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ALCALDESSA DE SALT

Iolanda Pineda

D

es de fa un temps i amb la ferma convicció de voler per a Salt un veritable Pla local d’inclusió que el municipi necessita, l’Ajuntament està treballant de forma activa en un conjunt
d’actuacions destinades a la lluita contra l’exclusió social. Gràcies al conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat i l’Ajuntament, el
Mapa de Recursos Inclusius que avui us fem a mans contribuirà positivament a aquest propòsit i esdevé, sense dubte, l’embrió d’una veritable xarxa d’inclusió que s’està construint
a Salt.
El Mapa de Recursos Inclusius identifica la xarxa de recursos disponibles, tant públics com
d’iniciativa social, que existeixen al nostre municipi i que incideixen sobre les desigualtats
socials, siguin aquestes en l’àmbit econòmic, sociosanitari, laboral, sociofamiliar, socioeducatiu, residencial, de ciutadania, participació i corresponsabilitat o cohesió urbana. Per
tant, es tracta d’un recull exhaustiu de recursos que esdevenen la millor eina perquè tots els
agents directament implicats en la lluita contra la exclusió puguin optimitzar, planificar i
actuar millor en el territori. L’eina, el Mapa, és el que Salt necessita avui, quan el nostre
objectiu no és altre que el de construir una ciutat més inclusiva.
És un fet que la xarxa actual de recursos inclusius no té res a veure amb la de fa uns anys.
Com comprovareu, Salt disposa d’un Mapa de Recursos ben trenat perquè hem sabut créixer i adaptar-nos a les noves necessitats i transformacions derivades dels canvis socials
econòmics, demogràfics, etc. Ara, en uns moments d’especial dificultat, la nostra feina,
d’administració i agents externs, és, en primera instància, aprendre a utilitzar-la traientne el màxim profit.
Aquest Mapa, que esdevé un document pràctic i instrument útil de consulta i de treball adreçat principalment als professionals del sector, l’haurem d’alimentar: s’haurà d’anar ampliant i millorant amb l’objectiu de poder donar de forma continuada una resposta integral
als nous reptes i necessitats que planteja una ciutat moderna, que promou polítiques públiques per tal d’afavorir processos d’inclusió social, que aposta per la implicació activa d’agents i ciutadania, que ha de promocionar oportunitats per a les persones més vulnerables.
Us convido a tots i totes, els professionals i agents que treballeu en aquest sector que quan
tingueu coneixement de nous recursos els aporteu al Mapa. Així, entre tots i totes, aconseguirem mantenir el Mapa viu en el temps i alhora afavorirem que Salt s’adapti a una realitat social dinàmica que demana d’estratègies clares per la millora de la cohesió social i la
qualitat de vida de tota la ciutadania.
No vull finalitzar sense agrair la implicació de totes les persones que han fet possible que
aquest Mapa avui vegi finalment la llum: des de la implicació directa del personal tècnic,
els agents i les entitats de Salt a l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social de Salt, que n’ha fet la
coordinació.
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TINENTA D’ALCALDIA D’ENSENYAMENT,
SALUT I ACCIÓ SOCIAL

Margarita de Arquer Carreras

E

l Mapa de Recursos Inclusius que avui presentem forma part d’un procés de diagnòstic de
necessitats socials que el nostre municipi va iniciar el 2007. Aquest procés de diagnosi impulsat per l’Ajuntament de Salt, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social, va aprofundir en la identificació dels factors causals, estructurals i conjunturals que generen o
reforcen situacions d’exclusió social. Un dels productes que es va derivar d’aquell procés
va ser el Mapa de les Vulnerabilitats Socials de Salt, que identificava els perfils de l’exclusió social urbana o, el que és el mateix, els col·lectius del municipi que es troben en situacions de major vulnerabilitat i/o exclusió social.
El Mapa de Recursos Inclusius Salt 2010 completa el procés de diagnosi i complementa
el Mapa de les Vulnerabilitats Socials. Es tracta d’una peça clau en l’anàlisi de necessitats
socials. D’una banda, inventaria els recursos amb què compta el municipi per tal de fer front
a l’exclusió social i, per tant, contribueix a racionalitzar-ne l’ús i a optimitzar-los. I, d’una
altra banda, en identificar-los, permet i facilita el treball col·laboratiu, pilar indiscutible de
l’eficàcia en la planificació de polítiques de serveis personals i de benestar social.
L’anàlisi conjunta d’aquests dos mapes ha de permetre identificar les mancances, els
buits i les fortaleses que han d’orientar la definició dels objectius prioritaris, així com el
conjunt d’accions amb les quals el nostre municipi s’ha de comprometre per lluitar contra
l’exclusió social i a favor d’una ciutat més inclusiva, més cohesionada i amb més benestar.
En definitiva, la presentació d’aquest document representa un pas més en l’aposta de Salt
per la inclusió i simbolitza la nostra voluntat de construir una ciutat inclusiva, és a dir, una
ciutat en la qual les desigualtats socials siguin mínimes i en la qual es garanteixi un elevat
grau d’igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.
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OFICINA TÈCNICA D'INCLUSIÓ

Gemma Martínez i Vilagrassa
Directora de l’OTI
Zarahy Trejo Pérez
Sociòloga de l’OTI
Sergio Domínguez Cañestro
Sociòleg de l’OTI

E

l Mapa de Recursos i Serveis Inclusius que us presentem recull i classifica els recursos,
serveis, programes i equipaments inclusius de Salt. Es consideren recursos inclusius aquells
que treballen per a la correcció de les desigualtats socials, l’atenció a la població en risc
d’exclusió social i la millora del benestar de les persones que viuen a Salt. També s’han inclòs serveis generals que, tot i que no es plantegen explícitament la correcció de les desigualtats socials com a un objectiu per assolir, amb la seva acció sí que contribueixen, d’una
forma o altra, a prevenir l’exclusió social.
El Mapa conté informació de més de 200 recursos, serveis, programes i equipaments i s’estructura a partir de 8 eixos o objectius estratègics alineats amb l’ordenació dels eixos que
proposa el Pla per a la inclusió i cohesió social de Catalunya. Aquests eixos fan referència als
àmbits d’actuació on poden emergir factors d’exclusió social de diversa naturalesa: l’àmbit
econòmic, el sociosanitari, el laboral, el sociofamiliar, el socioeducatiu, el residencial, l’urbà i el de ciutadania i participació.
Al principi de cada eix es presenta un llistat dels recursos, en el qual s’especifica el nom
dels recursos, la població a la qual s’adrecen i la seva ubicació. A continuació, s’exposa la
informació detallada en forma de fitxa de cartera de servei (objectius, titularitat, vies d’accés, etc.) de la majoria dels recursos. Aquells que no compten amb una fitxa detallada és
perquè tenen un enllaç o referència de pàgina Web on extreure més informació.
El Mapa de Recursos no és, ni pot ser, un document tancat, ha d’estar en constant reformulació i adaptació a la realitat. Aquest primer Mapa reflecteix una situació de partida que
ens situa en el moment en què estem. Comprèn la informació dels recursos i serveis existents fins a la data de l’1 de maig de 2010.
Hem organitzat un sistema d’actualització de la informació cada dos anys, per tal que sigui
una eina d’utilitat real per poder planificar i avaluar. La revisió dels continguts del Mapa es
portarà a terme mitjançant un formulari d’actualització que es lliurarà als responsables de
les entitats, els equipaments, els serveis i els programes inclosos al Mapa i aquells nous
que es creïn.
Des del moment de la publicació d’aquesta primera edició, les institucions i entitats
podran fer-nos arribar les modificacions, canvis o nous recursos via correu electrònic
(pla.inclusio@girones.cat) per tal d’incloure-hi les actualitzacions necessàries.
L'Oficina Tècnica d’Inclusió farà un seguiment permanent dels recursos per tal d’anar adaptant-los a les contingències que puguin tenir lloc, i publicarà les actualitzacions a través de
l’Observatori de l’Exclusió Social de Salt, que està en procés de construcció i que properament es posarà en marxa.
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EIX

1

Lluita contra
la pobresa i
l’exclusió social
en l’àmbit
econòmic

EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

Cobertura de necessitats socials
bàsiques

Servei de Suport Alimentari de Caritas Salt

Serveis Socials: Servei Bàsic d’Atenció Social

UBICACIÓ

DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Servei d’Assessorament Tècnic d’Atenció Social
(Equip d’Assessorament Tècnic) del Consorci de
Benestar Social del Gironès-Salt

DESTINATARIS

Població en risc d’exclusió social
Casa Campaners i Parròquia St. Jaume.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es

Servei d’atencions bàsiques al nadó del Consorci
de Benestar Social del Gironès-Salt
DESTINATARIS

Famílies amb fills en edats compreses entre 5 i 18 mesos, tolerants al tipus d’aliment i amb risc d’exclusió
social.

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Professionals dels Serveis Socials Bàsics i població en
general.

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105

UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Servei de menjador col·lectiu La Sopa

Creu Roja Girona

Persones i/o famílies amb greus necessitats socials i que
requereixen ajudes per a la subsistència.

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Població en general

Pl. Lledoners, 1. Girona.
972 204 250
centreacolliment@ajgirona.org

UBICACIÓ

C/ Bonastruch de Porta, 13. Girona. 17001.
972 200 415
www.creuroja.org

Servei d’Acollida i Assistència Primària de Caritas Salt

DESTINATARIS

Programa d’aliments per a persones/famílies
en situació d’exclusió severa. Salt
DESTINATARIS

DESTINATARIS

Famílies en situació d’exclusió social amb fills a càrrec
que es trobin entre els 0 i els 18 anys.

Població en general

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105

Hotel d’Entitats de Salt.
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es

Servei de Rober de Caritas Salt
DESTINATARIS

Població en risc d’exclusió social
UBICACIÓ

Rober 1: C/ Pacheco, 23 (cantonada amb Torres i
Bages). Salt. 17190.
Rober 2: Grup Sant Jaume Bloc 3, local-baixos. Salt.
17190.
972 242 472 i 651 698 895
salt.cdgirona@caritas.es
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Línies de treball

Protecció social: bonificacions,
prestacions i ajuts econòmics
Pensió no contributiva per jubilació (PNC)

Prestació econòmica d’assistència personal
per a persones amb dependència,
d’acompanyament a activitats laborals o
educatives
DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població en situació de gran dependència

Persones majors de 65 anys sense recursos econòmics
suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)
DESTINATARIS

Persones entre 18 i 65 anys afectades per una discapacitat permanent igual o superior al 65%, de caràcter
físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Prestació complementària per a pensionistes de
la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
DESTINATARIS

Per invalidesa: Persones de 18 a 65 anys amb un grau
de discapacitat igual o superior al 65%.
Per jubilació: tenir 65 anys i més.
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.gencat.cat

Prestació econòmica d’assistència personal
per a persones amb dependència, de suport personal i integració laboral o educativa
DESTINATARIS

Població en situació de gran dependència
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.gencat.cat

Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport als/a les cuidadors/res no professionals
DESTINATARIS

Població en situació de dependència
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.gencat.cat

Renda Mínima d’Inserció (RMI)
DESTINATARIS

Persones entre 25 i 65 anys que no disposin d’ingressos
suficients per sobreviure
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.gencat.cat

Prestació econòmica vinculada al servei per a
persones en situació de dependència
DESTINATARIS

Població en situació de dependència
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.gencat.cat
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

Prestació per atendre les necessitats bàsiques
DESTINATARIS

Persones de 65 anys i més o amb una discapacitat no inferior al 65 % quan la persona no tingui dret a qualsevol altre prestació econòmica dels sistemes públics de
previsió, contributius o no contributius.
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Ajuts, beques i subvencions del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya adreçades a les famílies i alumnes (llibres, desplaçament i residència, de menjador, etc.)
DESTINATARIS

Famílies i alumnes que compleixin amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria
UBICACIÓ

A les escoles del municipi
www.gencat.cat

Beques i ajuts convocats pel Ministeri d’Educació
DESTINATARIS

Prestacions derivades de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids LISMI
DESTINATARIS

Persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial que
acreditin el compliment dels requisits
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Pensions assistencials del Fons d’Assistència
Social (FAS): Modalitat FAS malaltia
DESTINATARIS

Persones malaltes o amb discapacitat (prestació suprimida, però els beneficiaris la continuaran percebent-ne).
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Ajuts i gratuïtats de menjadors escolars del Consell Comarcal del Gironès
DESTINATARIS

Alumnes d’educació primària i d’ESO, que compleixin
amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria
UBICACIÓ

A les escoles del municipi
www.girones.cat
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Alumnes que cursen ensenyaments de primària i ESO,
de batxillerat, formació professional, estudis universitaris i altres estudis.
UBICACIÓ

A les escoles del municipi
www.gencat.cat

Prestació econòmica de caràcter universal per
infant a càrrec de la Generalitat de Catalunya
DESTINATARIS

Famílies amb infants a càrrec de 0 a 3 anys i fins als 6
si la família és nombrosa o monoparental
UBICACIÓ

Hotel d’entitats
C/ Sant Dionís , 42. Salt. 17190.
972 241 128.
972 233 361
Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Línies de treball

Prestació econòmica de caràcter universal per
part, adopció, tutela o acolliment múltiple de la
Generalitat de Catalunya

Beneficis Fiscals: deducció de 2.500 € per naixement i fins 1.200 € per maternitat

DESTINATARIS

Deducció per maternitat: dones amb fills menors de 3
anys que realitzin una activitat per compte propi o aliè
per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la seguretat social o Mutualitat.
Deducció per naixement o adopció de fills: qui realitzi
una activitat per compte propi o aliè per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponents de la Seguretat Social o Mutualitat en el moment del naixement o
l’adopció.
Prestació econòmica no contributiva per naixement o
adopció: qui no treballi i no percebi les rendes anteriors.

Famílies en les que s’hagi produït un part, adopció o acolliment múltiple durant l’any en curs
UBICACIÓ

Hotel d’entitats
C/ Sant Dionís , 42. Salt. 17190.
972 241 128.
972 233 361
Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Prestacions econòmiques per naixement o
adopció de fills del Ministerio de Sanidad y Política Social
DESTINATARIS

Famílies en les que s’hagi produït naixement o adopció
d’un fill, naixement o adopció múltiple o naixement o
adopció en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitats.
UBICACIÓ

Oficina de l’Institut de la Seguret Social
C/ Santa Eugènia, 40 bajo. Girona. 17005.
972 412 784
972 219 428
www.msps.es

Prestacions familiars per fill o menor acollit a
càrrec Ministerio de Sanidad y Política Social
DESTINATARIS

Famílies amb fills acollits menors de 18 anys que no superin el límit d’ingressos establert i famílies amb fills o
menors a càrrec amb discapacitats

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Presencialment: Agència Estatal d’Administració Tributària
Av. Jaume I, 47. 17071. Girona
972 588 100
972 202 723
Mitjançant trucada al Centre d’Atenció Telefònica de
l’AEAT:
901 200 345
Per via telemàtica:
www.agenciatributaria.es.

Prestacions per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat
DESTINATARIS

Menors d'edat tutelats per la Generalitat que es troben
en una de les situacions següents: atenció en la pròpia
família, acolliment en família extensa (inclòs l’acolliment
preadoptiu) i acolliment en família aliena (inclòs l’acolliment preadoptiu).
UBICACIÓ

Direcció General d’atenció a la infància i l’adolescència
(DGAIA). Serveis Territorials a Girona.
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dgaia.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat/benestar/dgaia

UBICACIÓ

Oficina de l’Institut de la Seguret Social
C/ Santa Eugènia, 40 bajo. Girona. 17005.
972 412 784
972 219 428
www.msps.es
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

Prestacions de dret subjectiu per atendre les situacions de necessitat dels joves que han estat
tutelats per la Generalitat de Catalunya

Ajuts d’urgència davant de situacions de violència masclista del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Joves ex-tutelats des dels 18 anys i fins que en compleixin
21, si no disposen d’ingressos econòmics per afrontar
les despeses essencials, sempre que visquin d'una manera autònoma i fora del nucli familiar.

Dones ateses pels Serveis Socials d’Atenció Primària o
pel SIAV

UBICACIÓ

Direcció General d’atenció a la infància i l’adolescència
(DGAIA). Serveis Territorials a Girona.
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dgaia.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat/benestar/dgaia

Ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de la Generalitat
DESTINATARIS

Dones que han estat víctimes de la violència de gènere
que compleixin amb els requisits establerts.
UBICACIÓ

Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat

Renda Activa d’Inserció (RAI)
DESTINATARIS

Persones amb ingressos inferiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional que compleixin amb els requisits
establerts.
UBICACIÓ

Servei d’Ocupació de Catalunya-SALT
C/ Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 942 950/1
www.oficinatreball.net/
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UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105

Ajuts econòmics a la persona/família del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
DESTINATARIS

Individus i/o famílies amb situacions de necessitats socials puntuals no cobertes per altres sistemes de protecció.
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Ajuts econòmics d’urgència del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
DESTINATARIS

Individus i/o famílies amb situacions de necessitats bàsiques no cobertes per altres sistemes de protecció
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Bonificació de la taxa municipal d’escombraries
DESTINATARIS

Població de Salt major de 65 anys que compleixi amb els
requisits establerts.
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat

Línies de treball

Ajudes econòmiques d’urgència de Caritas Salt

Enllaços d’interès

DESTINATARIS

Població en general en situació greu de risc d’exclusió
social.
UBICACIÓ

Hotel d’Entitats de Salt.
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es

Carnets de transport
DESTINATARIS

Població de Salt major de 65 anys que compleixi amb els
requisits establerts.

Gencat
www.gencat.cat/
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
www.imserso.es/
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
www.seg-social.es/
Ministerio de Sanidad y Política Social
www.msc.es/
Ministerio de Trabajo e Inmigración
www.mtas.es

UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat

Ajuts econòmics de transport adaptat del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt
DESTINATARIS

Instituto de la mujer
www.migualdad.es
Institut Català de les dones (ICD)
www.gencat.cat/icdones
Departament d’Acció Social i Ciutadania
www.gencat.cat/benestar

Persones disminuïdes i persones grans amb problemes
de mobilitat amb certificat de discapacitat o dependència.
UBICACIÓ

Centre de Recursos
Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming
(Antiga guarderia de la Gassol). Salt. 17190.
972 011 655
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

SERVEIS SOCIALS: SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL
Definició servei

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius
equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb perso¬nes, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Objectius

Aquests serveis tenen com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la
protecció, la promoció, l’atenció i la inserció de persones, d’unitats de convivència
i de grups en situació de necessitat social.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés pels usuaris: petició de cita prèvia per telèfon.
Accés als que hi arriben per primera vegada al servei: Petició de cita prèvia de forma personal.

Destinataris

Població en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Cada equip està composat per: 1 treballador social, 1 educadors social.
A Salt n’hi ha actualment 5 equips, més 1 especialitzat en persones grans (composat per 1 treballador social).

Punt d’atenció

C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
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Fitxes

SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EQUIP D’ASSESSORAMENT
TÈCNIC) DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Servei que proporciona assessorament tècnic i metodològic, suport en la intervenció i supervisió de casos o intervencions al conjunt dels professionals dels serveis socials d’atenció primària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
També presta assessorament i suport directament a persones i/o famílies derivades pels professionals abans esmentats.

Objectius

• Proporcionar suport i assessorament tècnic als professionals dels serveis socials bàsics.
• Crear un sistema metodològic unificat d’atenció a les persones en el territori del
Consorci de Benestar Gironès- Salt, atenent a les especificitats de cada municipi i seguint el treball de processos.
• Conèixer, quantificar i millorar el grau de satisfacció dels usuaris en els serveis
socials bàsics.
• Crear i implementar un sistema d’avaluació continuada dels processos, protocols, circuïts i criteris dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
• Establir processos de treball dels serveis socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
• Avaluar de manera continuada i optimitzar els processos de treball dels serveis
socials bàsics del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
• Protocolaritzar el treball intern i les relacions externes dels serveis socials bàsics.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Via demanda dels professionals d’atenció primària. Aquesta demanda és escrita
(per correu electrònic). La demanda pot ser de supervisió, assessorament i/o intervenció directa.

Destinataris

Professionals dels Serveis Socials Bàsics adscrits al Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt.
Totes les persones i famílies adscrits a la zona de cobertura del Consorci de Benestar social Gironès- Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Un/a psicòleg/a, un/a treballador/a social, un/a educador/a social i assessorament
jurídic.

Punt d’atenció

C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

SERVEI D’ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE CARITAS SALT
Definició servei

Servei d’acollida i assistència primària a persones o famílies en situació de precarietat socioeconòmica o risc d’exclusió social a través de l’escolta activa dels usuaris. A través d’aquest servei es deriva a altres serveis de Caritas (ajudes aliments,
roba, econòmics, SOL, Servei d’Assessorament Jurídic) o externs a l’entitat (Formació a Escola Adults, Oficina d’Habitatge, etc ). Es tracta d’un servei obert a tothom.

Objectius

Detectar situacions d’exclusió i denunciar aquests casos.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: Trobar-se en situacions de precarietat econòmica.
Accés: directe o mitjançant derivacions des d’entitats, autoderivacions, xarxa de
contactes.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Tècnic amb funcions de coordinador amb 20 h setmanals de dedicació.
Funcions: entrevistes individuals, registre en base de dades, seguiment dels casos.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
dilluns, dijous i divendres de 9 a 14 h. Dimarts 16-18 h i dimecres 15-18 h.
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
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Fitxes

SERVEI DE ROBER DE CARITAS SALT
Definició servei

Donació de roba de segona mà a persones en situació d’exclusió social greu.
Venda de roba de segona mà a preu simbòlic a persones amb dificultats socioeconòmiques.

Objectius

• Roba provinent de donacions de particulars, fabricants i botigues.
• Pal·liar dèficits d’urgència en matèria de roba mitjançant la donació o la venda a
preu simbòlic.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: directe i mitjançant derivacions fetes pels Serveis d’Acollida i d’Assistència
Primària de Caritas, i per altres agents socials (amb un informe de derivació).
Preu: Gratuït en les situacions greus i preu simbòlic en les situacions de dificultats econòmiques.

Destinataris

Població en situació de risc d’exclusió.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

1 tècnica responsable a mitja jornada i un equip de 30 voluntaris/es aproximadament.
Funcions: Dinamitzar al grup de voluntàries i fer-se càrrec de fer caixa i gestions
vàries.

Punt d’atenció

Rober 1: C/ Pacheco, 23 (cantonada amb Torres i Bages). Salt. 17190.
972 242 472 i 651 698 895.
De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h
salt.cdgirona@caritas.es
Rober 2: Grup Sant Jaume Bloc 3, local-baixos. Salt. 17190.
972 242 472 i 651 698 895.
De dilluns a dijous de 10-12h, dimarts de 16 a 18h, dimecres de 17 a 19 h. i
divendres de 17-19 h.
salt.cdgirona@caritas.es
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

SERVEI DE SUPORT ALIMENTARI DE CARITAS SALT
Definició servei

Distribució d’aliments subministrats pel Banc d’Aliments de Girona (excedents
Unió Europea) i d’altres comprats per Caritas Salt.

Objectius

Pal·liar mancances d’alimentació a persones o famílies amb dificultats socioeconòmiques que resideixen a Salt.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: a través de derivacions des dels Servei d’Acollida i d’Assistència Primària
de Caritas, Serveis Socials i entitats.
Servei gratuït.

Destinataris

Població en situació de risc d’exclusió

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

1 tècnic coordinador i equip de 10 voluntaris responsables.
Funcions: El tècnic gestiona les derivacions que venen de Serveis Socials, pròpies
del servei d’Acollida o d’altres entitats. Hi ha una base de dades que gestiona el
mateix tècnic. Els voluntaris s’encarreguen de fer la distribució dels lots, i d’anar
a buscar aliments al Banc d’aliments, comprar-ne de nous i de la recollida de campanyes.

Punt d’atenció

Casa Campaners (al costat de l’església Sant Cugat)
972 242 472 i 646 415 665
dimarts de 10 a 12 h
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
Parròquia St. Jaume
972 242 472 / 646 415 665
dimarts de 10 a 12 h.
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
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Fitxes

SERVEI D’ATENCIONS BÀSIQUES AL NADÓ DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT
Definició servei

Servei d’alimentació a nadons amb llet de continuació i cereals a partir dels excedents del Banc d’Aliments de la Unió Europea i assessorament pel que fa a l’alimentació.

Objectius

Cobrir les necessitats bàsiques pel que fa a l’alimentació d’infants de 5 mesos a
18 mesos.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès – Salt més conveni amb Caritas)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei Gratuït.
Derivacions: Serveis Socials, EAIA, CAP Salt, Caritas.

