils i vulnerables de la ciutat. En aquest pla de 
treball es proposa posar la mirda en col.lectius d’origen immigrat, i es  prioritzen  els següents 
col·lectius: 

1. Persones immigrades nouvingudes a la ciutat. SUBCOMISSIÓ DE CIUTADANIA 
Objectius:  
(1) Garantir una acollida de qualitat dels veÏns i veïnes nouvinguts a la ciutat. 
DINAMITZADORS/ES:  
Nia Farreras i Gemma Clapés    

2. Nois i noies joves sense acompanyar. SUBCOMISSIÓ JOVES  
 Objectius:  

(1) Promoure accions per millorar la vida dels joves no acompanyats a la ciutat.  
(2) Proposar la vertebració  i coordinació  recursos 
DINAMITZADORS/ES: 
Jordi Roura i Lina Cervià  

3. Drets socials 
(1) Promoure actuacions pera visibilitzar i denunciar discriminacions i dinàmiques 
d’exclusió a la ciutat.  
DINAMITZADORS/ES: 
Gemma Clapés  

 
 

Objectius  Accions Comis
sions 

Calendari 
execució Recursos 

19 20 21 

Acollida 
(1) Garantir una 
acollida de 
qualitat dels veÏns 
i veïnes 
nouvinguts a la 
ciutat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

Assessorament i orientació  de la comissió en el procés de 
definició i redacció del Pla local d’Acollida de la ciutat.  
Criteris:  
Participació dels agents locals del municipi implicats en la 
primera acollida municipal. Sumatori de recursos. Xarxa i 
mapa de recursos. Col·lectius immigrats i associacions 
Indicadors:  

- Document PLA LOCAL ACOLLIDA elaborat i 
consensuat pel CCSS- setembre 2019. Portar a 
aprovació de Ple Municipal.  

CI    Per 2020 
 
 

14 Diagnòstic, i elaboració compartida d’una proposta de suport 
psicològic i emocional en temes de procés i dol migratori.  
Recerca de recursos i finançament (si es veu oportú) 
Indicadors:  

- Diagnòstic  compartit redactat 
- Proposta de projecte elaborat 

CI     
 



 
 
 

 

 
 
 
 

- Planificació de recursos feta 
 

Explorar recursos existents i proposar formacions i 
coordinació: àmbit CAP, salut comunitària. 
 

15 Disseny i implementació d’un curs de formació per a tècnics 
socials en termes de millora de l’atenció ciutadana des d’una 
perspectiva d’acollida i respecte cultural, i paradigma 
antiracista. 
Indicadors: 

- Curs fet a finals de 2019 
- Participants d’administració i entitats... d’intervenció 

social  
- Participants d’administració i entitats... d’atenció 

ciutadans (o proposta feta als agents competents) 
 

CI    SBAS  
Curs 
Prevenció 
discrimi_
nacions. 
 
Curs UdG; 
Visibilit_ 
zant el 
racisme 

16 Diagnòstic i anàlisi de necessitats i elaboració compartida, si 
es veu oportú, d’una proposta dirigida al col·lectiu de dones 
immigrades soles amb poca xarxa de suport. Recerca de 
recursos i finançament (si es veu oportú) 
 
Inici Treball amb Dones Treballadores de la llar 
Comissió Ocupació. 

CI     

Joves 
Millorar la vida 
dels joves no 
acompanyats a la 
ciutat. Proposar la 
vetebració  i 
coordinació  
recursos.  

18 Actualització i diagnòstic compartit de la situació de joves no 
acompanyats a la ciutat de Girona.  

- Tenir una Xarxa i mapa de recursos.  
- Elevar propostes de millora, i disseny de nous 

recursos, si es veu oportú.  
-  

Promoure i valorar un espai de participació dels joves afectats 
en la dinàmica d’aquesta comissió 

CI 
OB 

   Projecte 
Joves 
Migrats 
sols 

19 Projecte educadors de carrer. Compartir metodologies i 
resultats.  

CI     

20 Disseny i implementació d’un curs de formació per a tècnics 
que treballen en joves no acompanyats a la ciutat que 
permeti la coneixença entre recursos, i reforci la mirada 
d’acollida en els professionals i agents.  
Indicadors: 

- Curs fet a finals de 2019 
- Participants de les diferents administracions  i 

entitats... d’intervenció social  
Generació i elevació de estat, i propostes. 

 
CI 

    

21 Campanya o mesures  de sensibilització respecte els “joves no 
acompanyats” que busqui una mirada no estereotipada dels 
joves.  

CI 
CO 

   Taula 
Rodona 



 
 
 

 

Suport 
18+1 
Agència 
Talaia 

22 Altres:  
- Valorar i diagnosticar la problemàtica de les 

addiccions.  

CI     

Drets socials 
Promoure 
actuacions pera 
visibilitzar i 
denunciar 
discriminacions i 
dinàmiques 
d’exclusió a la 
ciutat.  
 

23 Jornada de formació /acció sobre  el dret a l’habitatge (accés i 
manteniment, segregació i exclusió) i equilibri territorial:  
“Habitar la ciutat “  4.3.1 

OB 
CI 
CO 

   Per 2020 
Comissió 
Observa_ 
tori 

24 Formació i sensibilització en antirracisme  (tècnics municipals, 
entitats, docents, ciutadania)  4.3.2 (=mesura 15)  

OB 
CI 
CO 

    

 
Per 2020 
Pla d’Acollida 
Projecte per la No-Discriminació 
  
 
 
 
 
 

 


	Incorporar el grup de recerca CISA ) Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades) de la UdG (