Destinataris

Famílies amb fills en edats compreses entre 5 mesos a 18 mesos, tolerants al tipus d’aliment i amb risc d’exclusió social.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: Caritas gestiona els excedents del Banc d’Aliments de la Unió Europea, però el repartiment de llet de continuació i cereals es fa des del Consorci
setmanalment o quinzenal en funció del volum. Es porta un registre dels usuaris,
de les seves característiques i es fa un seguiment de l’alimentació dels nadons.
Actualment hi ha al voltant de 50 usuaris.
1 Tècnica – Coordinadora.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
dijous de 12 a 14 h.

23

EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

SERVEI DE MENJADOR COL·LECTIU LA SOPA
Definició servei

Servei que ofereix menjars als ciutadans amb pocs recursos econòmics (PIRMI;
pensions no contributives, etc.) que s’allotgen majoritàriament en habitacions o
pensions. També està obert a les persones que són de pas a la ciutat (110 places
en dos torns).

Objectius

• Assegurar l’alimentació bàsica. Cobertura de necessitats bàsiques.
• Mantenir l’autonomia de les persones usuàries i/o garantir una alimentació adequada.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Consorci la Sopa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït (als usuaris que tenen ingressos se’ls co-rresponsabilitza amb
una petita quota).

Destinataris

Persones i/o famílies amb greus necessitats socials i que requereixen ajudes per
a la subsistència.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’equip de professionals està format per: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar, 7 responsables de torn, 2 administratives,
l’equip de cuina i l’equip de neteja.

Punt d’atenció

Pl. Lledoners, 1. Girona.
972 204 250
centreacolliment@ajgirona.cat
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Fitxes

PROGRAMA D’ALIMENTS PER A PERSONES/FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ
SEVERA. SALT
Definició servei

Programa dins del marc de lluita contra l’exclusió social, que es realitza en col·laboració amb el Banc d’Aliments de Girona, que actua com a mesura pal·liativa dels
efectes de la pobresa econòmica en les famílies.
Es tracta d’un projecte d’entrega de lots d’aliments periòdics a famílies en situació d’exclusió social o pobresa econòmica.

Objectius

• Té com objectiu recuperar aliments que no són comercialitzables, però sí que
són consumibles i distribuir-los entre les famílies en situació d’exclusió social.
• És un programa de suport a les situacions de carència econòmica a fi que les famílies no trobin tant repercutida la despesa alimentària.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

S’accedeix via derivació dels serveis socials d’atenció primària i/o altres serveis
de la xarxa de serveis socials.
Els criteris d’accés són: unitats familiars amb fills a càrrec que es trobin en situació d’exclusió i/o pobresa severa. Unitats familiar en situació de vulnerabilitat ( monoparentals, famílies nombroses, dificultats especials parentals...) amb fills a
càrrec en situació de precarietat econòmica o risc d’exclusió i que requereixen el
suport temporal d’aquest programa.
Per accedir al programa la família ho ha de sol·licitar als serveis socials d’atenció
primària o serveis especialitzats derivants ( EAIA, Servei de Violència, programa
materoninfantil...) els quals valoraren la idoneïtat de l’accés.
La temporalitat del repartiment és de caràcter puntual o trimestral, havent-hi la
possibilitat de realitzar una renovació.

Destinataris

Famílies en situació d’exclusió social amb fills a càrrec que es trobin entre els 0 i
els 18 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 responsable del projecte, 1 educadora, equip d’educadors del programa de maternatge, 2 auxiliars en pràctiques i col·laboradors voluntaris.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

AJUTS D’URGÈNCIA DAVANT DE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DEL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Sistema d’ajuts d’urgència per a les dones i els seus fills i filles en situació d’emergència social a causa d’una situació de violència masclista.

Objectius

Ajut econòmic d’urgència per a costejar les despeses generades d’una situació d’emergència per causa de violència masclista durant el procés de denúncia o establiment de primeres mesures de seguretat i protecció.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

La persona ha d’estar atesa al Servei Integral d’Atenció a la Violència (SIAV) o als
Serveis Socials d’Atenció Primària de Salt en el procés de denúncia o establiment
dels sistemes de protecció i la Treballadora Social es qui en valora la idoneïtat.

Destinataris/es

Dones ateses pels Serveis Socials d’Atenció Primària o pel SIAV

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Cobertura de les necessitats bàsiques quan la persona no pot proveir pels propis
mitjans durant un procés de denúncia o de situació provisional de protecció.
Despeses de taxi, allotjament provisional durant un procés de denúncia o tràmit
de recurs d’acollida, àpats, productes d’higiene, bolquers, etc.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108.Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
De dilluns a divendres de 9 a 15 h i a la tarda amb hores concertades.
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Fitxes

AJUTS ECONÒMICS A LA PERSONA/FAMÍLIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT
Definició servei

El servei es basa en la tramitació de peticions d’ajuts a la persona/família. Aquest
ajut econòmic va dirigit a les persones/famílies que es troben en una situació de necessitat social puntual i aquesta no està coberta per altres sistemes de protecció.

Objectius

Atendre situacions de necessitats socials puntuals de persones/famílies no cobertes per altres sistemes de protecció.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés pels usuaris: petició de cita prèvia per telèfon.
Accés als que hi arriben per primera vegada al servei: Petició de cita prèvia de forma personal.

Destinataris

Individus i/o famílies amb situacions de necessitats socials puntuals no cobertes
per altres sistemes de protecció.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 treballador social, 1 educadors social.
La sol·licitud del servei s’ha de realitzar amb la sol·licitud pertinent i adjunt un informe social del treballador social dels serveis socials bàsics exposant la necessitat social i la no cobertura per altres sistemes de protecció.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656.
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
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EIX 1. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit econòmic

AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT
Definició servei

El servei es basa en la tramitació de peticions d’ajuts d’urgència. Només es poden
sol·licitar per resoldre cobertura de necessitats bàsiques: alimentació i allotjament
urgents.

Objectius

Atendre situacions de necessitats bàsiques de persones/famílies no cobertes per
altres sistemes de protecció.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés pels usuaris: petició de cita prèvia per telèfon.
Accés als que hi arriben per primera vegada al servei: Petició de cita prèvia de forma personal.
Els requisits d’accés: persones/famílies amb necessitats bàsiques no cobertes i
amb ingressos inferiors a la Renda de Suficiència.

Destinataris

Individus i/o famílies amb situacions de necessitats bàsiques no cobertes per altres
sistemes de protecció.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 treballador social, 1 educadors social.
S’ha de realitzar la sol·licitud pertinent i adjunt un informe social del treballador
social dels serveis socials bàsics exposant la necessitat social i la no cobertura per
altres sistemes de protecció.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. 17190. Salt.
972 235 105 i 972 011 656
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
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Fitxes

BONIFICACIÓ DE LA TAXA MUNICIPAL D’ESCOMBRARIES
Definició servei

Bonificació de la taxa d’escombraries per la gent amb menys recursos i majors de
65 anys.

Objectius

Bonificar econòmicament a persones amb menys recursos major de 65 anys

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Percentatge del 20%, 45% i 95% de descompte depenent dels ingressos que s’han
de justificar.
Requisits: estar empadronat a Salt, ésser titular del rebut d’escombraries i sol·licitud complementada.

Destinataris

Majors de 65 anys subjecte a renda

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Gestió transversal entre serveis econòmics i serveis administratius d’acció social
de l’Ajuntament de Salt.

Punt d’atenció

SAC de l’Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 8 a 18 h.
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AJUDES ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA DE CARITAS SALT
Definició servei

Ajudes econòmiques: lloguer d’habitacions, rebuts (llum, aigua, gas), material ortopèdic, transports per a la recerca de feina, medicaments, bolquers, llet infantil,
tràmits de documentació.

Objectius

Donar resposta urgent a demandes socioeconòmiques vitals.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: directe o mitjançant derivacions fetes pel Servei d’Acollida i Assistència Primària de Caritas, Treballadora Social del CAP Salt, Serveis Socials, entitats com
Creu Roja, ACCEM, etc.

Destinataris

Població en situació greu de risc d’exclusió.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

1 Tècnic coordinador amb dedicació de 23 h setmanals.
Funcions: entrevistes individuals, registre en base de dades, seguiment dels casos.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
dilluns, dijous i divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dimecres
de 16 a 20 h.
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CARNETS DE TRANSPORT
Definició servei

Diferents tipus de bonificació del preu del bitllet d’autobús de les línies L3, L4 i LC.

Objectius

Bonificar econòmicament la població amb menys recursos.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt amb conveni amb Teisa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Hi ha quatre tipus de carnet de transport que requereixen complir diferents requisits:
Targeta universal: jubilats majors de 65 anys empadronats a Salt. S’obté un 42%
de descompte.
Targeta Salt +70: dirigit a majors de 70 anys. S’obté 10 trajectes gratuïts al mes a
les línies L3 i L4 i la línia LC gratuïta.
Targeta A: Subvenció del 90% (80% ajuntament + 10% Teisa) en funció de la renda
que no ha de superar el Salari Mínim Interprofessional.
Targeta B: Subvenció del 60% (50% ajuntament + 10% Teisa) en funció de la renda
que no ha de superar el Salari Mínim Interprofessional.
Requisits: emplenar model de instància i aportar documentació sol·licitada en funció del tipus de targeta.

Destinataris

Població de Salt major de 65 anys que compleixi amb els requisits establerts

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Gestió transversal entre serveis econòmics i serveis administratius d’acció social
de l’Ajuntament de Salt.

Punt d’atenció

SAC de l’Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191.
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 8 a 18 h.
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AJUTS ECONÒMICS DE TRANSPORT ADAPTAT DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Ajuts socioeconòmics per costejar les despeses del transport adaptat de les persones disminuïdes i persones grans amb problemes de mobilitat de tots els municipis de la Comarca que tinguin menys de 50 mil habitants i que assisteixin a
centres socials. Aquests ajuts es poden sol·licitar directament per part dels beneficiaris, en modalitat de beques socioeconòmiqes individuals, o bé les entitats de
transport adaptat en la modalitat d’ajuts per a transport col·lectiu.

Objectius

Atorgar ajut econòmic per finançar les despeses de transport de les persones disminuïdes i persones grans amb problemes de mobilitat, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir o
afavorir la seva integració.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cada any es publica la convocatòria de Bases al BOP de Girona i s’obre termini per
sol·licitar l’ajut.
Es pot sol·licitar la informació al Centre de Recursos per a la Gent Gran de Salt o
bé als serveis socials d’atenció primària del Gironès.
Sol·licitud per ajuts individuals: se subvenciona part de la despesa en modalitat de
transport en vehicle propi, en transport públic o transport privat contractat, en
aquells itineraris on no existeix transport adaptat organitzat.
Sol·licitud per Ajuts de Transport Col·lectiu: el poden demanar els centres receptors destinataris per costejar les despeses de transport organitzat pel propi centre
i/o les empreses/entitats de transport adaptat que realitzen rutes.

Destinataris

Persones disminuïdes i persones grans amb problemes de mobilitat amb certificat
de discapacitat o dependència residents dels municipis de menys de 50.000 habitants del Gironès.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Són subvencionables les despeses produïdes pel transport individual o col·lectiu
de les persones destinatàries segons requisits de la convocatòria.

Punt d’atenció

Centre de Recursos de la Gent Gran Plaça de la Vila s/n–Cantonada Dr. Flemming
(Antiga guarderia de la Gassol) Salt. 17190.
972 011 655
Serveis Socials d’Atenció Primària del Gironès
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Promoció de la salut, prevenció
i actuació precoç davant de
situacions de risc
Programa Salut i Escola
DESTINATARIS

Població adolescent de l’ESO dels centres públics i concertats.
UBICACIÓ

Als IES de Salt a hores convingudes dintre de l’horari lectiu

Tallers de Memòria
DESTINATARIS

Persones majors de 65 anys que presenten un deteriorament cognitiu en fases inicials
UBICACIÓ

Fundació Les Vetes
C/ Sant Antoni,2. Salt. 17190.
972 401 014
lesvetes@grn.es

Programa pel foment de l’activitat física en gent
gran
DESTINATARIS

Pla de Salut Jove de Salt
DESTINATARIS

Tota la població major de 65 anys o en situació de prejubilació de la Vila de Salt

Joves a partir dels 12 anys

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Centre de Recursos
Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga
guarderia de la Gassol). Salt. 17190.
972 011 655

Estació Jove.
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
www.saltjove.cat
salut@saltjove.cat

Programes d’envelliment actiu de promoció de
la salut

Programa N’roll@t

DESTINATARIS

DESTINATARIS

A tota la població major de 65 anys i a tots els professionals del sector a qui els pugui interessar la informació
que es tractarà en les diferents xerrades

Joves de 12 a 18 anys del Gironès
UBICACIÓ

Les xarxes socials de facebook i Messenger: nrollat.
nrollat@hotmail.com

Assistència a la maternitat de risc. Associació
Salut i família.
DESTINATARIS

Dones procedents de grups amb risc socioeconòmic

UBICACIÓ

Centre de Recursos
Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga
guarderia de la Gassol). Salt. 17190.
972 011 655

Protecció de la salut pública

UBICACIÓ

Hotel d'Entitats
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128
www.saludyfamilia.es/projectes/ive.htm

Servei d’Inspecció Sanitària

Activitats psicocorporals per la gent gran

Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

DESTINATARIS

Persones majors de 65 anys

DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

UBICACIÓ

C/ Major 204. (local del segon pis de la Biblioteca Massagran). Salt. 17190.
(Ajuntament de Salt) 972 249 191

Formació en matèria de Seguretat Alimentària
DESTINATARIS

Població que realitzi tasques de manipulació d’aliments
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
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Línies de treball

Control a l’aixeta del consumidor

Centre de Dia per la Gent Gran “ Les Bernardes”

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població en general

Gent Gran amb perfil fràgil i depenent

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

“Les Bernardes”.
C/St. Dionís, 42. Salt. 17190.
972 425 267

Control de plagues urbanes

Servei d’ajuda a domicili (SAD)
DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població amb dependència i/o risc social.

Població en general

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

Control de tinença d’animals domèstics
DESTINATARIS

Servei de les tecnologies de suport i cura (Teleassistència)
DESTINATARIS

Població en general

Població amb 65 anys o més que visquin soles o romanguin soles durant un temps considerable del dia.

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Servei d’ajuts tècnics i teràpia ocupacional del
Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt

Atenció a les persones amb
dependència
Equip Especialitzat d’intervenció a les dependències
DESTINATARIS

Persones amb resolució de dependències amb grau II
i III.
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

DESTINATARIS

Població amb dificultats per l’autonomia personal derivades per patologia mèdica, problemàtica social o barreres arquitectòniques.
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Servei de préstec de material ortopèdic. Fundació Les Vetes.
DESTINATARIS

Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD)

Persones residents a Salt, majors de 65 anys que presentin algun tipus de dependència afectades per una mobilitat reduïda i que presentin dificultats econòmiques.

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Persones amb disminucions

Residència Les Vetes
C/ Sant Antoni 2. Salt. 17190.
972 401 014

UBICACIÓ

Centre d’Atenció al Disminuït
C/ Emili Grahit, 2. Girona. 17002.
972 486 060
dt_girona.benestar@gencat.cat
www.gencat.cat
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Accés a la xarxa sanitària de
Catalunya

Centre de Salut Mental d’Adults.
C/Albereda, 3-5 2n. Girona. 17004.
972 212 266
www.gencat.cat/catsalut

Centre d’Atenció Primària I
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/ de Manuel de Falla, 34. Salt. 17190.
902 111 444 i 972 243 737

Centre d’Atenció Primària II
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/ del Marquès de Camps, 26. Salt. 17190.
972 439 136 i 902 111 444

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta
DESTINATARIS

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ).
Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
972 189 042
www.ias.scs.es
www.gencat.cat/catsalut

Unitat Familiar i de Gènere (Xarxa de Salut Mental)
DESTINATARIS

Persones que es trobin en situació de conflictivitat familiar i que utilitzin qualsevol tipus de violència en les
seves relacions i que voluntàriament en facin demanda.
UBICACIÓ

Parc Hospitalari Martí i Julià. Consultes Externes.
Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
675 782 479 i 972 182 500
www.ias.scs.es

Població en general
UBICACIÓ

Carretera de França, s/n. Girona 17007.
972 940 200
972 940 270
hospital@htrueta.scs.es

Edifici Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià. Hospital General Bàsic.
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
972 182 500
www.ias.scs.es

Xarxa de Salut Mental
DESTINATARIS

Persones amb trastorns mentals
UBICACIÓ

Parc Hospitalari Martí i Julià:
• Edifici Santa Caterina
• Edifici Els Til·lers
• Edifici TMS-Salt
• Edifici Trastorn Mental Sever I
• Edifici Trastorn Mental Sever II
Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
972 182 500
www.ias.scs.es
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Unitat d’atenció al joc patològic i altres addiccions no tòxiques (Xarxa de Salut Mental)
DESTINATARIS

Persones amb problemes de joc patològic o ludopatia i
familiars d’afectats.
Parc Hospitalari Martí i Julià. Consultes Externes.
UBICACIÓ

Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
972 182 600
www.ias.scs.es

Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS)
DESTINATARIS

Persones amb drogodependències
UBICACIÓ

C/ de Baldiri i Reixac, 50 baixos. Girona. 17003.
972 205 505
www.gencat.cat/catsalut

Programa del Pacient Expert
DESTINATARIS

Tots els malalts amb Insuficiència Cardíaca
UBICACIÓ

ABS SALT
Centre d’ Atenció Primària Salt II.
C/ Marquès de Camps, 26. Salt. 17190.
972 439 136/ 902 111 444 i 675 782 949

Fitxes

PROGRAMA SALUT I ESCOLA
Definició servei

Aquest programa de salut és una actuació dels Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya adreçat als alumnes d’ESO (prioritàriament de
3er. i 4rt.), amb l’objectiu de formar, informar, educar en salut i detectar situacions
de risc dels adolescents, coordinant les accions en el territori.
Les actuacions previstes del Programa Salut i Escola se situen en el terreny de la
promoció i prevenció d’hàbits i estils de vida directament relacionats amb problemes de salut.

Objectius

Millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut preferentment els que es deriven de la salut afectiva i sexual, la salut mental i consum de
drogues, alcohol i tabac i la salut alimentària.

Titularitat

Pública (Departament d’Educació i Departament de Salut de la Generalitat).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Les infermeres es desplacen a l’IES 1 dia a la setmana per atendre els alumnes
interessats en parlar-hi o fer alguna consulta. La gestió de la demanda de consulta s’adequa a les necessitats de cada centre. És un servei gratuït.

Destinataris

La població d'ESO dels centres públics i concertats adherits al programa.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 4 infermeres referents del Programa Salut i Escola de l’Equip d’Atenció Primària de Salut de Salt (1 infermera per centre educatiu) i 1 responsable del
projecte.
Serveis que el professional de salut ofereix en el centre docent: consulta oberta,
individual i confidencial sobre temes de salut; organització de tallers de promoció
de la salut als centres docents; orientació als Equips d’Assessorament Psicopedagògics (EAP) i professorat i coordinació amb els recursos territorials existents, etc.

Punt d’atenció

Als IES de Salt en hores convingudes dins de l’horari lectiu.
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PLA DE SALUT JOVE DE SALT
Definició servei

El Pla de Salut Jove es va iniciar el gener de l’any 2007 i s’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn i del Pla Local de Joventut de Salt, en el marc de les polítiques d’emancipació i dins de l’eix de salut.
El Pla de Salut Jove està coordinat per la comissió d’atenció a l’alumnat de 13 a 18
anys del Pla Educatiu d’Entorn.
Està dinamitzat per un/a agent de salut amb conveni amb l’entitat ACAS Girona, dedicant 10 hores setmanals.

Objectius

Atenció directa als joves del municipi de 6 hores setmanals, per informar-los sobre
aquelles consultes sobre salut que realitzin. Orientar-los de manera que puguin disposar dels recursos necessaris per afrontar el possible problema i derivar-los a altres serveis en cas de ser necessari.
Estimular l’adquisició d’hàbits saludables dels usuaris del programa.

Titularitat

Pública (Departament d’Educació de la Generalitat i Àrees d’Ensenyament i Joventut de Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés directe o derivació a través del SAC o instituts.
Gratuït

Destinataris

Joves a partir dels 12 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 agent de salut (psicòloga) i 1 coordinadora (tècnica de joventut).
La gestió i supervisió del Pla de Salut Jove la realitza la tècnica de joventut de l’Ajuntament de Salt, que també està dins de la comissió d’atenció a l’alumnat de 13 a 18 anys.
Els projectes vinculats al Pla de Salut són:
• El Punt jove de Salut (PJS): és un servei específic que assessora als joves del municipi de Salt en temes que afecten a la seva salut: sexualitat, alimentació, conductes de risc, addiccions. El servei del Punt Jove de Salut està ubicat a l’Estació
Jove de Salt, les tardes del dimarts i dimecres de 16 h a 19 h.
• Xerrades als instituts
• Carpeta de Salut Jove: amb informació sobre temes de salut, es regala a tots els
alumnes de 4rt d’ESO de Salt al mes d’octubre.
• El VIP Jove 1 i el VIP Jove 2: Cicle de 8 tallers sobre temes de salut amb una periodicitat d’un cada mes. Els i les assistents tenen una targeta on se’ls hi segellen
cada un dels tallers.
El VIP Jove 2 es concep com un aprofundiment del VIP Jove 1. Consisteix en un
curs de formació sobre sexualitat, drogues, alimentació i salut en general que es
fa al llarg de quatre sessions de dues hores, més dues hores de pràctiques en algun dels tallers del VIP Jove 1.
• VIP PREMIUM: aquesta activitat està dirigida, exclusivament, als i les participants
que hagin fet el VIP Jove 2. Es tracta d’una formació profunda en temes de salut
jove impartit per diferents professionals, consistent en 20 hores de durada, 7 de
les quals seran de pràctiques.
• Intervenció preventiva en un espai d’oci nocturn (Festa Major). Estand informatiu
amb material.
• Preventiu i de salut on es poden realitzar diferents dinàmiques i jocs relacionats
amb els riscos associats a sortir de nit.

Punt d’atenció

Estació Jove.
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
www.saltjove.cat
salut@saltjove.cat
dimarts i dimecres de 16 a 19 h
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PROGRAMA N’ROLL@T
Definició servei

Projecte que utilitza les xarxes socials d’Internet i les noves tecnologies per a la
divulgació de missatges que promocionen el benestar infantil i el seu desenvolupament psicològic i personal. També contempla la informació i orientació a partir
d’un assessorament online des dels propis grups engegats.

Objectius

Oferir un espai virtual d’informació i suport psicosocial adreçat als joves de 12 a
18 anys a fi de poder orientar-los en les preocupacions, interessos i problemàtiques pròpies de l’edat per part d’un professional.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar social Gironès-Salt en col·laboració amb l’Associaó
Ventijol).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Projecte obert a tot el públic destinatari sense cap tipus de derivació. S’hi accedeix
mitjançat Internet a les xarxes socials de facebook i Messenger.
Els grups socials són regulats per l’administrador del grup, seguint les normes
bàsiques de relacions a fòrums d’Internet.
Accés gratuït.

Destinataris

Joves de 12 a 18 anys del Gironès

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El terapeuta de Ventijol fa de moderador i dinamitzador dels grups. Un dia a la setmana (dijous a partir de les 21 h) hi ha una atenció directe del moderador, per donar orientacions a les peticions del grup.

Punt d’atenció

Les xarxes socials de Facebook i Messenger: nrollat.
nrollat@hotmail.com
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ACTIVITATS PSICOCORPORALS PER LA GENT GRAN
Definició servei

Gimnàs holística, Tai-txi i tècniques de relaxació per la gent gran.

Objectius

Mantenir a la gent gran en bona forma de salut, tant física com psíquica.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt mitjançant gestió indirecta–contracte de serveis)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

95 places destinades a majors de 65 anys (S’accepten excepcions documentades).
Preus públics

Destinataris

Majors de 65 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’activitat es duu a terme tres dies a la setmana. Cada dia establert hi ha tres hores de classe on s’imparteix una especialitat cada hora, però els assistents trien
una activitat o dos 1 dia o 2 a la setmana.
Professionals: 1 professor contractat externament.

Punt d’atenció

Inscripcions a l’ Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat
Lloc de realització:
C/ Major 204. Salt. 17190 (local del segon pis de la Biblioteca Massagran).
dimarts, dijous i divendres de 9 a 12 h.
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TALLERS DE MEMÒRIA
Definició servei

Tallers de memòria destinats a persones majors de 65 anys que presentin un deteriorament cognitiu en fases inicials.

Objectius

Exercitar la memòria per tal de retardar el procés de deteriorament cognitiu.

Titularitat

Privada (Fundació Privada Parroquial “Les Vetes”).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: a través de la treballadora social de la Residència.
Preu: 10 € /Taller.

Destinataris

Persones majors de 65 anys que presenten un deteriorament cognitiu en fases
inicials.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Tallers dirigits per una Psicòloga
Cada taller consta de 10 sessions d’1 h de durada.
També realitzen un taller de modalitat externa a la Casa de Cultura Les Bernardes.

Punt d’atenció

Les Vetes
C/ Sant Antoni, 2. Salt. 17190.
972 401 014
lesvetes@grn.es
De dilluns i dijous de 15 a 20 h (Treballadora social Residència).
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PROGRAMA PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN GENT GRAN
Definició servei

Aquest programa aposta per treballar en una línea d’envelliment actiu que ajudi a
mantenir una bona qualitat de vida i el màxim grau d’autonomia possible.
Consta d’espais constituïts per diferents mòduls d’activitat, que formen un circuit
que permet treballar les facultats físiques i sensorials de la gent gran. Aquest espai de salut es troba situat al Centre de Recursos de Salt.

Objectius

• Promoure la salut de la gent gran del municipi a través de la implementació de
la prescripció de l’activitat física com a eina de salut per part dels professionals
del CAP de Salt utilitzant les instal·lacions del Centre de Recursos per a la Gent
Gran que disposa el poble.
• Promoure la salut.
• Millorar el to muscular i la flexibilitat.
• Reduir el risc de caigudes.
• Ajudar a mantenir-se independent.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt, Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i CAP de
Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: segons prescripció mèdica o d’infermeria a través de
La consulta d’infermeria i/o mèdica
Treballadora social de l’ABS de Salt
Centre de Recursos de Salt
O mitjançant demanda del propi interessat (prèvia valoració professional).
És un programa gratuït.

Destinataris

Persones majors de 65 anys o pre-jubilades de Salt. Especialment indicat per a
persones que visquin soles i/o pateixin solitud i persones que pateixin alguna malaltia com poden ser: risc cardiovascular, diabetis, obesitat, hipertensió, colesterol
i depressió.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

S’aprofita el circuit del que disposa el centre de recursos, on es poden treballar
totes les parts del cos, mitjançant els moviments que es fan servir diàriament.
S’estableix un programa de caminades per poder gaudir de l’aire lliure i afavorir
la socialització i la motivació de la persona.
Els professionals que hi participen són: 1 Metge, 1 Diplomada en Infermeria, 1 Diplomada en Treball Social, 1 Diplomada en Fisioteràpia.

Punt d’atenció

Centre de Recursos de Salt
Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga guarderia de la Gassol). Salt.
17190.
972 011 655
centregentgran@girones.cat
De dilluns a dijous 10 a 14 h i de 16 a 19 i divendres de 10 a 14 h.
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PROGRAMES D’ENVELLIMENTS ACTIU DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
Definició servei

Conjunt d’activitats (xerrades, tallers, sortides etc..) que potencien l’envelliment
actiu de la gent gran de Salt.
Es dirigeix a tota la ciutadania i, especialment, a les persones grans, per tal de promoure l’envelliment actiu de la gent gran al municipi. Un espai “programat” amb
activitats organitzades al llarg de l’any, on cadascú participa en aquelles que són
més del seu interès i que es realitzen sistemàticament cada any un cop avaluat positivament el seu funcionament.

Objectius

• Treballar conjuntament amb altres entitats socials accions de prevenció i d’envelliment actiu.
• Realitzar activitats adreçades a promoure la salut integral de la gent gran.
• Elaborar un catàleg d’activitats adreçades a potenciar l’envelliment actiu.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per accedir al programa d’envelliment actiu cal inscripció prèvia al Centre de Recursos i apuntar-se a les diferents activitats realitzades.
La majoria de les activitats que s’ofereixen són gratuïtes.

Destinataris

A tota la població major de 65 anys.
A tots els professionals del sector a qui els pugui interessar la informació que es
tractarà en les diferents xerrades.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Xerrades: Dilluns programats de cada mes.
Taller de fisioteràpia: dimecres de 16 a 19 h.
Taller d’alfabetització: dimarts i dijous de 10 a 12 h del matí.
Caminades saludables: dilluns programats cada 15 dies de 9 a 10.30 h.
Exposicions: 1 cada mes

Punt d’atenció

Centre de Recursos de Salt
Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga guarderia de la Gassol).
Salt. 17190.
972 011 655
De dilluns a dijous 10 a 14h i de 16 a 19 h i divendres de 10 a 14 h.
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SERVEI D’INSPECCIÓ SANITÀRIA
Definició servei

Seguretat alimentària: gestió dels riscos per la salut derivats dels productes alimentaris en activitats de comerç minorista, restauració, producció d’àmbit local i
transport urbà.
Salubritat: control i inspecció de la salubritat dels patis interiors, exteriors, edificis, etc.

Objectius

Seguretat alimentària:
• Evitar que els establiments alimentaris puguin representar problemes per la salut pública.
• Treballar perquè tots els establiments alimentaris s’adeqüin a la normativa sanitària.
Salubritat:
• Valorar l’estat de salubritat i vetllar pel compliment d’higiene i salubritat dels
espais de titularitat privada i pública.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’usuari ha de presentar la seva demanda o queixa per escrit davant de l’Ajuntament i des de l’Àrea de Salut es procedeix a fer les corresponents actuacions.
És un servei gratuït.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Seguretat alimentària: Funciona mitjançant programes d’inspecció i sol·licituds
dels ciutadans. Durant la inspecció es fa una valoració i avaluació de les condicions
sanitàries i es realitzen propostes de mesures que es considerin convenients.
Salubritat: funciona a través de sol·licituds de queixes per part dels ciutadans.
És un servei realitzat pels tècnics municipals.

Punt d’atenció

Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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FORMACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Definició servei

Programa de formació d’higiene alimentària.

Objectius

• Formar i informar als manipuladors d’aliments de l’àmbit del comerç minorista
i establiments de restauració.
• Col·laborar per a l’adequació a la normativa sanitària vigent.
• Assessorar a les entitats i associacions que vulguin realitzar activitats puntuals
en les quals intervingui la manipulació d’aliments.

Titularitat

Pública (Ajuntament Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Des de l’Ajuntament es contacta amb els destinataris per convocar-los a realitzar
aquesta formació.

Destinataris

Població que realitzi tasques de manipulació d’aliments.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: personal tècnic de l’Ajuntament.
Mitjançant aquest programa es donen normes i pautes per garantir la seguretat
dels aliments que es manipulin i evitar riscos derivats de males pràctiques.

Punt d’atenció

Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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CONTROL A L’AIXETA DEL CONSUMIDOR
Definició servei

Control de la qualitat de l’aigua de consum provinent de la xarxa municipal.

Objectius

• Conèixer la qualitat de l’aigua.
• Assegurar la qualitat de l’aigua.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per accedir a la informació resultant d’aquestes analítiques, els usuaris han de fer
una petició per escrit a l’Ajuntament.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Es tria diferents espais de diversos punts del municipi i es realitzen anàlisis periòdics d’acord a la normativa vigent.

Punt d’atenció

Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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CONTROL DE PLAGUES URBANES
Definició servei

Control de plagues urbanes del municipi de Salt com paneroles, rosegadors, aus,
mosquit tigre i altres animals indesitjables.

Objectius

• Evitar que la proliferació de plagues pugui provocar molèsties, problemes de salut pública i interfereixi en el benestar de la ciutadania.
• Gestió del risc per la salut derivat de la proliferació de plagues.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Mitjançant petició escrita a l’Ajuntament.
Les inspeccions per tal de valorar la situació seran gratuïtes. Les accions que se’n
derivin també seran gratuïtes, sempre i quan es tracti d’espais públics.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: controls rutinaris i recull de queixes dels ciutadans mitjançant una
instància.
Professionals: personal tècnic municipal.

Punt d’atenció

Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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CONTROL DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Definició servei

És un servei adreçat a controlar els animals domèstics del municipi.

Objectius

• Realitzar el cens d’animals domèstics.
• Gestionar l’acolliment i retirada d’animals perduts i abandonats.
• Atorgar llicències de tinença de gossos de races potencialment perilloses.
• Controlar els animals de companyia del municipi.
• Gestionar el risc per la salut i/o molèsties derivades de la tinença d’aquests animals.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per demanar la intervenció de l’Ajuntament per molèsties ocasionades per animals presentar sol·licitud per escrit a l’Ajuntament.
Per demanar la intervenció de l’Ajuntament en els casos d’animals perduts o abandonats a la via pública trucar a l’Ajuntament.
En els casos d’altes, baixes, atorgament de llicències o qualsevol modificació de
les dades adreçar-se a l’Àrea de Salut de l’Ajuntament.
Preu: consultar taxes a l’Ajuntament.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: personal tècnic municipal.

Punt d’atenció

Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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EQUIP ESPECIALITZAT D’INTERVENCIÓ A LES DEPENDÈNCIES
Definició servei

El Servei d’Atenció a la Dependència té com objecte tant l’atenció a les persones
amb dependències com la promoció de les persones en l’autonomia d’una forma
integral mitjançant un equip interdisciplinari.

Objectius

Potenciar i facilitar l’atenció a les persones dependents tant des de la vessant social com sanitària.

Titularitat

Pública (Consorci Benestar Social Gironès-Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: l’usuari accedeix als serveis socials per sol·licitar la valoració de la dependència. Després rep a casa seva la visita de l’equip tècnic per fer-ne la valoració.
Llavors, la Generalitat fa la resolució de dependència on es marca el grau. Un cop
l’usuari té la resolució, es dirigeix als serveis socials on es realitza el Programa
d’Atenció Individual (PIA) on constarà la demanda i els acords presos, en base als
drets que marca la llei.
El servei que presta l’Equip Especialitzat d’intervenció a les dependències és gratuït.

Destinataris

Persones amb resolució de dependències amb grau II i III. Actualment s’estan atenent a totes les persones amb resolució de grau III i grau II.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’ equip està format per 3 Gestors diplomats en treball social i una terapeuta ocupacional.
Funcions: rebre la sol·licitud de valoració de dependència, tramitar-la i confeccionar el PIA i portar el seguiment del cas.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h
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CENTRE DE DIA PER LA GENT GRAN “LES BERNARDES”
Definició servei

Servei d’acolliment diürn per a gent gran de perfil fràgil i/o depenent.
Es dóna suport en l’organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida
diària. Complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Objectius

• Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones
grans.
• Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
• Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
• Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Titularitat

Pública (Generalitat de Catalunya gestionat per SUMAR,S.L.,Empresa pública).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: Perfil fràgil i/o depenent
Accés: Circuit iniciat amb la valoració del treballador social de referència i metgeABS – Serveis Socials – PRODEP.
30 places

Destinataris

Gent Gran amb perfil fràgil i depenent

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

12 professionals: 5 cuidadors, 1 treballador social, 1 infermera, 1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 educadora social, 1 psicòloga i 1 directora.

Punt d’atenció

“Les Bernardes”
C/St. Dionís, 42. Salt. 17190.
972 425 267
storra@consorciasc.cat
De dilluns a divendres de 8 a 20 h.
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)
Definició servei

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i
suport social a aque¬lles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El servei d’atenció domiciliària podrà complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

Objectius

• Desenvolupar tasques assistencials, educatives i preventives.
• Mantenir a les persones a les seves llars.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

S’accedeix via sol·licitud escrita, s’adjunta informe social de la treballadora social
referent de cas on es valora la necessitat, les tasques, la temporalitat i el copagament.
Requisits: majors de 65 anys, persones amb discapacitat i famílies en situació de
vulnerabilitat.

Destinataris

Població amb dependència i/o risc social.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: Treballador social, treballador familiar i auxiliar de la llar.
Prèvia petició per escrit del servei, la treballadora social realitza la valoració del
cas, fa l’informe social on s’especifiquen les tasques del servei, la temporalització, la freqüència i els horaris.
Seran funcions de la treballadora familiar:
• Aixecar o posar l’usuari al llit
• Canvis posturals (transferències)
• Realitzar la higiene personal de l’usuari
• Vestir l’usuari
• Ajudar-lo a caminar per casa
• Prepara-li el menjar
• Control d’alimentació (dieta)
• Ajudar-lo a menjar
• Control de medicació
• Acompanyament fora de la llar
Seran funcions de l’auxiliar de la llar:
• Tenir cura de la roba
• Realitzar la compra
• Treure les escombraries
• Mantenir l’ordre i la neteja bàsica del domicili.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
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SERVEI DE LES TECNOLOGIES DE SUPORT I CURA (TELEASSISTÈNCIA)
Definició servei

Constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequa¬da, ofereix als usuaris i usuàries una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
Aquest servei es presta mitjançant teleassistència.

Objectius

Atendre de manera continuada a les persones majors de 65 anys que viuen soles
o passen moltes hores sense acompanyants.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

És un servei de co-pagament en què l’usuari paga com a màxim 2.75 € (import actualitzable anualment).
Accés: mitjançant sol·licitud escrita a serveis socials d’atenció primària.

Destinataris

Població amb 65 anys o més que visquin soles o romanguin soles durant un temps
considerable del dia.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Teleassistència: operador/a central de CRA (Central Receptora d’Alarmes), auxiliar d’equip mòbil, tècnic/a de suport social, operari/a d’instal·lacions.
Funcions:
• Proporcionar contacte permanent amb l’exterior
• Donar resposta de forma immediata en cas d’emergència
• Donar seguretat i suport a l’usuari

Punt d’atenció
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SERVEI D’AJUTS TÈCNICS I TERÀPIA OCUPACIONAL DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Servei que ofereix intervenció de teràpia ocupacional i ajudes tècniques a persones
amb dependència temporal o permanent i els seus cuidadors per millorar l’autonomia, les activitats de la vida diària i la qualitat de vida.

Objectius

En general, pretén potenciar l’autonomia en persones amb dependència temporal
o permanent i evitar la claudicació del cuidador principal.
• Potenciar l’autonomia en les activitats de la vida diària.
• Millorar la qualitat de vida de les persones més dependents i els seus cuidadors.
• Potenciar la integració social de les persones amb dependències.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Les sol·licituds d’ajudes tècniques es realitzaran a través de la derivació del cas
al servei de teràpia ocupacional a partir dels serveis socials bàsics de Salt i l’assignació serà amb la valoració de la terapeuta ocupacional.
El servei de valoració, d’assessorament i entrenament és gratuït.
El banc d’ajudes tècniques funciona en préstec temporal i de forma gratuïta o amb
fiança, en funció del material.

Destinataris

Tota la població amb dificultats per l’autonomia personal derivades per patologia
mèdica, problemàtica social o barreres arquitectòniques.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El professional de referència és un Terapeuta Ocupacional.
Les funcions engloben tot el procés, des de la valoració fins l’assessorament i/o
entrenament
• Valoració funcional i ocupacional de la persona amb dependència.
• Valoració, orientació i assessorament en adaptacions del domicili i supressió de
barreres arquitectòniques.
• Assessorament, orientació i entrenament en ajudes tècniques, tècniques compensatòries i tècniques d’ergonomia.
• Formació i assessorament als cuidadors formals i informals i altres professionals.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt.
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656.
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SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL ORTOPÈDIC. FUNDACIÓ LES VETES
Definició servei

Servei de préstec de material ortopèdic.

Objectius

Oferir un servei de préstec de material ortopèdic.

Titularitat

Privada (Fundació Privada Parroquial “Les Vetes”)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: a través de la treballadora social de la Residència.
L’usuari diposita 60 € de fiança. Servei gratuït. Temporalitat 3 mesos, renovable a
criteri de la treballadora Social.

Destinataris

Persones residents a Salt, majors de 65 anys que presentin algun tipus de dependència, afectades per una mobilitat reduïda i que presentin dificultats econòmiques.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Servei gratuït. Fiança de 60 €
Professionals: 1 treballadora social

Punt d’atenció

Residència Les Vetes
C/ Sant Antoni 2. Salt. 17190.
972 401 014
De dilluns i dijous de 15 a 20 h.
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UNITAT FAMILIAR I DE GÈNERE (XARXA DE SALUT MENTAL)
Definició servei

Psicoteràpia Familiar i de Gènere.

Objectius

Oferir un espai d’acompanyament i procés terapèutic a aquelles persones que desenvolupen comportaments violents i/o d’abús en les seves relacions afectives.

Titularitat

Pública (IAS. Xarxa de Salut Mental)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés directe i també mitjançant derivacions.
Les derivacions i demandes d’atenció es fan mitjançant contacte telefònic. El telèfon de contacte del serveis el poden utilitzar tant els serveis derivants com particulars per demanda d’atenció.
El servei es gratuït en tant que depèn de la Xarxa de Salut Mental.

Destinataris

A totes aquelles persones que es trobin en situació de conflictivitat familiar i que
utilitzin qualsevol tipus de violència (insults, amenaces, agressions físiques) en les
seves relacions i que voluntàriament facin demanda d’espai d’assessorament i procés terapèutic.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’accés al servei es voluntari. L’atenció la porten a terme dos psicòlegs especialistes en relacions familiars i/o afectives.
Es realitzen tant sessions individuals com grupals.
Aquest servei realitza desplaçaments per a l’atenció a la comarca de l’Alt Empordà. (Figueres) i al Baix Empordà (La Bisbal).

Punt d’atenció

Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt)
Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
675 782 479 i 972 182 500
www.ias.scs.es
L’horari és a hores convingudes. Les hores es programen a partir de la
demanda telefònica.
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UNITAT D’ATENCIÓ AL JOC PATOLÒGIC I ALTRES ADDICCIONS NO TÒXIQUES (XARXA
DE SALUT MENTAL)
Definició servei

És una unitat de caràcter ambulatori especialitzada en l’atenció de pacients amb
problemes de joc patològic o altres addiccions no tòxiques.

Objectius

Oferir assistència a qualsevol persona amb problemes de joc patològic o altres addiccions no tòxiques, així com als familiars. Informació i assessorament a qualsevol persona o professionals. Tasques de prevenció en diferents àmbits.

Titularitat

Pública (IAS. Xarxa de Salut Mental)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

És un servei públic de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. Les derivacions a la
Unitat es fan via Atenció Primària, serveis de Salut Mental (CSM) o dels centres de
tractament de drogues (CAS).
És un servei de la sanitat pública, és a dir, gratuït.

Destinataris

A persones que tinguin un problema de joc patològic o ludopatia. A familiars d’afectats que vulguin rebre informació i assessorament.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El servei està orientat a la realització de tractaments a la persona afectada com
els seus familiars. És un tractament psicològic i hi ha intervencions individuals, familiars i/o grupals. També es porten a terme actuacions de prevenció.

Punt d’atenció

Consultes Externes de l’Hospital Sta. Caterina del Parc Hospitalària Martí Julià de
Salt
Dr. Castany, s/n. Salt. 17190.
972 182 600
www.ias.scs.es
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PROGRAMA DEL PACIENT EXPERT
Definició servei

Programa “PACIENT EXPERT” a l’ àmbit de la patologia cardíaca (insuficiència).

Objectius

Que el malat coneix-hi millor la seva malaltia, mitjançant una persona que també
pateix la mateixa dolença.

Titularitat

Pública (Institut Català de la Salut)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Gratuït.
Selecció dels participants mitjançant designació dels responsables d’infermeria
de les diferents Unitats Bàsiques Assistencials a la que estan assignats.

Destinataris

Adreçat a tots els malalts amb Insuficiència Cardíaca.

Punt d’atenció

ABS SALT
Centre d’ Atenció Primària Salt II.
C/ del Marquès de Camps, 26. Salt. 17190.
972 439 136, 902 111 444 i 675 782 949
dijous de 10-14 hores
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EIX 3. Lluita contra l’exclusió social en l’àmbit laboral

Dinamització empresarial
Servei d’emprenedoria i creació d’empreses de
l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
DESTINATARIS

Persones interessades en la creació o consolidació de
la seva pròpia empresa.
UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/

Emprenedoria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
DESTINATARIS

Persones emprenedores que volen iniciar un negoci
UBICACIÓ

Oficina de treball de Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 942 950
ot_salt.soc@gencat.cat

Servei de promoció de la ciutat de l’Oficina de
Promoció Econòmica. (OPE)
DESTINATARIS

Comerciants i artesans del municipi de Salt.
UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/

Orientació, formació i inserció
laboral
Servei d’ocupació i formació de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
DESTINATARIS

Persones en situació d’atur o que volen millorar la seva
situació laboral.
UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/

Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès.
DESTINATARIS

Persones que es troben en situació d’atur o persones que
es troben en recerca de feina.
UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/ Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 241 513.
www.viladesalt.cat
Consell Comarcal del Gironès
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 213 262.
www.girones.cat/

Servei d’Orientació Laboral per Joves de l’Estació Jove de Salt
DESTINATARIS

Igualtat d’oportunitats
Servei d’igualtat d’oportunitats en el treball de
l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE)
DESTINATARIS

Empreses del territori i ciutadania en general.
UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/

Joves de 16 a 25 anys, apuntats al SOC i almenys amb
permís de residència.
UBICACIÓ

Estació Jove de Salt.
Passeig Països Catalans, s/n. Salt. 17190.
972 405 007/666 506 313
www.saltjove.cat

Servei d’Orientació Laboral de Caritas–SOL
DESTINATARIS

Població a partir de 24 anys.
UBICACIÓ

Hotel d’Entitats de Salt.
C/Sant Dionís 42. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
salt.cdgirona@caritas.es
ppardo.cdgirona@caritas.es
pdominguez.cdgirona@caritas.es
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Línies de treball

Programa d’itineraris personals d’inserció (IPI)
IDFO.

Formació per a dones extracomunitàries
(GRAMC)

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població aturada inscrita a l’OTG.

Dones immigrants en edat de treballar.

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica.
C/Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 401 373
www.viladesalt.cat

Hotel d’Entitats de Salt.
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128.
gramc@eps.udg.es

Oficina de treball de Salt. (OTG-SOC SALT)

Formació ocupacional- IDFO

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Totes les persones que busquen feina, independentment
que la seva situació laboral, sigui en actiu o en atur. També empreses.

Aturats inscrits a l’OTG.

UBICACIÓ

Oficina de treball de Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 942 950
ot_salt.soc@gencat.cat
www.oficinadetreball.cat

Aula Activa del Servei d’Ocupació de Catalunya
DESTINATARIS

Persones que estan en situació de recerca de feina
UBICACIÓ

CIFO Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 405 246 / 972 405 049
aula_cifosalt.soc@gencat.cat

Orientació professional del Servei d’Ocupació de
Catalunya a Salt
DESTINATARIS

Persones inscrites al SOC
UBICACIÓ

Oficina de treball de Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 942 950
ot_salt.soc@gencat.cat

Centre d’Innovació i Formació Ocupacional
(CIFO Salt. SOC)

UBICACIÓ

IDFO-UGT
C/ Sant Agustí, 32 baixos. Girona. 17003
972 485 637
www.idfo.com/

Formació per treballadors en actiu- IDFO
DESTINATARIS

Treballadors en actiu.
UBICACIÓ

IDFO-UGT
C/ Sant Agustí, 32 baixos. Girona. 17003.
972 485 637
www.idfo.com/

Acadèmia Salt. Cursos de formació ocupacional.
DESTINATARIS

Treballadors en situació d’atur, treballadors ocupats, públic en general.
UBICACIÓ

C/ Pep Ventura, 110. Salt. 17190.
972 230 862
972 232 027
www.globaldeformacio.com

Curs de formació en Treball Familiar. (Consorci d’Acció Social de Catalunya i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)
DESTINATARIS

DESTINATARIS

Persones majors de 18 anys que vulguin professionalitzar-se en el camp del treball familiar.

Persones en recerca de feina i persones treballadores

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Consorci Benestar Social Gironés-Salt
C/Riera de Mus, 1.A. Girona. 17003.
972 201 962

Centre d’innovació i formació ocupacional de Salt . CIFO
C/Alfons Morè, 1. Salt. 17190.
972 405 570 /972 942 950
cifo_salt.soc@gencat.cat
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Inserció laboral per a col·lectius
en risc d’exclusió social

Servei de Formació (Fundació Privada DRISSA)

Servei d’Acollida (Fundació Privada DRISSA)

UBICACIÓ

DESTINATARIS

Persones amb Trastorn Mental Sever.
UBICACIÓ

Av. Sant Narcís, 22 Baixos, Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

Servei d’Acompanyament al Mercat Laboral
Ordinari (Fundació Privada DRISSA)
DESTINATARIS

Persones amb Trastorn Mental Sever.

DESTINATARIS

Persones amb Trastorn Mental Sever.
Av. Sant Narcís, 22 Baixos, Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

Servei Prelaboral (Fundació Privada DRISSA)
DESTINATARIS

Persones amb Trastorn Mental Sever.
UBICACIÓ

Av. Sant Narcís, 22 Baixos, Girona. 17005
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

UBICACIÓ

Av. Sant Narcís, 22 Baixos, Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

Centre Especial de Treball (Fundació Privada
DRISSA)
DESTINATARIS

Persones amb Trastorn Mental Sever.
UBICACIÓ

Av. Sant Narcís, 22 Baixos, Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
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Programa Interdepartamental de la renda mínima d’inserció (PIRMI)
DESTINATARIS

Ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneixin els requisits per ser-ne beneficiaris
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
www.gencat.cat

Fitxes

SERVEI D’EMPRENEDORIA I CREACIÓ D’EMPRESES DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA (OPE)
Definició servei

Accions de sensibilització, d’informació i orientació, d’assessorament, de formació i d’assistència tècnica a la consolidació d’empreses (anàlisi de la idea de negoci, elaboració del pla d’empresa, informació sobre ajuts i subvencions, cursos
de formació, etc.).

Objectius

• Impulsar iniciatives emprenedores locals i foment de l’autocupació.
• Elaboració del pla d’empresa.
• Informació sobre ajuts i subvencions.

Titularitat

Pública (Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Via d’accés: a partir de la web de xarxa inicia, Ajuntament de Salt i a través de les
entitats participants en la taula laboral.

Destinataris

Persones interessades en la creació o consolidació de la seva pròpia empresa.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Tallers de sensibilització de foment de l’emprenedoria.
Entrevistes i sessions tutoritzades.
Assistència tècnica a la consolidació d’empreses. Suport tècnic durant els 3 anys
següent de la creació de l’empresa.
Serveis a l’empresa: borsa de treball, ajuts i subvencions.
Professional: un tècnic de suport a la creació d’empreses.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (Hores convingudes).
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EMPRENEDORIA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
Definició servei

Servei d’ informació, assessorament i acompanyament per a persones amb idea
de negoci.

Objectius

Afavorir aquestes capacitats emprenedores ajudant-los a fer estudis de viabilitat,
oferint pautes per l’elaboració d’ un pla d’ empresa.

Titularitat

Pública (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Inscripció al SOC a la corresponent Oficina de Treball com a demandant de feina o
de millora professional.
Servei públic i gratuït

Destinataris

Persones emprenedores que volen iniciar un negoci.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Tècnics preparats per oferir aquesta informació i ajuda
Xarxa inicia, amb diferents punts a tot el territori que ofereixen suport a la creació
d’ empreses.

Punt d’atenció

Oficina de Treball de Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190
972 942 950
De dilluns a divendres de 8.15 a 13.30 h
ot_salt.soc@gencat.cat
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SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
(OPE)
Definició servei

Servei destinat a promoure el municipi de Salt a través de la dinamització comercial i de l’organització de fires i mercats.

Objectius

• Comerços: informació, formació i assessorament sobre els diferents aspectes
del comerç (normativa comercial, imatge, incentius al comerç, etc.).
• Fires i mercats: organització i dinamització econòmica de fires i mercats.

Titularitat

Pública (Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït
Accés: directe a l’Oficina de Promoció Econòmica

Destinataris

Comerciants i artesans del municipi de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Orientació, formació i assessorament al Comerç.
Finançament. Ajuts i subvencions
Suport al Pla de dinamització comercial.
Fira del Cistell, de la Flor i el planter i FirArt Salt.
Professional: Tècnic de promoció de la ciutat.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (Hores convingudes).
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SERVEI D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL TREBALL DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA (OPE)
Definició servei

És el servei de l’Oficina de Promoció Econòmica de Salt que treballa per a la sensibilització sobre la situació de desequilibri existent en les relacions de gènere,
vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó
de sexe.

Objectius

La integració de la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament de la gestió empresarial i la introducció de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral.

Titularitat

Pública (Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés: directe a l’Oficina de Promoció Econòmica

Destinataris

Empreses del territori i ciutadania en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Divulgació: Suport a iniciatives individuals i col·lectives de divulgació. Sensibilitzar
a l’empresariat de Salt en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
i difondre’n les bones pràctiques.
Formació i Recerca: Organització de cursos de formació sobre gènere, plans d’igualtat, llenguatge no sexista, mesures de conciliació i nous usos del temps oberts
a tota la ciutadania. Suport i assessorament a la direcció i gestió de personal amb
perspectiva de gènere en els diferents àmbits de l’empresa.
Elaboració de plans d’igualtat: Informació i assessorament a les empreses sobre
una organització del treball més igualitària, eficient i productiva. Informació i assessorament sobre subvencions i recursos difonent la Llei d’’igualtat. Promoure
la elaboració i implantació de plans d’igualtat a les empreses.
Professional: Agent d’igualtat d’oportunitats en el treball

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (Hores convingudes).
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SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ DE L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (OPE)
Definició servei

Servei destinat a persones interessades en temes laborals: recerca activa de feina, borsa de treball, participació en programes ocupacionals, pràctiques en empreses, formació no reglada, noves tecnologies, etc.

Objectius

Proporcionar instruments per a la recerca activa de feina i la inserció laboral.

Titularitat

Pública (Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Derivacions: Directe o a través d’entitats que formen part de la Taula Laboral.

Destinataris

Persones en situació d’atur o que volen millorar la seva situació laboral.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Programes d’experienciació laboral (Plans d’ocupació); programes que combinen
formació i treball; formació i orientació laboral; alfabetització digital; borsa de treball online.
Professionals: Tècnic d’ocupació i formació.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (Hores convingudes).

67

EIX 3. Lluita contra l’exclusió social en l’àmbit laboral

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Definició servei

El Servei de Promoció Econòmica atén de forma individualitzada o grupal a persones que estan a l’atur o busquen una ocupació. Es fa un acompanyament en tot el
procés de recerca de feina. També es fomenta la creació d' empreses i es dóna suport a tirar endavant les idees empresarials.

Objectius

• Afavorir la inserció de les persones amb dificultats per a la seva inserció sociolaboral
• Promoure un mercat de treball sense discriminacions
• Donar suport a la creació d’empreses
• Millorar la situació d’ocupabilitat de les persones aturades.

Titularitat

Pública (Consell Comarcal del Gironès).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cal estar a l’atur, inscrit/a al SOC i tenir permís de treball (per poder participar en
programes subvencionats del Departament de Treball i del SOC).
Poden accedir al servei persones derivades d’altres entitats o serveis.
Poden accedir al servei les persones per iniciativa pròpia, entre altres.

Destinataris

Persones que es troben en situació d’atur o persones que es troben en recerca de
feina.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 cap d’àrea de Promoció Econòmica, 1 cap de Servei de Promoció
Econòmica, 1 insertora laboral, 1 tècnica del programa Xec Servei i 1 administrativa de suport.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica.
C/ Doctor Ferran, 7. Salt. 17190.
972 241 513.
www.viladesalt.cat
de dilluns divendres de 10 h a 14 h.
Consell Comarcal del Gironès
C/ Riera de Mus, 1A . Girona. 17003.
972 213 262.
També s’atenen a diversos municipis en funció dels programes vigents.
www.girones.cat
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SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL PER JOVES DE L’ESTACIÓ JOVE DE SALT
Definició servei

Servei d’assessorament i orientació per a la recerca de feina mitjançant accions
individuals i grupals.

Objectius

• Inserció laboral
• Donar eines que potenciïn l’autonomia en la recerca de feina.

Titularitat

Privada d’iniciativa Social (Suara, Coop. en col·laboració amb l’Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: Ser jove de 16 a 25 anys autòctons o tenir permís de treball i/o residència.
Derivacions: Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), entitats que componen la Taula Laboral de Salt i autoderivacions.

Destinataris

Joves de 16 a 25 anys, apuntats al SOC i almenys amb permís de residència.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnica d’orientació laboral
Servei que funciona amb cita prèvia.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007/666 506 313
www.saltjove.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h amb cita prèvia per telèfon.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE CARITAS- SOL
Definició servei

Servei d’assessorament, informació i orientació laboral amb mobilització de l’usuari i seguiment del procés.

Objectius

• Facilitar el procés de recerca de feina dels usuaris mitjançant els seus propis recursos.
• Inserció Laboral.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt i Caritas Diocesana de Girona). Col·labora
el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei obert a la població en edat de treballar.
Requisits: Tenir permís de residència i/o treball.
Via d’accés directa i mitjançant derivacions de Serveis Socials o altres serveis de
Caritas.
Servei gratuït.

Destinataris

Població a partir de 24 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnica d’inserció, 1 voluntari, 1 persona en pràctiques estudiant
d’Educació Social, Integració Social o Psicologia.
Funcions: entrevistes individuals i grupals, acompanyament en la recerca de feina, seguiment del pla de treball.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats de Salt
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
pdominguez.cdgirona@caritas.es
Els dilluns es dóna cita prèvia i els dimarts i dimecres atenció a l’usuari de
9 a 14 h .
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PROGRAMA D’ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPI) IDFO
Definició servei

Servei d’orientació laboral: diagnòstic i pla de treball. Tècniques de recerca de feina, habilitats comunicatives a nivell grupal o de forma individual.

Objectius

Incorporació dels usuaris al mercat de treball.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (IDFO, Fundació de l’UGT ).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Població aturada inscrita a l’OTG. L’accés al servei es realitza a partir de la derivació de l’OTG.

Destinataris

Població aturada inscrita a l’OTG.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnic pel punt de Salt.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 401 373
www.viladesalt.cat
De dilluns a divendres de 10 a 14 h
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AULA ACTIVA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
Definició servei

Servei d’orientació i recerca intensiva de feina que permet trobar i apuntar-se a
ofertes de feina mitjançant l’àmbit de les noves tecnologies.

Objectius

• Conèixer i saber utilitzar les tècniques de recerca de feina adients (CV, carta de
presentació, etc) i les vies d’accés a les empreses (portals d’Internet, Empreses
de treball temporal, premsa, autocandidatura, etc.)
• Conèixer i saber utilitzar els recursos d’ocupació, orientació i formació del
territori.
• Conèixer en què consisteixen els processos de selecció de les empreses.

Titularitat

Pública (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cal estar inscrit/a al SOC com a demandant de feina, tenir nivell bàsic d’Internet,
parlar i entendre el català i/o castellà, estar motivat a participar en un programa
de recerca de feina.
Servei públic i gratuït

Destinataris

Persones que estan en situació de recerca de feina

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Cada usuari/a disposa d’un ordinador amb connexió a Internet. A l’aula hi ha taulell d’anuncis, telèfon, fax i impressora a disposició dels usuaris/es. A més compta amb quatre orientadors/es de suport (dos per torn de matí i dos per torn de
tarda).

Punt d’atenció

CIFO Salt
C/ Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 405 246 / 972 405 049
aula_cifosalt.soc@gencat.cat
De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15.30 a 19.30 h.
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ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA A SALT
Definició servei

Servei d’informació i orientació professional.

Objectius

• Realitzar accions d’orientació de forma personalitzada amb l’objectiu de facilitar l’accés a activitats que incrementin i millorin les possibilitats d’ocupació.
• Facilitar sortides noves al mercat de treball valorant les competències professionals dels demandants i animant-los a treballar per un projecte professional
en sectors amb possibilitats d’ocupació.
• Informar sobre les possibilitats de l´autoocupació.

Titularitat

Pública (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Inscripció al SOC a la corresponent Oficina de Treball com a demandant de feina o
de millora professional.
Servei públic i gratuït.

Destinataris

Persones inscrites al SOC

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Hi ha una quantitat d’entitats, organitzacions sindicals, centres de formació, administracions locals i comarcals, que segons convocatòries organitzen Itineraris
Personals d’Inserció (IPI) per a persones amb especials dificultats d’ inserció.
També hi ha Programes Experimentals en Matèria d’Ocupació (PEMO) que combinen plans integrals d’ ocupació, informació, orientació, assessorament i formació
pràctica laboral per treballar per la inserció professional.

Punt d’atenció

Oficina de Treball de Salt
C/Alfons Moré, 1. Salt. 17190.
972 942 950
ot_salt.soc@gencat.cat
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CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO SALT. SOC)
Definició servei

El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional és el centre de referència de formació professional del SOC al municipi de Salt.

Objectius

Millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de
les persones en recerca de feina i persones treballadores

Titularitat

Pública (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Inscripció a la corresponent Oficina de Treball del SOC com a demandant de feina
o de millora professional.
Inscripció als cursos oferts pel CIFO de Salt in situ, o bé per e-mail a l’adreça del
CIFO-Salt
Servei públic i gratuït.

Destinataris

Persones en recerca de feina i persones treballadores

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Accions formatives de formació ocupacional; accions formatives d’experimentació
en noves qualificacions; accions d’innovació metodològica, per la consecució de
competències i capacitacions professionals; accions de formació de formadors.
Professionals: personal auxiliar i tècnic per informar dels cursos; formadors/res
ocupacionals.
Ajuts i beques (segons normativa vigent)

Punt d’atenció

Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de Salt
C/Alfons Morè, 1. Salt. 17190.
972 405 570 /972 942 950
cifo_salt.soc@gencat.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
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FORMACIÓ PER A DONES EXTRACOMUNITÀRIES (GRAMC)
Definició servei

Curs de formació prelaboral de 90 hores. Formació grupal de recerca de feina i potenciació de competències d’accés al mercat laboral.

Objectius

• Dotar a les dones d’eines per a la inserció laboral.
• Inserció laboral de les dones.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (GRAMC).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei Gratuït
Requisits: dones en edat de treballar amb permís de residència, coneixements mínims de les llengües catalana o castellana.
Derivacions a través de l’Escola d’Adults, Espai de Recursos, Ajuntament de Salt.

Destinataris

Dones immigrants en edat de treballar.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Es tracta d’una formació grupal repartida en 3 blocs de 3/4 mesos de durada de 3
dies a la setmana, 2 hores i un espai tutorial a escollir per les dones (mínim 1 a la
setmana a convenir: orientació laboral, ofertes, aptituds). Els grups són oberts i
les dones es poden incorporar o marxar en qualsevol moment durant el curs sempre i quan hi hagi una causa justificada.
Professionals: 1 psicòloga

Punt d’atenció

Hotel Entitats de Salt
C/ Sant Dionís 42. Salt. 17190.
972 241 128.
gramc@eps.udg.es
Centre Cívic de St. Narcís. Girona
Dies i horari per determinar.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL - IDFO
Definició servei

Cursos de Geriatria i Informàtica que combinen formació teòrica i pràctiques a empreses i a l’ICASS.

Objectius

Capacitar a persones aturades per poder treballar de forma professional. Es busca la professionalització.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (IDFO Fundació de l’UGT)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Persones aturades inscrites a l’OTG.

Destinataris

Aturats inscrits a l’OTG. Durant el 2008 també incorpora treballadors en actiu inscrits al SOC com a demandants de millora de feina.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Curs de Geriatria (professorat Treballador Social, Fisioterapeuta, Infermera).
Curs informàtica: Informàtic
Vigilant de seguretat privada
Administratiu polivalent pimes
Dissenyador web i multimèdia
Auxiliar d’infermeria en geriatria

Punt d’atenció

IDFO-UGT
C/ Sant Agustí, 32 baixos. Girona. 17003
972 485 637
www.idfo.com
Planificació i horari en funció dels cursos.

76

Fitxes

FORMACIÓ PER TREBALLADORS EN ACTIU-IDFO
Definició servei

Cursos de formació intersectorials per a treballadors en actiu. Oferta d’aproximadament 250 cursos segons especialitats. Correspon a les 270 hores establertes.

Objectius

Oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui
els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions
de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (IDFO Fundació de l’UGT)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Ser treballador en actiu.

Destinataris

Treballadors en actiu. Des de 2008 inclou 40% de treballadors aturats

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Formadors especialistes en funció dels cursos.

Punt d’atenció

IDFO-UGT
C/ Sant Agustí, 32 baixos. Girona. 17003
972 485 637
www.idfo.com
Planificació i horari en funció dels cursos.
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ACADÈMIA SALT. CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Definició servei

Acadèmia de formació i centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya. Es realitzen cursos de formació ocupacional i formació continua (cursos subvencionats
per a persones en situació d’atur i persones treballadores).

Objectius

• Oferir una formació de qualitat per afavorir la inserció laboral en sectors emergents per a les persones en situació d’atur. Sectors: sanitari, administratiu, vigilants de seguretat, informació i comunicació, entre altres.
• Oferir cursos de reciclatge i especialització en diferents àmbits, també per millora de feina.

Titularitat

Privada d’iniciativa mercantil (Centre Col·laborador de la Generalitat de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Els requisits varien en funció del tipus de formació i dels cursos.

Destinataris

Treballadors en situació d’atur, treballadors ocupats, públic en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Realització de cursos de formació ocupacional i continua. El centre està dotat d’un
equip de professionals docents acreditats d’acord a les especialitats del sector.

Punt d’atenció

Acadèmia Salt, SL
C/ Pep Ventura, 110. Salt. 17190
972 230 862
972 232 027
www.globaldeformacio.com
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
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CURSOS DE FORMACIÓ EN TREBALL FAMILIAR (CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT)
Definició servei

Curs de formació per obtenir la qualificació i acreditació professional per exercir
com a treballadors/es familiars. El curs és de 716 hores i està subvencionat pel
Departament de Treball i el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Objectius

Formar i capacitar professionals per exercir com a treballadores familiars amb titulació homologada.

Titularitat

Pública (CASC- Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Les persones interessades s’han d’inscriure durant el mes d’octubre o demanar
informació, segons el lloc on visquin, a:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (Girona, Salt i Cassà de la Selva)
Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot (Olot)
Consorci de Benestar Social del Pla Estany-Banyoles (Banyoles)
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Figueres)
Consell Comarcal del Baix Empordà (Palafrugell)
Consell Comarcal de La Selva (Rudellots de la Selva i Vidreres)
El Curs es subvencionat, té una durada de 716 hores (366 hores teòriques i 350 hores pràctiques centres), es demana un compromís formal de no abandonament de
la formació i assistència d’un 80% al curs per disposar de la titulació.
La titulació obtinguda és reconeguda pel Departament d’Acció Social i Ciutadania
i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Treballadores Familiars de Catalunya.

Destinataris

A persones majors de 18 anys que es vulguin professionalitzar en el camp del treball familiar i tinguin interès en l’àmbit social.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

La professionalització està implícita en la formació i permet que l’índex de inserció laboral estigui al voltant del 50%.

Punt d’atenció

Per les persones residents a la Comarca del Gironès cal adreçar-se a:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona, 17003.
972 201 962
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SERVEI D’ACOLLIDA (FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

Servei que acull persones amb trastorns mentals que han estat derivades pels diferents centres de salut mental, centre de dia i altres recursos de la nostra demarcació.

Objectius

El servei d’acollida té a com a objectiu fer una primera valoració laboral de la persona i posteriorment, un cop realitzada l’avaluació, es deriva a la persona al servei que es consideri més adequat, o bé a serveis de la Fundació o bé a altres
serveis de les nostres comarques.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és a través de la derivació des de la Xarxa de Salut Mental. També es fa entrevista amb la psicòloga de la Fundació.
El servei és gratuït.
No cal tenir certificat de disminució.

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 Psicòloga, 1 Treballadora Social.

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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SERVEI D’ACOMPANYAMENT AL MERCAT LABORAL ORDINARI
(FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

Servei que realitza un acompanyament a les persones amb malaltia mental en tot
el procés d’inserció al món laboral ordinari.

Objectius

El servei d’acompanyament al mercat laboral ordinari té a com a objectiu ajudar a
la persona amb trastorn mental sever en la recerca d’una ocupació en el món laboral ordinari, ajudar-lo a mantenir el lloc de feina i donar-li el suport que sigui
necessari a ell/ella o bé a l’empresa que l’ha contractat.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és a través de la derivació des de la Xarxa de Salut Mental. També es fa entrevista amb la psicòloga de la Fundació.
El serveis és gratuït
No cal tenir certificat de disminució.

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 orientadora laboral

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

És l’empresa de la Fundació Privada DRISSA. Actualment té 65 treballadors amb
trastorns mentals severs que, conjuntament amb l’equip de professionals que els
acompanya, fan serveis de jardineria, forestals, de neteja, de pintura i serveis auxiliars per a empreses i serveis d’horta ecològica.
Dins el Centre Especial de Treball (CET) hi ha el Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social.

Objectius

• El CET té com a objectiu donar feina a persones amb malaltia mental.
• El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social té com a objectiu oferir
suport i seguiment als treballadors del CET amb la darrera finalitat, si s’escau,
de preparar-los per poder accedir al mercat laboral ordinari.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és a través de la derivació des de la Xarxa de Salut Mental. També es fa entrevista amb la psicòloga de la Fundació.
El servei és gratuït.
Cal tenir el certificat de disminució.

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 gerent, 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 cap d’administració,
1 cap de producció, 1 administrativa i 23 monitors/oficials 1º/oficials 2ª.

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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SERVEI DE FORMACIÓ (FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

Servei que dóna formació a persones amb trastorns mentals severs a fi d’aprendre
i desenvolupar un ofici i/o activitat. També es desenvolupen actuacions formatives
per als treballadors del CET Drissa.

Objectius

El servei de formació té a com a objectiu facilitar a les persones amb malaltia mental l’accés a un lloc de treball i formar-les per donar continuïtat a aquesta feina.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és a través de la derivació des de la Xarxa de Salut Mental. També es fa entrevista amb la psicòloga de la Fundació.
Cal estar apuntat al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant de treball.
El servei és gratuït.
Cal tenir el certificat de disminució

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 monitor de formació.

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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SERVEI PRELABORAL (FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

Servei de borsa de treball activa en la qual les persones derivades inicien el seu
itinerari laboral de manera individualitzada i a través de diferents tallers.

Objectius

El servei Prelaboral té a com a objectiu oferir la capacitació teòrica, tècnica i professional a través de diversos tallers (restauració de mobles, món laboral, informàtica, horta, jardineria, neteja, ràdio, etc).

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és a través de la derivació des de la Xarxa de Salut Mental. També es fa entrevista amb la psicòloga de la Fundació.
El servei és gratuït.
Cal tenir el certificat de disminució.

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 orientadora laboral i 2 monitors.

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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EIX 4. Lluita contra l’exclusió social en l’àmbit sociofamiliar, atenció a les situacions de vulnerabilitat i prevenció de l’aïllament social i relacional

Suport a la infància, l’adolescència
i les famílies vulnerables
Grups PAIDEIA-Suport a mares amb infants de
0 a 3 anys. Consorci de Benestar Social GironèsSalt
DESTINATARIS

Mares amb infants de 0 a 3 anys
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
maternatge@girones.cat

Espai d’ infància i família “El petit jardí”. Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt
DESTINATARIS

Famílies i llurs fills a càrrec i entitats/grups socials que
volen impulsar projectes.
UBICACIÓ

Espai Infància i Família “El petit Jardí”
C/ Abat Oliva, 15. Salt. 17190
972 011 656 i 972 201 962
promociosocial@girones.cat

Programa d’atenció al cuidador
DESTINATARIS

Servei de suport psicològic-teràpia familiar

Cuidadors de persones dependents independentment de
l’edat que tinguin les persones dependents
Serveis Socials de Salt

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Individus i famílies usuàries dels serveis socials de Salt
UBICACIÓ

C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 23 51 05 i 972 011 656
psicoleg@girones.cat

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962

Servei de suport psicològic a famílies amb dificultats psicosocials
DESTINATARIS

Conciliació de la vida laboral i
familiar

Famílies o individus que requereixin de suport terapèutic
per a la superació de situacions de crisi.

Programa Minuts Menuts

UBICACIÓ

DESTINATARIS

Despatx Serveis Socials:
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656

Famílies de Salt amb infants a càrrec de 16 setmanes
a 36 mesos

Despatx Entitat:
C/ Pare Coll, 2, 1-3a Girona. 17005.
972 405 465

SIV– Suport a Infants Vulnerables. Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt
DESTINATARIS

UBICACIÓ

C/Abat Oliva, 17. Salt. 17190. (antiga escola bressol El
Petit Jardí).
Adreça de referència: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
minuts.menuts@girones.cat

Famílies amb infants de 0 a 3 anys amb dificultats d’atenció a aquests

Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral:

UBICACIÓ

Permisos parentals:
• Permís per maternitat
• Permís per paternitat
• Risc durant l’embaràs i la lactància natural
• Reducció de la jornada laboral

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
maternatge@girones.cat

L’Excedència:
• Per tenir cura de fills o menors acollits
• Per tenir cura de familiars
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Línies de treball

DESTINATARIS

Famílies en les que s’hagi produït naixement, adopció o
acolliment.
Dones treballadores (en el cas de risc durant l’embaràs)
Dona o home treballador (en el cas de les excedències)
UBICACIÓ

Institut de la Seguretat Social
C/ Santa Eugènia, 40 bajo. Girona. 17005.
972 412 784
972 219 428
www.seg-social.es

Promoció de vincles , xarxes
de proximitat i prevenció de
l’aïllament comunitari

Centre de Recursos de la gent gran
DESTINATARIS

Persones majors de 65 anys o en situació de pre-jubilació de la Vila de Salt
UBICACIÓ

Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga
guarderia de la Gassol).
972 011 655
centregentgran@girones.cat

Programa Enxarxa’t
DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys
UBICACIÓ

DESTINATARIS

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Gent gran que visqui sola o en centres residencials per
la gent gran.

Punt d’informació juvenil de Estació Jove de Salt

UBICACIÓ

DESTINATARIS

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es

Joves de 12 a 30 anys

Servei d’Atenció a la Gent Gran de Caritas

UBICACIÓ

Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Casal de la Gent Gran “Les Bernardes”
Gent Gran de Salt i de la demarcació.

Espai Cultural i de Lleure per a Joves (properament)

UBICACIÓ

DESTINATARIS

DESTINATARIS

“Les Bernardes”
C/St. Dionís, 42. Salt. 17190.
972 232 663
cgg.lesbernardes@gencat.cat

Casal dels Jubilats i Simpatitzants de Salt
DESTINATARIS

Gent gran de Salt
UBICACIÓ

Locals Parroquials de Sant Cugat
Pg. Jacint Verdaguer, 1. Salt. 17190.
972 230 498 i 972 238 578
ferranmorgade@motosrovira.com

Població jove de 14 a 18 anys
Adreça de referència:
UBICACIÓ

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat

Equipament Juvenil “El satèl·lit”
DESTINATARIS

Població jove de 12 a 30 anys.
UBICACIÓ

C/ Doctor Ferran, 21. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat

87

EIX 4. Lluita contra l’exclusió social en l’àmbit sociofamiliar, atenció a les situacions de vulnerabilitat i prevenció de l’aïllament social i relacional

Lluita contra qualsevol tipus
de maltractaments envers les
persones
Centre d’intervenció especialitzat en violència
masclista (CIE)
DESTINATARIS

Dones de la demarcació de Girona en situació de violència
masclista, les seves filles i fills i altres persones del seu
entorn que en siguin testimonis.
UBICACIÓ

Pl. Veïnat 11, 3er. Salt. 17190.
972 406 555
cie.girona@gencat.cat
cie.girona@consorciasc.cat

Servei Integral d’Atenció a la Violència (SIAV)
DESTINATARIS

Dones en situació de violència masclista i personal tècnic i agents de la xarxa d’intervenció.
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106– 108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
stopviolencia@girones.cat

Programa de Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere del Ministerio de
Igualdad
DESTINATARIS

Dones víctimes de la violència de gènere
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
www.migualdad.es

88

Grup socioterapèutic de dones víctimes de violència masclista
DESTINATARIS

Dones en situació de violència masclista, usuàries del
Servei Integral d’Atenció a la Violència.
UBICACIÓ

Centre Obert Guimerà
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 406 363
972 242 391

Centre residencial d’acció educativa CRAESalt
DESTINATARIS

Infants i joves en risc de 3-17 anys
UBICACIÓ

C/ Doctor Ferran, 4. Salt. 17190.
972 406 826
direcciosalt@resilis.org

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència del Gironès i Salt (SEAIA)
DESTINATARIS

Població de 0-18 anys en situació d’alt risc social
UBICACIÓ

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
eaia@girones.cat

Fitxes

GRUPS PAIDEIA – SUPORT A MARES AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS. CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Espai de trobada grupal de mares amb infants de 0–3 anys on es tracten diferents
aspectes educatius de suport a la criança dels fills.

Objectius

• Orientar i assessorar als pares sobre l’educació en aquesta etapa de la vida, informant i sensibilitzant de les diferents necessitats dels infants a cada moment
de la seva evolució.
• Donar eines i recursos concrets a les mares en quant a la criança de nadons i infants.
• Oferir un espai de reflexió entre els pares i mares per tal de conèixer el procés de
vinculació efectiva i sana.
• Desenvolupar les capacitats empàtiques ver els seus fills.
• Despertar en els pares i mares el sentiment i la consciència de l’exercici de les
seves competències parentals i les conseqüències afectiu–emocionals, per així
afavorir una relació sana entre pares i fills.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès–Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Derivació: Serveis Socials, EAIA, Entitats (GRAMC), mediadora intercultural, CAP
Salt.
Es dóna prioritat a grups de risc, tals com infants amb problemes de salut, necessitats educatives especials, dificultats d’estructuració familiar, etc.

Destinataris

Mares amb infants de 0 a 3 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Sessions grupals d’un cop a la setmana durant 2 hores (però pot variar en funció
dels grups). S’ofereix un servei de guarderia per infants.
Equip format per: 1 tècnica–coordinadora, suport d’una mediadora i monitor/a pel
servei de guarderia.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
maternatge@girones.cat
dijous de 12 a 14 h.
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SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC-TERÀPIA FAMILIAR
Definició servei

Suport terapèutic individual i familiar a usuaris derivats pel treballador o l’educador social dels serveis bàsics d’atenció social de Salt.

Objectius

Objectius estratègics del Servei:
• Orientació als ciutadans/es envers a la millora de la seva situació.
Objectius Generals:
• Millora de les relacions familiars dels usuaris abordant les pautes disfuncionals
que presenten
• Millora de les competències parentals
• Suport en la gestió de conflictes intrafamiliars
• Suport psicològic individual

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès Salt i Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés pels usuaris: mitjançant derivacions fetes pels treballadors socials o els
educadors socials dels equips bàsics d’atenció social de Salt.

Destinataris

Individus i famílies usuàries dels serveis socials de Salt exclusivament prèvia derivació del tècnic referent del cas.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals : 1 psicòleg i terapeuta familiar
El servei realitza amb els usuaris i famílies les següents funcions: assessoraments, mediació familiar no judicial, teràpia familiar, suport en la gestió de conflictes relacionals en l’àmbit familiar, suport psicològic complementari a d’altres
intervencions de l’àmbit de salut mental, treball de competències parentals de caire relacional.
Sessions presencials amb freqüència setmanal o quinzenal i de seguiment. Reunions de coordinació bimensuals amb el professional derivant.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 23 51 05 i 972 011 656
psicoleg@girones.cat
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores amb cita prèvia facilitada pel
professional.
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SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS PSICOSOCIALS
Definició servei

Servei d’ atenció psicològica i terapèutica personal i familiar, adreçat a les famílies o persones en situació de vulnerabilitat que necessiten d’aquest servei per a
superar diferents situacions de crisi o bé millorar les relacions familiars (paresfills adolescents, separacions, superació processos de dol, problemes d’ agressivitat, etc..) per assolir un major benestar familiar.

Objectius

Abordar les pautes disfuncionals familiars i les possibles seqüeles personals i relacionals que ha patit la persona envers la problemàtica que ha originat la situació
de risc, per tal de reestructurar el procés de socialització i prevenir la futura repetició d’altres situacions de vulnerabilitat.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt en col·laboració amb l’Associaó
Ventijol).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei de copagament, obert a totes les famílies de Salt, cal demanar cita prèvia.
Accés directe al servei o mitjançant derivació realitzada pels serveis socials.

Destinataris

Famílies o individus que requereixin de suport terapèutic per a la superació de situacions de crisi.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Aquest servei es realitza a hores convingudes/horari.
Hi ha beques socioeconòmiques que es gestionen des dels serveis socials per a
les famílies que no tenen recursos econòmics.
El servei és prestat per un equip de terapeutes especialistes en relacions familiars
de l’associació Ventijol.

Punt d’atenció

Despatx Serveis Socials:
C/ Àngel Guimerà 106-108 Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
Dilluns de 11 a 15 h
Despatx Entitat:
C/ Pare Coll, 2, 1-3a. Girona. 17005.
972 405 465
Hores convingudes
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SIV – SUPORT A INFANTS VULNERABLES. CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
GIRONÈS-SALT
Definició servei

Servei de suport i acompanyament individual a famílies amb infants de 0 a 3 anys
que presentin dificultats en l’atenció de les necessitats infantils.

Objectius

• Donar suport i acompanyament en el propi entorn familiar, per tal de dur a la
pràctica les orientacions i els coneixements adquirits, en els casos d’infants que
presentin una necessitat específica de salut o de necessitats educatives especials o necessitats de socialització.
• Oferir ajut a les persones que desenvolupen els rols de paternitat i/o maternitat
amb la clara intenció de comprendre i assumir la responsabilitat que això comporta per a cadascun dels rols.
• Dotar als pares i mares d’estratègies necessàries per estimular correctament
als seus fills.
• Ajudar a identificar les mancances en l’atenció a les necessitats infantils, detectant
precoçment les possibles situacions de risc i oferir orientació per corregir-ho.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès–Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Derivacions de la família: Serveis Socials, EAIA.
Servei gratuït.

Destinataris

Famílies amb infants de 0 a 3 anys amb dificultats d’atenció cap aquests.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Elaboració d’un pla de treball amb cada família usuària amb el seguiment i suport
dels professionals que deriven cada cas.
Equip format per: 1 tècnica–coordinadora.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt:
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 011 656 i 972 235 105
maternatge@girones.cat
Horari pactat amb la família.
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ESPAI D’INFÀNCIA I FAMÍLIA “EL PETIT JARDÍ”. CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Es tracta d’un equipament multiservei des del que es promocionen i es desenvolupen serveis, projectes i accions per a la infància i les famílies en situació de vulnerabilitat social, a fi de donar suport a les seves necessitats de desenvolupament
personal, sociofamiliar, atenent a les diferents etapes de cicle vital.

Objectius

Aquest equipament pretén impulsar i dinamitzar programes al municipi que incideixen en una millora de les capacitacions parentals, enfortiment de les xarxes relacionals de les famílies, perquè puguin desenvolupar els seus projectes vitals i
envers la infància en la prevenció i promoció del risc social.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cada servei té el seu propi requisit d’accés.

Destinataris

Infància i adolescència (0-18 ) en risc o en situació d’especial dificultat per al seu
desenvolupament integral:
Famílies en situació de vulnerabilitat psicosocial que necessiten compartir l’experiència de ser pares.
Famílies amb necessitats de conciliació per a la seva promoció social (integració
social/participació/ inserció sociolaboral).
Famílies vulnerables (Monoparentals, nombroses, situació de conflicte ..) amb necessitat de relació, trobada i ajuda mútua i suport psicosocial o terapèutic.
Famílies en situació d’exclusió social
Entitats socials que desitgen impulsar projectes
Grups de mares i pares que desitgen impulsar projectes.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Servei de Minuts Menuts (0-3)
Programa de suport a famílies amb parentalitat vulnerable
Programa maternoinfatil
Programa d’intervenció en medi obert
Tallers formatius sociolaborals amb necessitat de conciliació

Punt d’atenció

Espai d’infància i família “El petit Jardí”
C/ Abat Oliva, 15
Salt. 17190.
de referència: 972 011 656 i 972 201 962
promociosocial@girones.cat
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PROGRAMA D’ATENCIÓ AL CUIDADOR
Definició servei

Servei que dóna suport psicològic als cuidadors familiars que tenen persones dependents al seu càrrec per tal de prevenir la seva claudicació per situacions d’esgotament i estrès.

Objectius

Treballa les situacions d’esgotament i estrès dels cuidadors de les persones amb
dependències generades pel fet de ser cuidadors, mitjançant sessions psicològiques individuals.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt amb conveni amb SUARA Coop.)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Vies d’accés: a partir de la valoració de la necessitat per part dels serveis socials
d’atenció primària.
Servei gratuït.

Destinataris

Cuidadors de persones dependents independentment de l’edat que tinguin les persones dependents.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Atenció psicològica

Punt d’atenció

Al domicili dels cuidadors i/o els despatxos dels serveis socials de les diferents
UBASP dels Consorci de Benestar Social Gironès-Salt a demanda del professional
o la família.
Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
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PROGRAMA MINUTS MENUTS
Definició servei

Servei universal destinat a conciliar el temps personal i el familiar. És un servei
lúdic i de guarda de nenes i nens de 16 setmanes a 36 mesos i llurs famílies per
donar resposta a aquelles necessitats puntuals o bé facilitar la conciliació familiar.

Objectius

El programa vol fomentar la conciliació familiar amb el temps personal, de participació, formació o laboral. També vol promoure una xarxa de famílies en el municipi amb fills de 0-3 anys que els permeti la comunicació i l'intercanvi
d’experiències i donar-los assessorament en la cura dels infants.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

És un servei d’accés universal i disposa de 10 places de guarda. El temps màxim
d’estada és de 3 hores continuades 2 dies per setmana, prèvia entrega de la fitxa
amb les dades del nen/a i acceptació de la normativa.
Accés: no cal sol·licitar hora ni reservar, però si haver comprat els serveis bons i
omplert la fitxa amb les dades personals del nen/a.
Es reservaran 4 places diàries sempre i quan s’hagi trucat amb 1 dia d’antelació,
per urgències.
La família haurà de portar el material necessari per a la cura del seu infant (bolquers, tovalloletes, roba...).
No es donarà menjar ni medicaments.
Preu: 1 euro l’hora. Es podrà adquirir un bons amb 12 h de servei (12 euros) al centre de Recursos de la Gent Gran de Salt: Pl. De la Vila s/n (Antiga guarderia de la
Gassol) Telèfon: 972 011 655.

Destinataris

Totes les famílies empadronades a la Vila de Salt amb infants a càrrec de 16 setmanes a 36 mesos.
Té conveniades un màxim de 4 places per a famílies que no són de Salt, però resideixen als municipis del Gironès, llevat de Girona ciutat.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Equip professional: 2 educadores especialitzades amb formació i competències
d’atenció a la petita infància i 1 coordinadora de servei.
Funcions dels professionals:
Seguiment, seguretat i ordre dels serveis; cura personal de les nenes i nens; entreteniment i desenvolupament d’activitats lúdiques; informació i atenció a les mares i pares respecte al desenvolupament de l’estada al servei de l’infant; elaboració
i enviament del registre d’entrada i sortida setmanal del servei i de les enquestes
i documents per l’avaluació del servei.

Punt d’atenció

C/Abat Oliva, 17. Salt. 17190. (antiga escola bressol El Petit Jardí).
dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9.30 h a 12.30 h i dimarts de 15 h a
18 h.
Adreça de referència: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
minuts.menuts@girones.cat
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SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN DE CARITAS
Definició servei

Servei de companyia a la gent gran del municipi que estan sols, ja sigui a casa seva
o a centres per la gent gran.

Objectius

• Donar companyia: el voluntari visita a l’avi o àvia i durant una hora o hora i mitja
fa diverses activitats amb ell o ella (parlar, llegir, etc). Durant aquestes visites el
voluntari fa observació directa per tal de detectar qualsevol problema o indici de
demència en l’usuari.
• No hi ha acompanyaments a llocs en concret.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: tenir més de 65 anys i viure sòl o residir en un Centre d’Atenció a la Gent
Gran.
Via d’accés: a través de Serveis Socials, Ajuntament de Salt, CAP Salt, Parròquies,
Creu Roja, autoderivacions, xarxa de contactes, etc.
Servei gratuït

Destinataris

Gent gran que visqui sola o en Centres per la Gent Gran

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

19 Voluntaris/es amb la coordinadora inclosa.
Funcions de la coordinadora: és una voluntària que dinamitza tot el grup de voluntaris. Es fan reunions mensuals i es proposen sessions de formació al llarg de
l’any. Benvinguda a nous voluntaris.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
visites a domicilis o als centres d’una hora (Residències Les Vetes, Nostra
Llar, Torras) setmanalment, quinzenalment o puntualment segons els casos.
L’horari s’acorda amb l’usuari.
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CASAL DE LA GENT GRAN “LES BERNARDES”
Definició servei

Centre lúdic per a gent gran. Activitats dirigides a la gent gran: excursions, balls,
activitats puntuals, cursos, tallers, etc. També ofereix servei de perruqueria, podologia i menjador.

Objectius

Potenciar la sociabilitat de la gent gran, creant xarxes de vincles per tal que no es
quedin a casa.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Socis: Salt i demarcació (Bonmatí, Anglès, Osor, Amer, St. Martí de Llémena, St.
Hilari Sacalm, La Cellera).
Requisits: Ser major de 60 anys. També es reconeix els majors de 52 anys en atur.
Per tal d’accedir-hi s’ha de fer un carnet gratuït.

Destinataris

Gent gran de Salt i la demarcació

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Tallers i cursets: Monitors finançats per Generalitat i Fundació La Caixa que imparteixen els diversos cursos i tallers.
Serveis: Cuina/bar, Perruquera de dones i homes, Podologia.

Punt d’atenció

Casal de Gent Gran Les Bernardes
C/St. Dionís, 42. Salt. 17190.
972 232 663
cgg.lesbernardes@gencat.cat
10 h a 13.30 h i 15 h a 20 h
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CASAL DELS JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT
Definició servei

Casal privat d’avis que s’ha convertit en lloc de trobada de gent del barri vell no
només de la tercera edat. Hi ha més o menys 800 socis i el seu orígen va molt lligat a l’afició per la petanca.
Realitzen activitats com sortides mensuals, viatges, balls, concursos de petanca,
teatre, celebració de festes.

Objectius

Potenciar la sociabilitat de la gent gran creant xarxes de vincles per tal que no es
quedin a casa.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per accedir al Casal s’ha de ser soci. Paguen 13 euros a l’any. Actualment hi ha
uns 800 socis.

Destinataris

Gent gran de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: sortides mensuals, viatges arreu d’ Espanya de 8 a 10 dies. Ball un
diumenge cada quinze dies de 16.30 a 20 h.
Servei de perruqueria i barber.

Punt d’atenció

Locals parroquials de Sant Cugat
Pg. Jacint Verdaguer, 1. Salt. 17190.
972 230 498 i 972 238 578
ferranmorgade@motosrovira.com
De dilluns a diumenge.
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CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN
Definició servei

El centre de Recursos és un projecte innovador co-gestionat per l’ Ajuntament de
Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Aquest centre té una doble funció: per una banda és un espai físic on es pretén englobar tots els serveis i recursos que es presten des del municipi (ajuntament, entitats, administració,...) o des de fora d’aquest (Generalitat de Catalunya,
IMSERSO,...) per a la gent gran del municipi. Per altre banda, és un lloc de trobada i relació, d’ajuda mútua, d’exercici i benestar, d’intercanvi de propostes interessants i atractives per aquest col·lectiu.

Objectius

Oferir un servei integral que doni resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu (informació, orientació, tràmits, activitats, salut,...).

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

L’accés al servei és gratuït (tret d’algunes activitats puntuals on es farà pagar preu
simbòlic: tallers o sortides) i hi poden assistir tots aquells que compleixin els requisits de l’apartat “Destinataris”.

Destinataris

Persones majors de 65 anys o en situació de pre-jubilació de la Vila de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Programa d’activitats adaptades al col·lectiu de Gent Gran:
• Programa d’estimulació manual
• Parc de salut
• Club de lectura
• Espai d’esbarjo i trobada
• Sortides mensuals
• Tallers d’interès per a la gent gran (salut, temes jurídics, medi ambient,...)
• Exposicions
• Cicle de xerrades informatives
Tràmits i serveis municipals:
• Carnets de transport per a majors de 70 anys
• Carnet de transport A i B
• Bonificacions d’escombraries

Punt d’atenció

Pl. De la Vila s/n – Cantonada Dr. Flemming (Antiga guarderia de la Gassol)
972 011 655.
centregentgran@girones.cat
9 a 14 h i de 16 a 19 h (dilluns a divendres, divendres tarda tancat)
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PROGRAMA ENXARXA’T
Definició servei

Dinamització juvenil i lleure educatiu.
Enxarxa’t és un programa de dinamització i participació juvenil que pretén fomentar la participació dels joves de Salt en activitats de lleure educatiu mitjançant els
següents projectes: Casal de joves, projecte de dinamització de les noves tecnologies i hivern-Primavera-Estiu-Tardor jove.

Objectius

Fomentar la participació dels joves de Salt en un lleure educatiu.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Tots els joves de Salt de 12-30 anys.
Els cursos els subvenciona l’Àrea de Joventut aproximadament entre un 30% i 50%
del cost total. Hi ha un límit de places en funció del curs.

Destinataris

Es prioritza a tots els joves de Salt de 12-30 anys tot i que podem trobar joves d’altres indrets.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnica de joventut, 1 informadora juvenil, 1 dinamitzador juvenil
i talleristes provinents de diverses entitats en funció dels cursos (Creu Roja, Cuineres de Salt, etc.).

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat
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PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’ESTACIÓ JOVE DE SALT
Definició servei

Es tracta d’un equipament públic i gratuït, adreçat a tots els joves de 12 a 30 anys.
Ofereix informació contrastada, rellevant, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits
que els interessen: estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut i lleure,
turisme…L’Estació Jove ofereix serveis complementaris (com connexió gratuïta a
Internet) i també juga un paper important en la dinamització dels joves de Salt,
portant a terme activitats amb els joves.

Objectius

Els objectius principals del Punt d’Informació Juvenil de l’Estació Jove són: posar
a l’abast de tota la gent jove informació de qualitat per facilitar-los prendre decisions d’una manera meditada i amb coneixement de causa; orientar i assessorar;
afavorir l’emancipació; impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la
participació; ésser un referent per als joves de les accions que les institucions, les
entitats i els altres organismes duen a terme i que els van dirigides.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt gestionat per l’Àrea de Joventut)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés directe.
Gratuït

Destinataris

Joves de 12 a 30 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Serveis: ordinadors amb connexió gratuïta a Internet. Es fan carnets d’alberguista, d’estudiant internacional (ISIC) i la targeta jove de bus.
Orientació laboral per a joves de 16 a 25 anys.
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Cal demanar hora prèvia.
Punt Jove de Salut. Orientem sobre sexualitat, consums, addicions i alimentació.
dimarts i dimecres de 16 h a 19 h.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt.
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
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ESPAI CULTURAL I DE LLEURE PER A JOVES (PROPERAMENT)
Definició servei

Espai d’educació no formal que, a través d’activitats lúdiques, intenta fomentar
l’acció educativa dels joves. És un espai de trobada entre els joves del municipi i
suposa un òrgan important de relació i aprenentatge.

Objectius

• Afavorir la participació i l’autogestió dels joves.
• Potenciar el punt de trobada com un espai de reflexió i diàleg pels joves.
• Fomentar la convivència dels joves a Salt.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Equipament gratuït d’accés obert.

Destinataris

Població jove de 14 a 18 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Distribuït per racons: informàtica, jocs de taula, futbolí, revistes, televisió, xerrades, tallers, etc. A més, té previst una cartellera amb informació d’interès pels joves gestionada per dos educadors socials i una persona amb coneixements
d’informàtica amb el suport de la informadora juvenil de l’Estació Jove.

Punt d’atenció

No hi ha un emplaçament definit.
De dilluns a divendres de 17 a 22 h, dissabte de 10 a 13 h i 1 divendres cada 15
dies de 22 a 24 h.
Coordinació i gestió de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Estació Jove de Salt.
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat
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EQUIPAMENT JUVENIL “EL SATÈL·LIT”
Definició servei

Equipament de l’àrea de joventut que s’utilitza per:
Realització d’activitats que s’organitzen des de l’àrea de joventut (hivern-tardorestiu jove)
Espai de trobada i relació per a grups de joves formals i informals (associats i no
associats) per reunir-se, trobar-se, jugar a jocs de taula, xerrar, veure pel·lícules,
partits de futbol, celebrar aniversaris (com a màxim fins les 24h), etc...

Objectius

• Afavorir la participació i l’autogestió dels joves.
• Potenciar el punt de trobada com un espai de reflexió i diàleg pels joves.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Equipament d’accés directe i gratuït.

Destinataris

Població jove de 12 a 30 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Equipament de 80 m2 amb un pati de 20 m2 amb un aula d’informàtica i aula de
tallers.
Es realitzen activitats organitzades per l’àrea de joventut i pels propis grups de joves que ho sol·liciten.

Punt d’atenció

C/ Doctor Ferran, 21. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat
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CENTRE D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZAT EN VIOLÈNCIA MASCLISTA (CIE)
Definició servei

Objectius

Servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els
seus fills i filles afectats per processos de violència masclista, per tal de facilitar la
reparació del dany patit, tot proporcionant-los una atenció de qualitat i amb calidesa.
• Atendre i acompanyar a les dones i les seves filles i fills que han estat o estan en
situació de violència perquè recuperin el benestar garantint els seus drets.
• Treballar amb la xarxa i la comunitat fent prevenció, formació i sensibilització.
Així com per elaborar conjuntament un model d’intervenció.

Titularitat

Pública (Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: mitjançant coordinacions/derivacions. Protocol de coordinació i derivació
de la xarxa pública (justícia, salut, ICD, Cossos de seguretat...).
Accés directe
Servei Gratuït

Destinataris

Totes les dones que viuen a la demarcació de Girona, i que han estat o estan en una
situació de violència masclista, les seves filles i fills i altres persones del seu entorn que en siguin testimonis sense discriminació per edat, estat de salut, discapacitats, situació legal, orientació sexual i/o procedència.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 directora, 3 educadores socials (dues per dones i una per fills/es),
3 psicòlogues, 1 treballadora social, 1 jurista, 1 insertora laboral, 1 secretària, una
borsa de mediadores.
Funcions del servei: realitzar els processos de recuperació i elaborar models d’intervenció per la sensibilització de la xarxa comunitària a través de sessions de formació, publicacions, tallers...

Punt d’atenció

Pl. Veïnat, 11, 3er. Salt. 17190.
972 406 555
cie.girona@gencat.cat
cie.girona@consorciasc.cat
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SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA (SIAV)
Definició servei

El SIAV és un servei especialitzat que ofereix informació, atenció psicosocial i un
espai de recuperació a les dones que es trobin o s’hagin trobat en una situació de
violència masclista (no només de violència masclista provinent de la parella sinó
també d’assetjament sexual, mutilació, violació, casaments forçats, etc).

Objectius

• Prevenir la violència domèstica en situacions futures.
• Contenir i enfortir les habilitats de la dona per afrontar el trauma de la violència.
• Tractar riscos i danys ocasionats per la situació de violència.
• Formar i sensibilitzar als professionals per aconseguir una millor detecció de casos de violència masclista.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès–Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Requisits: Patir situacions de violència i voluntat de voler treballar en contra d’aquesta.
Accés: autoderivacions, serveis socials d’atenció primària, Caritas, Mossos d’esquadra, etc.

Destinataris

Dones en situació de violència masclista i personal tècnic i agents de la xarxa d’intervenció.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El servei inclou les següents línies d’acció:
• L’atenció i l’acompanyament social, psicològic i emocional a les dones i els seus
fills i filles.
• Accions de sensibilització i prevenció de la violència contra les dones.
• Formació i assessorament a professionals.
Funcionament: Les dones són ateses en una primera entrevista per la treballadora social que té les funcions de primera acollida. A partir de la informació estreta
es fa un diagnòstic del cas. Rere la primera acollida s’elabora un pla de treball individual que pot incloure l’acompanyament en la tramitació de gestions i accions
necessàries per atendre i pal·liar la situació de vulnerabilitat i, si és necessari, es
realitzen coordinacions i/o derivacions a altres serveis i/o professionals que també treballin el cas. Tot seguit es realitza un seguiment de cada cas avaluant conjuntament amb la dona el compliment del pla de treball i els acords establerts.
Professionals: 1 treballadora social , 1 jurista i atenció psicològica a càrrec d’una
empresa externa.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106– 108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
stopviolencia@girones.cat
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h i la tarda del dimarts.
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GRUP SOCIOTERAPÈUTIC DE DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Definició servei

Grup de socioteràpia a través de la mediació artística que, mitjançant el llenguatge no verbal i de manera metafòrica, estableix un diàleg entre la dona i la seva obra
amb l’objectiu de crear una eina de múltiples aplicacions on el sentit i el valor radica en la relació que s’estableix entre les membres del grup. Així mateix, es pretén millorar la situació personal de cadascuna i augmentar la capacitat per a
modificar aspectes socials que es consideren negatius o millorables.

Objectius

• Alleugerar l’aïllament i el patiment
• Fomentar la maduresa social
• Oferir informació escaient per al procés de recuperació
• Afavorir el creixement personal oferint la via artística per a expressar i elaborar
sensacions, emocions i idees per aconseguir el benestar personal
• Afavorir el procés d’acompanyament a la dona i la direcció que pren el procés

Titularitat

Programa de col·laboració entre Creu Roja i el SIAV Salt del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt.

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït per a dones en situació de violència masclista, usuàries del SIAV.
Derivació al grup socioterapèutic des del SIAV a valoració de la professional de referència.

Destinataris

Dones majors d’edat en situació de violència masclista, usuàries del Servei Integral
d’Atenció a la Violència.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Servei de socioteràpia amb enfocament tant instrumental com interpersonal, amb
la capacitat de potenciar la creació d’un ens grupal amb vida pròpia i amb característiques comunes a les integrants.

Punt d’atenció

Centre Obert Guimerà
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 406 363
972 242 391
Dilluns de 09:30 a 12:00 h
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CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA- CRAE SALT
Definició servei

Recurs residencial de règim obert i estada limitada per a infants i joves -mentre
la família no se’n pot fer càrrec- que assumeix les funcions educatives, assistencials, les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

Objectius

Com objectiu general, el servei ha de garantir les necessitats bàsiques del menor.
A partir d’aquí contempla una diversitat d’objectius en diferents àmbits: àmbit de
la salut, àmbit psicoafectiu, intel·lectual i cognitiu, àrea de la voluntat, inserció laboral i ètic moral.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Fundació Resilis, centre col·laborador de la Conselleria
d’acció social i ciutadania en infància)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

La derivació pot ser diversa, des de Serveis Socials o SEAIA que coneix el cas per
estudi de temps. Derivació des del centre d’acollida desprès d’un estudi de 6 mesos, d’urgència i altres.

Destinataris

Infants i joves en risc de 3-17 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 Direcció i subdirecció- Gestió del centre, 15 educadors socials que
porten a terme el projecte educatiu del menor i del centre i 2 persones de serveis
(neteja i cuina)

Punt d’atenció

C/ Doctor Ferràn, 4. Salt. 17190.
972 406 826
direcciosalt@resilis.org
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SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL GIRONÈS I
SALT (SEAIA)
Definició servei

Servei d’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies que actua en
l’ àmbit de la protecció infantil. Aquest servei es presta des de l’ equip d’atenció a la
infància i adolescència (EAIA) del Gironès i Salt, i es dedica a la valoració, actuació
i atenció d’infants en situació de risc de desemparament o de desprotecció infantil, així com realitza el seguiment i el tractament de les seves famílies.

Objectius

• La seva missió és la d’intervenir en les situacions de risc de desprotecció infantil i/o desemparament, a fi de protegir els menors quan les seves persones
guardadores presenten dificultats en l’exercici de les seves responsabilitats
parentals, donant estratègies a la família, mitjançant un Pla de Millora per canviar la situació o bé proposant mesures alternatives al nucli familiar de forma
temporal o definitiva per millorar l’atenció del menor o protegir-lo.
• També impulsar actuacions comunitàries per la millora i efectivitat del protocol
d’actuació davant la detecció i atenció de situacions de maltractament infantil
entre els serveis del territori.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés al servei únicament via derivació de Serveis Socials Bàsics o de la Direcció
General d’atenció a la infància i adolescència (DGAIA)

Destinataris

Població de 0-18 anys en situació d’alt risc social

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’ equip de professionals és interdisciplinar i està composat:
Equip de Valoració i diagnosi: 1 pedagog , 1 treballador social i 1 psicòleg
Equip de suport i seguiment: 1 psicòleg, 1 treballador social i 2 educadors socials
Funcions de l’ EAIA:
La valoració i diagnosi de les situacions d’alt risc social dels infants i adolescents
i de desprotecció infantil.
Assessorament informació, orientació sobre situacions de desemparament i maltractament infantil a professionals, entitats i serveis.
Tractament especialitzat: intervenció en situacions de desprotecció infantil, adreçada a menors en alt risc social i llurs famílies, mitjançant els Plans de Millora Familiar, a fi de millorar la situació.
Col·laboració Institucional: Prevenció i detecció de situacions de risc social, col·laborant en els programes d’atenció a la infància en risc i de millora d’aplicació del
protocol al territori.

Punt d’atenció

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1–A . Girona. 17003.
972 201 962
eaia@girones.cat
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Educació infantil. Primer Cicle.
Escola Bressol El Lledoner
DESTINATARIS

Població de 0 a 3 anys
UBICACIÓ

C/Sant Dionís, 25-27. Salt. 17190.
972 238 388
escolabressol@viladesalt.org
www.ampalledoner.com

Escola Bressol El Carrilet
DESTINATARIS

Població de 0 a 3 anys
UBICACIÓ

Passeig Països Catalans, 1. Salt. 17190.
972 237 580
carrilet@salt.cat
www.viladesalt.cat

Llar d’infants El petit príncep

Ensenyaments, serveis i recursos
educatius de formació reglada.
Oficina Municipal d’Escolarització . OME
DESTINATARIS

Població de 0 a 16 anys
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Plaça del President Lluís Companys, 1.Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat

CEIP Gegant del Rec
DESTINATARIS

Població de 3 a 12
UBICACIÓ

C/ Marquès de Camps, s/n. Salt. 17190.
972 232 127
b7008298@xtec.cat
www.xtec.cat
www.ampagegantdelrec.comyr.com/

DESTINATARIS

Població de 0 a 3 anys

CEIP Mas Masó

UBICACIÓ

DESTINATARIS

C/ Montseny, 12. Salt. 17190.
972 236 559
b7006393@centres.xtec.es
www.viladesalt.cat

Llar d’infants El Barrufet
DESTINATARIS

Població de 3 a 12
UBICACIÓ

C/ Pep Ventura, 1. Salt. 17190.
972 941 382
972 941 383
b7007919@xtec.cat
www.xtec.cat

Població de 0 a 3 anys
UBICACIÓ

CEIP Silvestre Santaló

C/ Cervantes, 16. Salt. 17190.
972 231 299
www.viladesalt.cat

DESTINATARIS

Població de 3 a 12
UBICACIÓ

Avda. Josep Maria Folch i Torras, 8. Salt. 17190.
972 238 619
b7003151@xtec.cat
www.xtec.cat

CEIP La Farga
DESTINATARIS

Població de 3 a 12
UBICACIÓ

C/Sant Dionís, 40. Salt. 17190.
972 235 637
b7003215@xtec.net
www.xtec.cat
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CEIP El Pla

Mare de Deu del Roser. Dominiques de Salt.

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població de 3 a 12

Centre educatiu concertat: Educació infantil, primària i
secundària. Població de 3 a 12 anys.

UBICACIÓ

Passeig Marquès de Camps, 50. Salt. 17190.
972 406 106
b7004864@centres.xtec.es
www.xtec.cat

CEIP Veïnat

UBICACIÓ

C/ Llarg, 40. Salt. 17190.
972 233 681
b7003197@xtec.es
www.xtec.cat

DESTINATARIS

IES. Vallvera

Població de 3 a 12

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Població de 12 a 16.
Educació de secundària, batxiller, cicles formatius de
grau mitjà i superior.

C/Enric Granados, 8. Salt. 17190.
972 400 092
972 940 467
b7005522@xtec.cat
www.xtec.cat

CEIP Deveses
DESTINATARIS

Població de 3 a 12
UBICACIÓ

C/ Alfons Moré, s/n. Salt 17190.
972 401 583
b7008687@xtec.cat
www.xtec.cat

Col·legi Vilagran
DESTINATARIS

Centre educatiu concertat: Població de 3 a 16 anys. Educació infantil, primària i secundària.
UBICACIÓ

C/ Cervantes, 11–15. Salt. 17190.
972 241 757
b7003185@centres.xtec.es
www.xtec.cat

Col·legi Pompeu Fabra
DESTINATARIS

Centre educatiu concertat: Educació infantil, primària i
secundària. Població de 3 a 16 anys.
UBICACIÓ

C/ Sant Dionís, 31–33. Salt 17190.
972 405 702
972 234 972
b7003161@xtec.cat
www.xtec.cat

UBICACIÓ

Camí de les Guixeres, 2. Salt. 17190.
972 231 919
972 237 859
iesvallvera@xtec.cat
www.xtec.cat

IES. Salvador Espriu
DESTINATARIS

Població de 12 a 16. Educació de secundària, batxiller i
cicle formatius de grau mitjà.
UBICACIÓ

C/ Josep Maria Folch i Torres, 4. Salt. 17190.
972 240 246
972 244 831
iessalvadorespriu-salt@xtec.cat
iessalvadorespriu-salt.xtec.es/

IES. Secció d’Educació Secundària. (SES)
DESTINATARIS

Població de 12 a 16. Educació secundaria.
UBICACIÓ

C/ Miquel Martí i Pol, s/n. Salt. 17190.
972 234 975
972 402 643
b7008407@xtec.cat
phobos.xtec.cat/sesdesalt/

Centre d’Educació Especial La Maçana
DESTINATARIS

Alumnes de 3 a 20 anys. Educació Infantil i Primària. ESO
Adaptada i compartida amb l’IES Salvador Espriu (12 a
16 anys). Cicles Formatius i compartits de Grau mitjà.
UBICACIÓ

Avda. Folch i Torras, 6. Salt. 17190.
972 235 930
972 401 792
cee-lamasana@centres.xtec.es
www.xtec.cat
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Centre de Recursos Pedagògics. Serveis Educatius de Zona - Salt

Centre de Suport del Gironès de La Universitat
Oberta de Catalunya.

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Professionals i entitats que realitzen accions educatives.

Població en general

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Servei Educatiu del Gironès.
C/ Andreu Tuyet i Santamaria, 35. Girona. 17003.
972 483 170
972 483 179
www.xtec.cat

C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 405 067 i 902 141 141
972 243 753
cgirones@uoc.edu
www.uoc.edu/

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Gironès Est. Serveis Educatius de Zona - Salt

Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia
(ERAM)

DESTINATARIS

Població en general

Alumnes, famílies i professors.

UBICACIÓ

UBICACIÓ

C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 402 258
www.eram.cat/

Atenció als diferents centres d’educació primària i secundària de forma regular segons el pla de treball pactat amb el centre.
www.xtec.cat/eap/

ELIC. Serveis Educatius de Zona - Salt

DESTINATARIS

Escola Municipal de Belles Arts
DESTINATARIS

Població en general

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Centres educatius de primària i secundària de Salt

C/ Lluís Moreno s/n. Salt. 17190.
972 244 235
Bellesarts@salt.cat

UBICACIÓ

Als diferents centres educatius de Salt en horari pactat
amb els centres.
www.xtec.cat/lic/

Escola d’Adults Les Bernardes.
DESTINATARIS

Població major de 18 anys. Els joves de 16-18 anys amb
autorització del pare, mare o tutor/ra.
UBICACIÓ

C/ Sant Dionís, 40, 42. Salt. 17190.
972 241 410
phobos.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt/

Escola universitària de fisioteràpia Garbí
DESTINATARIS

Població en general.

Programes de promoció d’igualtat
d’oportunitats en l’àmbit
socioeducatiu i de lleure
Pla Educatiu d’Entorn de Salt
DESTINATARIS

Comunitat educativa de Salt
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Pl. del President Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat
www.xtec.es/lic/entorn/

UBICACIÓ

C/ Francesc Macià, 65. Salt. 17190.
972 405 130
972 400 781
info@euses.cat
www.euses.cat/

Projecte Cicerone – Guiatge a l’escolarització
(absentisme)
DESTINATARIS

Menors en edat d’escolarització obligatòria (6 – 16 anys)
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
absentisme@girones.cat
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Projecte Fotoacció. Tallers d’habilitats socials
per a joves. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de Caritas
DESTINATARIS

Joves de 2n i 3r d’ESO dels IES dels municipis adscrits

Infants de primària (4rt,5e i 6e) i amb possibilitats de fer
seguiment d’aquests mateixos alumnes quan arriben a
1º ESO.

UBICACIÓ

UBICACIÓ

DESTINATARIS

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962 i 972 235 105
promociosocial@girones.cat

Punt Accés-Salt. Fundació Ser.gi
DESTINATARIS

La comunitat educativa del municipi

Hotel d’Entitats “Les Bernardes”
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 630 848 779
Locals Parroquials Sant Cugat.
C/ Llarg, 56. Salt. 17190.
Locals Parroquials Sant Jaume.
C/ Enric Granados i pati del CEIP El Veïnat (ús lúdic)

UBICACIÓ

Programa Beques: Centres de secundària a Salt i Fundació OSCOBE
“Porta d’ ACCÉS”: Centres de secundària a Salt
972 213 050
info@fundaciosergi.org.
www.fundaciosergi.org

Atenció a la diversitat (AD). Fundació Ser.gi
DESTINATARIS

Alumnes i professors d’ESO.

Servei de Centres Oberts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
DESTINATARIS

Infants de 6 a 14 anys i llurs famílies
UBICACIÓ

Centre Obert Guimerà
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 406 363
972 242 391
centerobertsalt@giornes.salt

UBICACIÓ

Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12. Girona. 17003
972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org

Mediació intercultural en l’àmbit escolar de Salt
(MIES). Fundació Ser.gi
DESTINATARIS

Centres educatius de primària i secundària, AMPAS i famílies identificades que han de rebre l’atenció del projecte
UBICACIÓ

Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12. Girona. 17003.
972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org

Centre Obert Filadores
C/ Filadores, 3. Salt. 17190.
972 243 210
centerobertsalt@giornes.salt

Programa d’acollida per a joves nouvinguts de
16-18 anys
DESTINATARIS

Joves nouvinguts de 16-18 anys arribats al municipi mitjançant els processos de reagrupament familiar.
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.
joves@associacieina.org

Programa de Ràdio “Joves al món”
DESTINATARIS

Joves nouvinguts de 16-18 anys procedents del programa
d’acollida de joves nouvinguts
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.
joves@associacieina.org
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Oficina de Català de Salt
DESTINATARIS

A la població en general.
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Pl. Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.cpnl.cat

Programa ATLAS- Formació d’adults.
DESTINATARIS

Persones amb dèficits formatius en competències bàsiques.
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.

Programa de formació per a la promoció de la
participació social i dels drets humans, la salut i la integració social de les dones immigrades i les seves famílies. GRAMC
DESTINATARIS

Dones immigrades amb fills menors de 3 anys al seu càrrec.
UBICACIÓ

GRAMC- Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers
C/Rutlla, 143. Girona. 17003.
972 219 600
872 080 115
formacio@gramc.org
www.gramc.org

Ludoteca “Les Bernardes” de Salt
DESTINATARIS

Punt Òmnia

Població infantil de 5 a 14 anys

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Població en general

Ludoteca Les Bernardes (Hotel d’Entitats)
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128
ludo.salt@gencat.cat

UBICACIÓ

Hotel d’Entitats Les Bernardes.
C/ Sant Dionís 42. Salt. 17190.
972 241 128
xarxa-omnia.org/

Ludoteca “Els pirulets”
DESTINATARIS

Programa d’intermediació escolar i suport a la
integració o promoció social de menors immigrats. GRAMC
DESTINATARIS

Alumnes nouvinguts extracomunitaris que cursen segon
cicle de primària o estudis de secundària, especialment
aquells que s’han incorporat de manera tardana.
UBICACIÓ

GRAMC- Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers
C/Rutlla, 143. Girona. 17003.
972 219 600
872 080 115
formacio@gramc.org
www.gramc.org

Servei dedicat a infants entre 0-3 anys amb servei de ludoteca guarderia i 4-10 anys amb servei de casals
UBICACIÓ

C/ President Francesc Macià, 58. Salt. 17190.
972 246 464
elspirulets@hotmail.com

Casals i activitats d’estiu
DESTINATARIS

Casal de lleure: Nascuts entre els anys 2001 i 2006.
Casal Esportiu Ter aventura: Nascuts entre 1998 i
2002 i entre 1994 i 1997.
Casal d’estiu del club tennis Salt: De 4 a 16 anys.
Cursos intensius de natació 2010: de 6 a 24 mesos, de
2 a 14 anys i majors de 15 anys.
Activitats aquàtiques (aigüagim): majors de 16 anys.
Patis Oberts-joc lliure i activitat esportiva: infants i joves.
Joc a les places, joc lliure i activitats programades: Infants i joves.
Casal creatiu: de 6 a 11 anys, joves i adults.
Estiu jove, cursos de l’estació jove: joves de 15 a 30 anys.
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Pl. Lluís Companys. 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat
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Escola de mares i pares Gironès-Salt. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Programa Aquí pots!

DESTINATARIS

Joves de Salt i d’altres municipis

Mares i pares d’infants i joves i obert a tota la població
en general

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962.
promociosocial@girones.cat.

DESTINATARIS

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Biblioteca Pública de Salt

Accés a la cultura, l’esport i el
lleure
Sala “ La Mirona”
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Oficines de “La Mirona”
C/Amnistia Internacional s/n. Salt. 17190.
972 200 122
www.lamirona.cat

DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 240 322.
972 242 609
bibsalt@ddgi.es
www.bibgirona.net/salt

Biblioteca pública d’en Massagran (infantil)
DESTINATARIS

Població infantil i juvenil, fins a 16 anys.
UBICACIÓ

Casa de la Música “La Mirona”
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Oficines de “La Mirona”
C/Amnistia Internacional s/n. Salt. 17190.
972 200 122
www.lamirona.cat
www.casadelamusica.cat

Teatre de Salt
DESTINATARIS

C/ Major, 204. Salt. 17190.
972 405 062
massagran@salt.cat
www.bibgirona.net/salt

Factoria Cultural Coma Cros
DESTINATARIS

Població en general i entitats culturals de Salt
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 576

Públic general, escoles i grups d’entitats municipals amb
diferents activitats.

Casa de cultura Les Bernardes

UBICACIÓ

DESTINATARIS

C/ de Sant Jaume, 8. Salt. 17190.
972 402 004
info@teatredesalt.net
www.teatredesalt.net/

Població en general a partir dels 14 anys (excepte cursos específics adreçats a la mainada)

Salt The Musics – STM
DESTINATARIS

UBICACIÓ

C / Major, 172. Salt . 17190.
972 234 695
972 400 737
bernardes@girones.cat

Grups de música novells
UBICACIÓ

Estació Jove
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007.
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat
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Servei d’Instal·lacions i Activitats Esportives
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Oficines del Servei d’Esports del Pavelló de Salt.
Av. Països Catalans, s/n. Salt. 17190.
972 240 012

Instal·lacions esportives de Salt:
• Piscina Coberta Municipal (Zona Esportiva Municipal)
C/ Miquel Martí i Pol, 5. Salt. 17190.
972 236 021
• Piscina municipal (zona esportiva municipal)
Pg. Països Catalans. Salt. 17190.
972 240 012
• Pavelló municipal d'esports (zona esportiva municipal)
Pg. Països Catalans. Salt. 17190.
972 240 012
• Pavelló municipal de gimnàstica artística (zona esportiva municipal)
C/ Països catalans/Marquès de Camps. Salt. 17190.
• Pista poliesportiva coberta municipal (zona esportiva
municipal)
Pg. Països Catalans. Salt. 17190.
972 240 012
• Camps de futbol (zona esportiva municipal)
Pg. Països Catalans. Salt. 17190.
972 245 751
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• Complex esportiu les guixeres
Zona Esportiva les Guixeres. Salt. 17190.
972 422 241
• Pista d’eslàlom la Pilastre.
La Pilastre, situada al riu Ter a tocar el carril bici en
el límit del terme municipal de Salt amb Bescanó i Sant
Gregori. Les Deveses, Salt.
• Club d’escacs Salt i Girona.
C/ Major, 78, 1r. Salt. 17190.
• El carrilet
Les Deveses, Salt .
• El carril bici
• Parc Monar
Ronda Sèquia Monar
• Pla dels socs
Camí de Les Guixeres, Les Deveses
• Pistes poliesportives de l’era de cal cigarro (Instal·lació de Barri)
C/ Miquel Martí i Pol i C. Pla de Salt, Salt . 17190.

Pla Català d’Esports a l’Escola
DESTINATARIS

Alumnat de primària i secundària
UBICACIÓ

Població en generalCentres educatius de Salt
www.gencat.cat

Fitxes

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)
Definició servei

Oficina encarregada de realitzar tasques de: preinscripció, inscripció a escoles
bressol, educació infantil, educació primària, educació secundària.
Recollida de dades en relació a la matriculació, població en edat escolar, etc.

Objectius

Tramitar l’escolarització de la població en edat escolar.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Documentació necessària: llibre de família, DNI o NIE de la persona sol·licitant i
certificat o volant de convivència de l’alumne i resguard de renovació DNI quan el
domicili al·legat no coincideix amb el DNI.

Destinataris

Població de 0 a 16 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: l’adjudicació d’un centre o un altre es realitza per baremació.
Hi ha dos tipus de matrícula escolar, la que es realitza durant la primavera de cada
curs escolar i es fa als centres escolars (exceptuant les escoles bressol) i la matrícula viva que es realitza a la mateixa OME durant tot l’any a mesura que va arribant població al municipi.
Personal: 1 Tècnica, 1 Cap Administratiu, 2 Administratives

Punt d’atenció

OME: Ajuntament de Salt.
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
De dilluns a divendres de 8 a 15h
En època de preinscripcions: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 16 a 18 h.
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ESCOLA D’ADULTS DE SALT “LES BERNARDES”
Definició servei

Centre públic de formació de persones adultes depenent del Departament d’educació. Disposa d’un equipament material i didàctic idoni i d’un equip de mestres
amb experiència i voluntat de servei al poble.

Objectius

• Compromís amb la cultura i la llengua catalana.
• Fomentar l’esforç personal i l’autosuperació.
• Continuar essent un Centre de formació de persones adultes referent a les comarques gironines.
• Consolidar un equip de mestres compromès i amb voluntat innovadora que continuï afavorint els bons resultats educatius.
• Seguir essent un important instrument de cohesió social al servei de les demandes canviants de l’entorn.

Titularitat

Pública (Departament d’Educació).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Gratuït. Matricular-se amb DNI i/o passaport.

Destinataris

Persones estrangeres que no coneixen la llengua catalana, amb la finalitat d’adquirir les competències orals i escrites mínimes. Persones que necessiten ampliar les
competències en llengua oral i escrita. Persones amb coneixement de la llengua oral
i escrita que necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en diferents situacions de
la vida quotidiana. Cal tenir 18 anys complerts o fer-los en l’any natural que s’inicien
aquests estudis. Les persones que treballin amb contracte laboral, els esportistes
d’alt rendiment, i aquells que, per circumstàncies especials, no puguin cursar l’ESO
en els centres de règim ordinari i tinguin més de 16 anys, també poden sol·licitar-ne
la inscripció a la direcció d’un centre de formació d’adults (CFA). Els joves de 16 a 18
anys només poden venir a l’escola d’adults amb autorització del seu pare, mare o tutor/a i han de lliurar la documentació que acrediti les circumstàncies especials que
impedeixen prosseguir els seus estudis en algun centre de règim ordinari.
Població en general major de 18 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

ENSENYAMENTS INICIALS:
Llengua catalana.
Llengua castellana.
Llengua estrangera (anglès)
Informàtica
FORMACIÓ BÀSICA:
Cicle de formació instrumental.
Cicle d’educació secundària (GES)
PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS:
Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
COMPETÈNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:
Informàtica bàsica.
Llengua estrangera (anglès).
Acreditacions ACTIC.

Punt d’atenció

C/ Sant Dionís, 40-42. Salt. 17190
972 241 410
phobos.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt/
dilluns i dimecres de 10 a 12 h, dimecres de 20 a 21 h, divendres de 20.30 a
21.30 h.
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ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS
Definició servei

Escola municipal d’art que ofereix cursos de pintura i dibuix dirigit a adults, infants
i joves, escultura i talla de pedra, ceràmica, bonsai i restauració de moble.

Objectius

• Ensenyar tècniques d’art.
• Ésser ur centre de trobada i comunicació.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Els preus varien en funció dels cursos i oscil·len entre els 89€ i els 202€.
Places limitades a grups reduïts. El nombre varia en funció dels cursos.
Via d’accés: Propaganda i boca–orella. Les inscripcions es fan a l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Salt.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: directora i professora contractada per l’Ajuntament, més 2 professors autònoms, 2 professors aficionats no especialistes que ofereixen el curs de
bonsai i restauració de moble.

Punt d’atenció

C/ Lluís Moreno s/n. Salt. 17190.
972 244 235
Bellesarts@salt.cat
De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 17 a 21 h.
Cursos: Horari en funció de l’especialitat.
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PLA EDUCATIU D’ENTORN
Definició servei

Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa innovadora que pretén
donar resposta a les demandes de la complexa societat actual. Per tal de donar
una resposta adequada a tots aquests reptes socials, econòmics i culturals amb
l’impuls i el lideratge dels ajuntaments i el Departament d’Educació s’ha reforçat
la idea de fomentar la coordinació de tots aquells agents implicats en l’educació:
centres educatius, administracions públiques, entitats i associacions, famílies...
per tal de coordinar i dinamitzar l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar.
El municipi de Salt s’incorporà als PEE des de l’inici de la seva implementació territorial el curs 2004-2005, essent un dels primers 26 municipis de Catalunya en
dotar-se d’aquest instrument impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de donar una resposta integral i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat.

Objectius

Els dos objectius fonamentals dels PEE són:
• Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral.
• Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana.

Titularitat

Pública (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de
Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

La Comissió Operativa del PEE Salt, en funció del pressupost i dels projectes d’actuacions que li proposen les comissions de treball en relació a les necessitats que
detecten, consensua per a cada curs acadèmic un programa d’actuacions concret
que intenta assolir els següents objectius específics:
Incrementar l’èxit acadèmic
Contribuir a millorar les condicions d’escolarització
Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per tal de
reduir les desigualtats afavorint la programació d’activitats esportives, artístiques
i culturals i les campanyes informatives i preventives
Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic
Potenciar l’educació en el lleure

Destinataris

Comunitat educativa del municipi de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Els professionals, entitats, empreses... prestadores dels serveis responen a les característiques i necessitats concretes de cada actuació.

Punt d’atenció

Ajuntament de Salt.
Pl. del President Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat
www.xtec.es/lic/entorn/
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PROJECTE CICERONE – GUIATGE A L’ESCOLARITZACIÓ (ABSENTISME)
Definició servei

Projecte de caràcter preventiu i de suport als menors en edat d’escolarització
obligatòria que presenten indicadors de risc d’absentisme. Treballa en dos línies:
prevenció i intervenció.
Pretén treballar en xarxa amb les famílies, agents socials del territori i professionals de l’educació.

Objectius

Reduir l’absentisme escolar a Salt durant el procés d’escolarització obligatori mitjançant actuacions d’intervenció i prevenció.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès – Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: Estar en risc d’absentisme o ser absentistes en edat d’escolarització
obligatòria.
Existeixen 2 vies de derivació dels casos d’absentisme: 1. el centre educatiu deriva quan la integradora del centre no aconsegueix intervenir; 2. Resta de serveis
que en tenen contacte: policia, CAP (quan l’alumne ve de mediador d’un familiar),
Eina, Ser·gi, Caritas, Serveis Socials.

Destinataris

Menors en edat d’escolarització obligatòria (6 – 16 anys) però la prevenció es porta a terme durant tota l’escolarització.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 coordinador i 1 educadora social
Derivació i comunicació de casos a partir del protocol d’absentisme escolar de Salt,
establert el 2008
Participa de la Comissió d’absentisme de Salt i del Pla Educatiu d’Entorn

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà 106-108 Salt . 17190.
972 235 105 i 972 011 656
absentisme@girones.cat
dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 11 h
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PROJECTE FOTOACCIÓ. TALLERS D’HABILITATS SOCIALS PER A JOVES. CONSORCI
DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Els tallers d’habilitats per a joves estan plantejats com a experiència des de la intervenció precoç i directe en els adolescents en risc escolar o amb possibilitats
d’estar-ho (dificultats en la seva sociabilitat o formes d’expressar la seva emocionalitat), a fi de desenvolupar habilitats de comunicació i expressió, fomentar actituds prosocials i millorar així la seva relació amb l’ entorn, companys i família.

Objectius

• Ajudar a capacitar els joves entre 14 a 16 anys per tal de fomentar, millorar i desenvolupar les pròpies habilitats de comunicació, expressió, asertivitat i actituds
prosocials en general per permetre’ls ser més autònoms i crítics en relació amb
el seu entorn, companys i família.
• Suport per als professionals que intervenen directament amb el menor, en tant
que es complementa la tasca educativa dels professors, des del punt de vista pedagògic, facilitant la integració en el context escolar i social.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

El projecte s’ofereix als IES de la comarca (excepte Girona ciutat) i són seleccionats en funció de criteris de continuïtat i projecte educatiu de centre. Els joves seleccionen l’assignatura optativa de Fotoacció en funció dels criteris de cada centre.

Destinataris

Joves de 2n i 3r d’ESO dels IES dels municipis adscrits (del Gironès)

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Equip formats per 1 educador social dels Serveis Socials Bàsics, 1 formador i 1
professor tutor del centre.
Desenvolupar programa formatiu en format de 2 sessions setmanals durant tot un
quadrimestre (35 sessions en total) i exposar en una mostra fotogràfica els resultats del treball dels alumnes.

Punt d’atenció

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962 i 972 011 656
promociosocial@girones.cat.
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
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PUNT ACCÉS-SALT. FUNDACIÓ SER.GI
Definició servei

Vol ser un recurs d’acompanyament tècnic i econòmic a la comunitat educativa de
Salt .

Objectius

Millorar la situació educativa dels joves en situació o risc d’exclusió i promoure una
inserció laboral al mercat de treball qualitativa, en el marc d’un treball comunitari local i en sinèrgia i complementarietat amb les iniciatives públiques i privades
que s’estan desenvolupant al municipi.

Titularitat

Privada d’iniciativa social ( Fundació Ser.gi)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Programa Beques Estudi: Els beneficiaris cal que siguin proposats pels centres
educatius de secundària.
Programa Beques Laboral: gestiona el servei Fundació OSCOBE, i els beneficiaris
en són joves inscrits en alguns dels seus projectes d’inserció laboral.
“Porta d’ ACCÉS”: dispositiu de prevenció contra l’abandonament prematur dels
itineraris formatius. Els IES deriven al servei als alumnes que acaben 4rt d’ ESO.
Es prioritza la intervenció amb aquells alumnes que no obtindran el Graduat en
Educació Secundària.

Destinataris

La comunitat educativa del municipi.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El Punt Accés-Salt. Actualment ha implementat 4 actuacions
Diagnosi educativa del municipi. Adreçat a la comunitat educativa del municipi.
Programa Beques Estudis: adreçat a 33 alumnes que estiguin realitzant ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que tinguin un perfil de potencial èxit escolar. Intervenció individualitzada compartida amb els centres educatius, família i
entorn comunitari.
Programa Beques Laborals: Dirigit a 8 joves inscrits al Centre Laboral OSCOBE
Porta d’ACCÉS Projecte adreçat a 80 alumnes aproximadament. Intervenció a partir d’itineraris individualitzats, mòdul formatiu de transició i treball en xarxa.
Revista Digital d’ Educació a Salt i Centre cultural i de lleure per a joves (properament).

Punt d’atenció

Programa Beques: Centres de secundària a Salt i Fundació OSCOBE
“Porta d’ ACCÉS”: Centres de secundària a Salt
972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (AD) FUNDACIÓ SER.GI
Definició servei

El Taller “Els valors de la convivència” és una proposta d'educació per a la convivència amb alumnes de secundària. Aquest projecte, al temps que treballa amb
els alumnes proporciona assessorament i formació al professorat en estratègies i
recursos per a l'acció tutorial a l’hora d'abordar aquest contingut.

Objectius

• Millorar “la integració escolar” dels nois i noies immigrats i fills de famílies immigrades, treballant per a l’adaptació social i per a la reducció del conflicte i la
discriminació.
• Trobar estratègies i recursos contrastats i de qualitat que permetin i facilitin la
tasca del professorat en l’atenció de la diversitat a l’aula.
• Capacitar i acompanyar a les famílies d’origen immigrat en el procés d’adaptació escolar i social del seus fills i filles.

Titularitat

Privada d’iniciativa social ( Fundació SER.GI)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

A aquesta proposta s’hi poden acollir els IES, amb els quals es fa uns acords sobre
les activitats que es realitzaran a cada centre durant el curs. Les sol·licituds, com
a molt tard, cal fer-les durant els mesos de maig i juny del curs anterior que es
preveu realitzar les activitats.
El pressupost final de la implementació del taller pot variar en funció del pla de
treball establert finalment amb cada centre.
Per un programa marc de 6 sessions de treball amb 1 grup d’alumnes el preu és
de 300 euros. El projecte és cobert en el seu 80% per la Fundació, es demana al
centre cobrir el 20% del pressupost final. Per tant, per un total de 300 euros els
centres haurien de pagar de 60 euros.
Per la implementació del taller és imprescindible la participació del tutor/a a les
reunions inicials i de seguiment, i la seva participació en les sessions desenvolupades per la Fundació.

Destinataris

Alumnes i professors d’ESO. Actualment, a Salt estem treballant a l’IES Vallvera

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Actualment hi ha contractades dues professionals a 20 h: una educadora social i
una pedagoga.

Punt d’atenció

Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12. Girona. 17003
972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org
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MEDIACIÓ INTERCULTURAL EN L’ÀMBIT ESCOLAR DE SALT (MIES). FUNDACIÓ
SER.GI
Definició servei

El projecte desenvolupa accions entorn a dos eixos transversals de treball:
Millorar la relació comunicativa “centre educatiu – família immigrada”.
Millorar la participació de les famílies immigrades en els òrgans i espais de participació natural de tot centre educatiu.
I en tres nivells de treball:
El nivell cas / família / professionals (nivell individual).
El nivell grups de famílies / grups de professionals / centre educatiu (nivell grupal).
El nivell de xarxa o comunitari (coordinació amb altres serveis del municipi per enxarxar accions de caràcter grupal).

Objectius

La finalitat del projecte és millorar la recepció, assentament i interacció en el medi
educatiu, de les noves poblacions escolars (fills de famílies immigrades) a Salt,
promovent la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, a través d’un servei d’atenció directa i capacitació per a tots els col·lectius que conformen la comunitat
educativa (professionals, famílies i alumnes), el qual incideix bàsicament en les
estratègies i recursos comunicatius que els diferents col·lectius o parts posen en
joc quan interactuen, així com en les estratègies que estimulen la participació de
la població immigrada en les organitzacions educatives.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt gestionat per la Fundació SER.GI mitjançant conveni
plurianual)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Aquest projecte es dóna en aquells IES i CEIP on hi ha un pla de treball elaborat i
pactat conjuntament entre el centre i els responsables del projecte. Aquest pla de
treball incorpora objectius operatius en cada centre, les accions que es poden desenvolupar, els agents actius en el projecte, etc. És gratuït pels centres educatius,
les AMPA i/o les persones i famílies.

Destinataris

El projecte s’adreça als centres educatius de primària i secundària en primer lloc,
a les AMPA i a famílies identificades que han de rebre l’atenció del projecte.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Actualment, hi ha un equip pluridisciplinar compost per una treballadora social a
40 h, una pedagoga a 20 h i una mediadora cultural a 10 h. Compta, a més, amb
una coordinadora de l’àrea de la Fundació en què està inclòs el projecte, suport
administratiu i econòmic i institucional.
S’estableix una relació d’ajuda amb les famílies, les persones implicades a les
AMPA i els centres educatius (a nivell directiu i/o professorat).
Durant aquest curs estem treballant amb els següents centres: CEIP Mas Masó,
CEIP El Pla, IES Salvador Espriu, IES Vallvera, SES Salt.

Punt d’atenció

Fundació SER.GI.
Plaça Lluís Companys, 12. Girona. 17003.
972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org
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SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA (SIE) DE CARITAS
Definició servei

Servei de reforç i acompanyament educatiu personalitzat a alumnes amb problemes de seguiment del currículum provinents de famílies amb pocs recursos
socioeconòmics.

Objectius

Reforçament d’aprenentatges bàsics i habilitats socials amb activitats de suport
escolar i lúdiques.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Diocesana i participa del Pla educatiu d’entorn)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït
Requisits: Tenir problemes d’aprenentatge. Alumnes que provenen de famílies amb
problemes socioeconòmics i risc d’exclusió social.
Derivacions: escoles i instituts, educadors de barris, Caritas.

Destinataris

Infants de primària (4rt, 5e i 6e) i amb possibilitats de fer seguiment d’aquests mateixos alumnes quan arriben a 1er d’ESO.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Voluntaris/es coordinats per una tècnica de Caritas.
1 persona en pràctiques de les carreres d’Educació Social, Integració Social, Psicologia.
Tècnica: dinamització del grup de voluntaris. Entrevistes amb les escoles del municipi i els pares dels alumnes. Preparació de jornades de formació pels voluntaris. Preparació del pla de treball individual de cada nen juntament amb el voluntari
de referència (sempre acordat amb l’escola derivant).

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats.
C/Sant Dionís, 42, despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 630 848 779
Locals Parroquials Sant Cugat.
C/ Llarg, 56. Salt. 17190.
dimecres i divendres de 17:15h -19:15h
Locals Parroquials Sant Jaume.
C/ Enric Granados i pati del CEIP El Veïnat (ús lúdic)
dimarts i dijous de 17:15h- 19:15h Església de Sant Jaume.
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SERVEI DE CENTRES OBERTS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Definició servei

Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i compensa les deficiències socioeducatives de les
persones ateses.

Objectius

• Estudiar i donar resposta als casos que són derivats des dels Serveis Socials Bàsics.
• Incidir en les problemàtiques individuals dels menors a través de les activitats
realitzades i dels plans de treball individuals.
• Facilitar activament l’adquisició d’hàbits de socialització: convivència, respecte i
participació.
• Crear un ambient que propiciï la relació nen-adult, convertint el centre en un espai de referència per als menors que hi assisteixin i les seves famílies.
• Detectar motivacions, aptituds, dificultats dels menors i donar-hi resposta, motivant-los i donant-los-hi a conèixer les diferents opcions i alternatives que existeixen dels temes que siguin del seu interès.
• Incidir en la implicació dels pares en les activitats i necessitats dels seus fills: salut, educació, lleure i promoure la relació i la participació amb l’entorn comunitari.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt amb Conveni amb la fundació
Resilis)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés: per derivació dels Serveis Socials Bàsics o des del Servei Social Especialitzat de la zona, segons Protocol de Derivació.
Requisits: Alta explícita de Direcció segons protocol de derivació.

Destinataris

Infants de 6 a 14 anys i les seves famílies.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 directora/educadora, 1 educadora social, 1 integradora social, 1
monitora de lleure i personal en pràctiques.
Funcions: acolliment i convivència; atenció individual i en grup; derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat; coordinació amb l’atenció primària pel treball familiar.

Punt d’atenció

Centre Obert Guimerà
C/ Àngel Guimerà, 106-108
972 406 363
972 242 391
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
centerobertsalt@giornes.salt
Centre Obert Filadores
C/ Filadores, 3 17190-Salt
972 243 210
centerobertsalt@giornes.salt
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
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PROGRAMA D’ACOLLIDA PER A JOVES NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS
Definició servei

Servei de formació i aprenentatge del català com a llengua vehicular adreçat a joves d’edats compreses entre 16 i 18 anys que arriben al municipi a través de processos de reagrupament familiar.

Objectius

• Aprenentatge de la llengua catalana
• Conèixer l’entorn.

Titularitat

Pública (Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt i Associació Eina)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Derivacions: Servei d’Atenció al Ciutadà, padró municipal. A través del padró municipal i dels informes de reagrupament familiar s’obté informació de les persones que han dut a terme el procés de reagrupament familiar. S’utilitza el padró per
esbrinar el seu domicili i es contacta amb ells per informar-los de l’existència d’aquest programa.

Destinataris

Joves nouvinguts de 16 a 18 anys arribats al municipi mitjançant els processos de
reagrupament familiar.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: cada curs s’organitza en tres blocs formatius. Aprenentatge de la
llengua catalana, competència lectora i escriptora en llengua catalana i orientació
formativa i laboral.
Professionals: 1 educadora i 1 estudiant en pràctiques d’Educació Social.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570
joves@associacieina.org
De dilluns a dijous 2 hores en horari en funció dels grups.
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PROGRAMA DE RÀDIO “JOVES AL MÓN”
Definició servei

Continuació dels aprenentatges dels joves procedents del Programa d’Acollida per
a joves de 16 a 18 a través de la creació i la redacció d’un programa de ràdio al municipi de Salt.

Objectius

• Millorar l’expressió escrita i oral del català.
• Millorar el coneixement de l’entorn.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt i Associació Eina)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Derivacions: a partir del programa d’acollida a joves nouvinguts de 16 a 18 anys.
Aquells joves que han estat atesos en el programa d’acompanyaments de joves i
que volen dur a terme una continuació de la seva experiència formativa se’ls inicia
en una experiència de caràcter comunitari a través de la realització i l’edició d’un
programa de ràdio.

Destinataris

Joves de 16 a 18 anys procedents del Programa d’acollida de joves nouvinguts.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Dividits en 3 fases: formació en aspectes tècnics i lingüístics de l’àmbit de la ràdio, preparació del primer programa, enregistrament i emissió del primer programa a Ràdio Salt.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 572
joves@associacioeina.org
En funció dels grups.
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OFICINA DE CATALÀ DE SALT
Definició servei

És un servei municipal del Centre de Normalització Lingüística de Girona, que s’estructura al voltant de tres grans àrees d’actuació: assessorament lingüístic, ensenyament i dinamització.

Objectius

Té com a objectiu facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els
àmbits.

Titularitat

Pública (finançat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salt, però amb
personalitat jurídica pròpia)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Depenent de l’àrea, l’accés és gratuït o de pagament. Els programes de voluntariat per la llengua, acolliment lingüístic i assessorament lingüístic són gratuïts.
Contràriament, els cursos de català són gratuïts en els nivells bàsics, però de pagament a partir del nivell elemental.

Destinataris

A la població en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El servei ofereix cursos de català, assessorament lingüístic, fa plans d’empresa,
coordina el programa de voluntariat lingüístic, realitza accions d’acolliment lingüístic, etc.

Punt d’atenció

Ajuntament de Salt.
Pl. Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.cpnl.cat
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PROGRAMA ATLAS- FORMACIÓ D’ADULTS
Definició servei

Aquest programa es realitza a través de la formació de facilitadors lingüístics voluntaris que cada setmana es comprometen a realitzar tres hores de classes a
grups de 10 persones. Les parelles estan formades per una persona autòctona i
una altra d’origen estranger que disposa de les competències formatives per dur
a terme aquesta formació.

Objectius

• Donar a les persones competències bàsiques en matèria de sensibilització.
• A partir d’aquest recurs garantir la seva autonomia en matèria oral i escrita.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Via d’accés: a través dels diferents recursos formatius d’adults. (Consorci per a la
Normalització lingüística, Escola d’Adults) Borsa de treball de l’OPE, associacions
estrangeres.
Preu: Gratis
Requisits: Coneixement de la simbologia de l’alfabet llatí.

Destinataris

A totes aquelles persones que tenen dèficits formatius en competències bàsiques.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El programa utilitza la metodologia constructivista
L’Àrea d’Integració i Convivència proposa un Pla d’alfabetització per al municipi de
Salt, que no només treballi en la línia de la formació, sinó també en la del treball
comunitari, mirant d’incidir positivament en les relacions que s’estableixen entre
el conjunt de la població.
En aquestes dues línies de treball, l’entitat compta amb l’experiència adquirida al
Pla Local de Formació de Salt (2002-20005), a través de la realització dels Cercles
de Convers, que ha continuat realitzant des de l’Àrea d’integració i Convivència fins
a 2007. Aquesta experiència en la formació de persones adultes estrangeres, a
més, prové també de la realització d’altres programes formatius des de la mateixa
àrea de l’ajuntament, com ara el d’Acollida i Formació de joves nouvinguts entre
16 i 18 anys i el d’Alfabetització per a l’accés a la formació i la inserció laboral, situat en el marc de l’Oficina de Promoció Econòmica. Aquesta ubicació, de fet, és la
que ha permès a l’entitat el contacte diari amb la realitat laboral del municipi i l’ha
portat a plantejar la necessitat d’implementar aquest tipus de programes formatius, orientats a l’alfabetització de les persones adultes estrangeres.
Incloure en aquest Pla d’Alfabetització el treball en la línia comunitària, no només
ofereix la possibilitat d’establir relacions entre la població de diversos orígens, sinó
també la d’oferir més espais d’aprenentatge i de pràctica de la llengua catalana, ja
que els recursos per a l’ensenyament del català estant sent insuficients en la situació actual d’augment de la demanda formativa. Així doncs, l’objectiu general de
la formació es tradueix en objectius concrets com ara l’augment de la competència en llengua catalana.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570
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PUNT ÒMNIA
Definició servei

És un servei d’accés a les noves tecnologies obert a tothom, que s’ofereix en espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna
suport a les persones. Aquest professional, el dinamitzador o dinamitzadora, és
fonamental per al desenvolupament del projecte a cada territori i perquè els punts
Òmnia siguin uns espais de relació, de formació, d’informació i de participació en
la comunitat.

Objectius

• La finalitat del projecte és garantir que qualsevol persona pugui, a partir de les
noves tecnologies, ser inclòs a la comunitat social, evitant la fractura i l’analfabetisme digital.
• Desenvolupar les habilitats i capacitats ocupacionals a través de l’accés a les tecnologies de la comunicació i de processos de formació i reciclatge, facilitant la
convergència entre la demanda del mercat laboral i l’oferta de formació
• Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, el voluntariat, entitats gestores sense ànim de lucre i l’acció institucional per tal de sumar esforços de forma territorialitzada.
• Dinamitzar les diferents entitats del barri i els ciutadans en general perquè accedeixin a les tecnologies de la comunicació i la informació.
• Promoure i reforçar les xarxes existents per afavorir la cohesió social.

Titularitat

Pública (Secretaria d’Acció Ciutadana i per la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Gratuït. Accés lliure a Internet segons horari. Inscripció obligatòria per a tots els
cursos.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Cada punt Òmnia compte amb la figura d’un dinamitzador que es caracteritza per
tenir coneixements i habilitats pedagògiques, socio-educatives, dinamitzadores i
organitzatives així com coneixements informàtics.
Línia de formació. Desenvolupa tallers monogràfics de curta durada que permeten
oferir uns itineraris formatius més amplis i flexibles adequats a la realitat i a la demanda de les persones i de la col·lectivitat.
Línia d’inserció social i laboral. Aquesta línia posa a l’abast de la població un conjunt de recursos i d’informació útils per ala recerca de feina i la seva incorporació
al món laboral.
Línia d’ús comunitari. És la línia que caracteritza més la filosofia del projecte. Ofereix espais i suport tècnic- pedagògic per a tothom, persones individuals, entitats,
grups i col·lectius.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats Les Bernardes.
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128
dilluns de 15 a 20 hores., dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 hores i de 17 a
19 hores.
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PROGRAMA D’INTERMEDIACIÓ ESCOLAR I SUPORT A LA INTEGRACIÓ O PROMOCIÓ
SOCIAL DE MENORS IMMIGRATS. GRAMC
Definició servei

És un espai formatiu i educatiu en l’àmbit de l’educació no formal dirigit a nens i joves immigrats de 10 a 16 anys, que pretén oferir un suport complementari en l’acompanyament en el procés d’integració escolar i social, facilitar l’adaptació a
l’entorn més immediat a través de l’aprenentatge de les llengües oficials i oferir
un reforç educatiu dels aprenentatges escolars mitjançant tallers didàctics, d’expressió i creixement personal, com a primer pas per al coneixement i participació
activa en la societat d’acollida i la seva xarxa de recursos socials i educatius, de
manera normalitzada.

Objectius

• Donar suport al menor nouvingut en la seva incorporació als serveis educatius i
de temps lliure normalitzats.
• Aconseguir un bon domini de la llengua oral.
• Reforçar els aprenentatges escolars, incidint especialment en la lectoescriptura.
• Adquirir un bon coneixement de l’entorn pròxim.
• Facilitar l’accés als espais relacionats amb el temps lliure: ludoteca, esports,
horta...
• Fomentar l’establiment de relacions de confiança mútua i d’ajuda entre els centres educatius i les famílies.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (GRAMC )

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Els alumnes que participen en el programa venen derivats dels mateixos centres
educatius o bé per la via de serveis socials. Es prioritza l’atenció d’aquells estudiants que no reben cap més atenció extraescolar i que compleixen el perfil dels
destinataris de l’activitat especificats en el primer apartat (definició del servei).
La participació a les activitats és gratuïta però requereix d’una assistència continuada dels estudiants per tal que es pugui fer un bon aprofitament del recurs.
Les activitats es duen a terme de manera anual, de gener a desembre.

Destinataris

Alumnes nouvinguts de procedència extracomunitària que estan cursant el segon
cicle de primària (de 10 a 12 anys) o bé estudis de secundària (de 13 a 16 anys), especialment aquells que s’han incorporat de manera tardana al sistema educatiu
de Catalunya.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El programa es porta a terme amb un educador i diverses persones voluntàries. A
més, té la supervisió d’un coordinador de programes formatius, que vetlla per la
consecució dels objectius descrits, tant a Salt com a la resta de localitats on es
porta a terme el programa.

Punt d’atenció

GRAMC- Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers.
C/Rutlla, 143. Girona. 17003.
972 219 600
872 080 115
formacio@gramc.org
www.gramc.org
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PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL I
DELS DRETS HUMANS, LA SALUT I LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES DONES
IMMIGRADES I LES SEVES FAMÍLIES. GRAMC
Definició servei

El programa desenvolupa accions de formació dirigides a dones immigrades amb
fills menors de 3 anys al seu càrrec. Inclou el treball de coneixement de la llengua
catalana (formació instrumental bàsica), l’alfabetització funcional (coneixement de
l’entorn i autonomia en l’ús dels serveis bàsics de la localitat: escola, transport públic, centres sanitaris, serveis socials, etc.) i activitats diverses per treballar l’autoestima i el dol migratori.
Per tal d’afavorir l’assistència de les dones immigrades amb fills al seu càrrec,
s’habilita un espai per a l’atenció als infants (de 0 a 3 anys) durant les hores que la
mare fa la formació.

Objectius

• Adquirir les competències lingüístiques bàsiques a nivell de comprensió i comunicació oral.
• Promoure l’accés a l’educació.
• Reduir l’analfabetisme.
• Facilitar la seva autonomia i adaptació al medi social i cultural.
• Prevenir les situacions de maltractament i violència de gènere.
• Desenvolupar actituds, hàbits i coneixements per a l’accés a la formació ocupacional.
• Oferir les eines que possibilitin la seva participació en el nou entorn social i educatiu.
• Reduir les conseqüències del dol migratori, treballar l’autoconeixement i l’autoestima.
• Aproximar els menors immigrats i les seves famílies a les activitats que es realitzen des de l’escola per tal d’afavorir el procés d’incorporació dels infants a
l’educació infantil.
• Per a la consecució d’aquests objectius recomanem que les dones immigrades
passin un període de 2-3 anys en el programa.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (GRAMC )
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PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL I
DELS DRETS HUMANS, LA SALUT I LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES DONES
IMMIGRADES I LES SEVES FAMÍLIES. GRAMC (continuació)
Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

El mes de gener s’obren les inscripcions al Centre Obert Infantil de Salt (C/Àngel
Guimerà, 106-108 baixos) i es realitza una prova de nivell inicial. Només poden inscriure’s les dones immigrades amb nens menors de 3 anys no escolaritzats al seu
càrrec. Per a les inscripcions cal portar una fotocòpia del NIE de la persona interessada i els seus fills, així com el telèfon de contacte.
Tenen prioritat les dones que han assistit anteriorment al programa, sempre que
es valori la necessitat de continuïtat, i les persones derivades de l’IRES o de serveis
socials.
La participació a les activitats és gratuïta, però requereix d’una assistència continuada per tal que es pugui fer un bon aprofitament del recurs.
La durada del programa és de gener a desembre.

Destinataris

El programa es dirigeix a les dones immigrades amb fills menors de 3 anys al seu
càrrec. Disposa d’un servei d’atenció per als infants mentre les mares assisteixen
a les classes, que compta amb la participació d’una educadora infantil i diverses
persones voluntàries.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El programa es porta a terme amb un educador i diverses persones voluntàries. A
més, té la supervisió d’un coordinador de programes formatius, que vetlla per la
consecució dels objectius descrits, tant a Salt com a la resta de localitats on es
porta a terme el programa.

Punt d’atenció

GRAMC- Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors
Estrangers
C/Rutlla, 143.Girona. 17003.
972 219 600.
872 080 115
formacio@gramc.org
www.gramc.org
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LUDOTECA “LES BERNARDES” DE SALT
Definició servei

Espai d’intervenció diari a través del joc i la joguina amb una finalitat cívica, social
i cultural: joc lliure, jocs de taula, jocs del món, jocs matemàtics, jocs simbòlics,
etc. També porten a terme altres activitats com visites escolars i la fira de l’intercanvi del joc i la joguina.

Objectius

• Promoure el desenvolupament integral de l’infant i el jove en l’àmbit cognitiu,
afectiu, social i psicomotriu en el seu temps de lleure.
• Crear les condicions necessàries perquè infants i joves desenvolupin una activitat lúdica rica, sana i creativa regulada per les normes de la convivència.
• Oferir un espai de relació i trobada on els infants i joves puguin compartir el joc
amb els seus iguals i adults.
• Difondre el paper educatiu del joc i la joguina juntament amb la seva importància per al desenvolupament dels infants.

Titularitat

Pública (Generalitat de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Inscripció directa a la ludoteca tot i que es fa difusió a través de les escoles i altres
serveis de la població. Documentació necessària per a la inscripció: DNI pares, targeta sanitària i fotografia.

Destinataris

Població infantil de 5 a 14 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

200 infants inscrits. Es distribueixen per torns de 30 places, l’assistència de cada
infant o jove és d’un o dos dies a la setmana amb horaris diferenciats i separats
per edats de 5 a 9 anys i de 10 a 14 anys. Quan els grups queden plens s’obre llista d’espera.
Tots els dimecres de 17 a 18:45 h. Programa familiar, infants i adults de la família
poden jugar junts.
3 educadores socials

Punt d’atenció

Ludoteca Les Bernardes (Hotel d’entitats)
C/St. Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128 i 972 245 233
ludo.salt@gencat.cat
De dilluns a divendres de 17 a 20 h. Torn de petits (6-10 anys) de 17 a 18:45 h.
Torn de grans (10-14 anys).
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ESCOLA DE MARES I PARES GIRONÈS-SALT. CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
GIRONÈS-SALT
Definició servei

Espai de trobada grupal per als pares i mares amb fills per tal de parlar de tot allò
que els preocupi en l’educació dels fills. Les trobades permeten aprendre tècniques i coneixements per a l’educació, però sobretot, dóna la possibilitat de compartir experiències amb d’altres pares per tal de trobar respostes a cada realitat.

Objectius

• Orientar i assessorar als pares sobre el concepte d’educar, informant i sensibilitzant de les diferents necessitats dels infants i joves a cada moment de la seva
evolució.
• Oferir un espai de reflexió entre els pares i mares per tal de compartir maneres
de relacionar-se diferents, intentant millorar l’atenció que es presta en aquestes relacions.
• Despertar en els pares i mares el sentiment i la consciència de l’exercici de les
seves competències parentals i les conseqüències afectiu-emocionals, per així
afavorir una relació sana entre pares i fills.
• Oferir ajut a les persones que desenvolupen els rols de paternitat i/o maternitat
amb la clara intenció d’elaborar la diferència existent entre ser el pare i/o la
mare entomant la responsabilitat que això comporta.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt en col·laboració amb l’Associaó
Ventijol)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cada municipi (al gironès) i cada centre escolar (a Salt) programa unes dates
de xerrades (fins a un màxim de 7 sessions), uns horaris i uns temes que varien
anualment.
Servei gratuït pels assistents i subvencionat al 100% pels municipis i pels centres.

Destinataris

Mares i pares d’infants i joves i obert a tota la població en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Formadors i terapeutes de l’Associació Ventijol
Executar l’agenda i el programa formatiu a cada centre i municipi acordat. Realització d’avaluació i memòria anual.

Punt d’atenció

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,
C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962.
promociosocial@girones.cat.
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
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SALA “LA MIRONA”
Definició servei

Sala de concerts per tot tipus de música i activitats puntuals com a sala polivalent
en coordinació amb les entitats de Salt (trobades, dinars, etc.).

Objectius

• Ésser referent a la província en la difusió de la música en directe i l’oferta cultural.
• Oferir un espai de servei a les entitat de Salt.

Titularitat

Pública (arrendatari R.G.B Music amb contractes de 10 anys)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Difusió de la música: promotor amb el que es pacta preus, dates de concerts i programació.
Ús municipal: hi ha 35 dies a l’any d’ús municipal de la instal·lació destinada a les
entitats.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 director, 1 responsable de producció, 1 tècnic de sala de concerts,
1 responsable de comunicació, 1 responsable de servei de bar, 2 personal de neteja i manteniment, contractació externa de tècnics de recolzament i cambrers.

Punt d’atenció

Oficines de “La Mirona”
C/Amnistia Internacional s/n. Salt. 17190.
972 200 122
www.lamirona.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
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CASA DE LA MÚSICA “LA MIRONA”
Definició servei

Programa de dinamització i potenciació de la cultura musical en directe mitjançant diverses activitats tals com: cicles de música al cinema (Music & Films), cursos (Dj, tècnic de so, cultura musical catalana), xerrades, concerts de grups
amateurs, banc de proves (dirigit a joves on se’ls permet anar a tocar tot donantlos instruccions perquè aprenguin a tocar en directe), activitats a les escoles dintre de les assignatures de música i extraescolars, treball amb entitats
d’immigrants relacionat amb el funcionament de l’espectacle en el territori (conductes, protocols), etc.

Objectius

Dinamitzar la música a nivell social implicant la ciutadania.

Titularitat

Pública (el Projecte Casa de la Música rep aportacions anuals de la generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona i de RGB com a empresa privada).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Preus: gratuït o depenent de l’activitat (per exemple, cursos).
Requisits en funció de l’activitat.
Via d’accés: directe a través del boca–orella, propaganda i la web.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Es treballa en xarxa amb altres ciutats de Catalunya (Terrassa, Manresa, Mataró i
L’Hospitalet de Llobregat)
A part del personal que gestiona la Sala “La Mirona” hi ha: 1 tècnic encarregat de
la gestió de les activitats i personal extern contractat en funció de les activitats que
s’hi realitzen: cursos, xerrades.

Punt d’atenció

Oficines de “La Mirona”
C/Amnistia Internacional s/n. Salt. 17190.
972 200 122
www.lamirona.cat
www.casadelamusica.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
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TEATRE DE SALT
Definició servei

Equipament destinant a la realització d’activitats relacionades amb les Arts Escèniques.

Objectius

• Programació estable de la temporada teatral.
• Espai destinat a les entitats municipals per a realitzar-hi arts escèniques, conferències, assemblees, etc

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per a l’ús dels dies municipals cal demanar-ho mitjançant instància al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salt. Nombre de dies limitat

Destinataris

Públic general, escoles i grups d’entitats municipals amb diferents activitats.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: personal tècnic, personal de sala, cessió de l’espai amb material
tècnic, servei de taquilla, servei de bar.

Punt d’atenció

C/ de Sant Jaume, 8. Salt. 17190.
972 402 004
info@teatredesalt.net
www.teatredesalt.net/
De dilluns a divendres de 10 a 14 h
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SALT THE MUSICS -STM
Definició servei

Concurs anual de grups de música novells de Salt.

Objectius

• Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil.
• Promocionar els grups de música novells del municipi.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Màxim 12 grups participants acceptats per ordre d’inscripció.
Inscripcions: Estació Jove de novembre a gener de l’any en curs.
Requisits: com a mínim 1 dels components del grup ha d’estar empadronat a Salt,
ser grup novell, no es pot participar 2 anys consecutius. No hi ha límit d’edat.

Destinataris

Grups de música novells

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Els grups participants graven una maqueta a la Sala 2 de la Mirona (La Bombolla)
dins el programa Banc de Proves i després graven un tema a l’Estudi de Lluís Costa de Salt. La setmana d’abans de la Festa Major de Salt es fan els concerts de presentació del CD a la Mirona i es decideix el grup guanyador que obté 900 € i toca un
dia dins el programa de la Festa Major.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007.
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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PROGRAMA AQUÍ POTS!
Definició servei

Posar a disposició de tots els artistes parets perquè puguin fer-hi pintades sense
ser sancionats i sense la necessitat d’haver d’estar tramitant permisos cada vegada que hi volen graffitejar.

Objectius

• Trobar l’equilibri entre la convivència cívica dels ciutadans i ciutadanes i el dret
individual de cada persona a expressar-se lliurement.
• Regular els espais on es permet als artistes fer-hi graffitis, informar-los i assenyalar-ne l’existència per tal que els joves no puguin ser sancionats si hi pinten.
• Desterrar el caire vandàlic que té el fet de graffitejar i valorar el graffitis com a
forma d’expressió artística per part de tota la ciutadania.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Tots els joves que vulguin pintar alguna paret situada al municipi de Salt hauran
de passar prèviament per l’Estació Jove. Allà emplenaran una fitxa d’inscripció al
projecte i seguidament se’ls lliurarà un carnet que els acreditarà com a participants en el projecte AQUÍ POTS! i els permetrà pintar a les parets que continguin
el logotip. En el cas de no tenir aquest carnet, les autoritats municipals podran
sancionar els joves que pintin al carrer.

Destinataris

Joves de Salt i d’altres municipis

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Àrea de Joventut, Àrea d’Urbanisme, Obres, Activitats i Medi Ambient, Àrea econòmica (gestió tributària, rendes), Àrea de Serveis Públics, Àrea de Seguretat Ciutadana i Viabilitat, Àrea de Serveis Generals (Servei d’Atenció al Ciutadà),
propietaris dels espais, joves i artistes.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007.
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
Definició servei

Espai d’accés a la lectura, formació i informació en general.
Activitats vàries com és ara presentacions de llibres, xerrades, cinefòrum, grup de
lectura, etc.

Objectius

• Crear i fomentar els hàbits de lectura i estimular la imaginació i la creativitat a
tots els nens, nenes i joventut de Salt.
• Donar suport tant a la formació individual i a la formació autodidacta com a la
formació acadèmica i donar oportunitats per al desenvolupament personal i
creatiu.
• Garantir l’accés dels ciutadans de Salt a tota mena d’informació de la comunitat.
• Proveir serveis informatius adients a les empreses, a les associacions i als grups
d’interès d’àmbit local.
• Ser un centre d’accés a les noves tecnologies de la informació i facilitar-ne l’ús i
l’aprenentatge, per tal d’evitar l’exclusió social que pateixen determinats col·lectius en aquest sentit.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït.
Servei de préstec i servei informàtic: cal tenir carnet de la biblioteca (cal aportar
DNI o passaport per obtenir-lo. Els menors de 14 anys necessiten una autorització
dels pares).

Destinataris

Població en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Dins la biblioteca, es disposa d’altres espais que poden ser utilitzats per associacions, organitzacions, grups, etc. sense ànim de lucre i amb finalitats culturals,
sempre que ho reservin adreçant-se a la biblioteca. Aquests són: aula de formació
amb 4 ordinadors, espai per a petites exposicions i espai per conferències, xerrades, etc.
Professionals: 1 directora, 1 bibliotecària, 2 tècnics auxiliars, 1 auxiliar de biblioteca i 1 subaltern.

Punt d’atenció

C/ St. Antoni, 1 (Coma Cros). Salt.. 17190.
972 240 322
972 242 609
www.bibgirona.net/salt
bibsalt@ddgi.es
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h. Dimarts i dijous
de 16 a 20.30 h i dissabtes de 10 a 13.30 h.
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BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN (INFANTIL)
Definició servei

Espai comunitari d’accés a la lectura, formació i informació en general per a nens
i nenes fins a 16 anys.

Objectius

• Crear i fomentar els hàbits de lectura i estimular la imaginació i la creativitat a
tots els nens, nenes i jovent de Salt. Facilitar l’accés a la informació en qualsevol tipus de suport.
• Servei de préstec i servei informàtic: cal tenir carnet de la biblioteca o de qualsevol altre biblioteca pública del país. Els menors de 14 anys necessiten una autorització dels pares.

Titularitat

Pública (filial de la biblioteca pública de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït

Destinataris

Població infantil i juvenil, fins a 16 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 auxiliar de biblioteques i dos educadors

Punt d’atenció

C/ Major, 204. Salt. 17190.
972 405 062
massagran@salt.cat
www.bibgirona.net/salt
De dilluns a divendres tarda, de 17 h a 2/4 de 20 h i els dissabtes matí de 2/4
d'11 a 13 h. Dilluns i dimecres de 4 a 5 de la tarda només per a mares i pares
acompanyats amb els seus fills menors de 3 anys.
El mes d’agost la biblioteca està tancada
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FACTORIA CULTURAL COMA CROS
Definició servei

Equipament cultural. Equipaments i serveis que ofereix: Biblioteca, Ateneu d’Entitats Culturals, Centre de Suport del Gironès de la UOC, ERAM (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia), AMTP (Aula de Música Tradicional i Popular),
Consorci Alba-Ter (seu tècnica) i equipaments comuns (Auditori, Aula de Formació,
Sala Polivalent, Sala Tallers). Òrgan de gestió, coordinació, programació d’activitats i informació i atenció al públic: Oficina de Programació. En breu disposarà d’El
CANAL-Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona i l’Incubadora creativo-cultural i
de serveis auxiliars.

Objectius

Dotar el municipi i l’àrea metropolitana de Girona d’equipaments i serveis de caràcter cultural, així com acollir i programar activitats diverses (cursos, conferències, concerts, exposicions...).

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Ús de les sales comunes: regulada pel Reglament d’Ús de les Instal·lacions de l’Ateneu d’Entitats de la Coma Cros de Salt i sotmesa a preus públics. Informació i
reserves a l’Oficina de Programació.
Ús de locals socials de les entitats: regulada pel Reglament d’Ús de les Instal·lacions de l’Ateneu d’Entitats de la Coma Cros de Salt.

Destinataris

Població en general i entitats culturals de Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnica–coordinadora i 1 auxiliar administratiu.

Punt d’atenció

Oficina de Programació (òrgan de gestió del centre, espai d’informació i atenció al
públic): C/Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros). Salt. 17190.
972 246 576
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
Definició servei

Difusió de la cultura a través de cursos i activitats formatives.

Objectius

Crear i fomentar la cultura en les seves vessants de: Llengua Anglesa, Llengua
Francesa, Informàtica, Internet, Mecanografia, Fotografia, Cuina, cursets monogràfics de cuina, Tast de vins, Ioga, Gimnàstica, Tai-xí, Labors, Patchwork, Escultures amb fang, Cóm entendre l’art, Manualitats i a l’estiu cursos intensius de
Mecanografia i Anglès.

Titularitat

Pública (Consell Comarcal del Gironès)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït a les sales d`exposicions, a l`Aula Magna per presentacions,
conferències i concerts. Accés a la resta d’activitats, cursos i cursets, previ pagament de la matrícula que correspongui. Per a exposar, cal parlar amb la direcció i
mostrar obres originals.

Destinataris

Població en general a partir de catorze anys. Excepte en cursos específics adreçats a la mainada.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Hi ha un servei de Cessió de Sales per a escoles, que hi porten a terme pastorets,
funcions teatrals, jocs florals i cicles de concerts escolars. Per a entitats i associacions, que hi celebren reunions i assemblees. Per a Sanitat que hi dóna cursos
de Manipulació d’Aliments.
Professionals: 1 directora, 2 administratives, 3 ordenances, 2 netejadores.

Punt d’atenció

C/ Major, 172. Salt . 17190.
972 234 695
972 400 737
bernardes@girones.cat
De dilluns divendres de 9 a 13 h i de 16 a 21 h. Dissabtes de 16 a 20 h.
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SERVEI D’INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS ESPORTIVES
Definició servei

Coordinació de l’ús de les diverses instal·lacions esportives per part de les diverses entitats i coordinació d’activitats esportives del municipi.
Instal·lacions: pavelló, piscina coberta (empresa privada) i exterior, pista poliesportiva, camps de futbol, pista de tenis, pavelló municipal de gimnàstica i pistes de
bàsquet i futbol exteriors.
Activitats pròpies del servei: manteniment físic per adults i gent gran, casal d’estiu Ter–Aventura, Saltiró (parc infantil de Nadal), Mercat d’Aventura (activitats d’aventura a escoles i instituts al llarg de la setmana i obert al públic en general els
caps de setmana).
Activitats puntuals en coordinació amb les Entitats: Tornejos (futbol, bàsquet, petanca, tenis, hoquei), Festival de Patinatge, Milla Urbana, Cros Salt, Ralli d’Hivern,
etc.

Objectius

• Promoure l’activitat esportiva a Salt.
• Donar el màxim suport a les entitats esportives perquè també promoguin l’activitat esportiva.
• Donar protagonisme als centres escolars i instituts per promoure l’esport i vincular-los a les diverses entitats esportives.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Preus públics en les activitats directament gestionades pel Servei d’Esports amb
inscripcions directes a l’ajuntament i a les oficines del Pavelló d’Esports.
Les entitats marquen els seus propis preus.
La piscina coberta, gestionada per una empresa privada, es regeix també per preus
públics.

Destinataris

Població en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 coordinador, 1 administratiu, 4 ordenances, 1 netejadora contractada per l’ Ajuntament al Pavelló, empresa de neteja externa

Punt d’atenció

Oficines del Servei d’Esports del Pavelló de Salt
Av. Països Catalans, s/n. Salt. 17190
972 240 012
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA
Definició servei

Els Departaments d'Educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya,
aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, van acordar a finals del
2004 impulsar el Pla Català d'Esport a l'Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per
a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectius

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:
• Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu
de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
• Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
• Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant
l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels
nouvinguts.
• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç
de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la
cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
• Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
• Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la
gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Titularitat

Pública (Generalitat de Catalunya)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cada centre educatiu amb la dinamització del coordinador/a esportiu/va programa un seguit d’activitats esportives a realitzar al llarg de tot el curs acadèmic per
tal d’assolir els objectius fixats.

Destinataris

Alumnat de Primària i Secundària.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:
Creació de les Associacions o Seccions Esportives Escolars als centres educatius,
amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d'ex-alumnes o d’altres persones o
entitats del barri.
Coordinació de les activitats, per mitjà d'un professor/a del centre educatiu, principalment d'Educació Física (amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic).
Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
Dinamització per part dels agents del centre educatiu o del barri.
Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes
canviants dels nois i de les noies.

Punt d’atenció

Centres educatius de Primària i Secundària de Salt
www.gencat.cat
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Accés a un habitatge digne i
promoció de l’habitatge social
Oficina d’Habitatge de Salt
DESTINATARIS

Tots els ciutadans i ciutadanes de Salt.
UBICACIÓ

Oficina d’Habitatge
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
www.viladesalt.cat/

Pla General d’Ordenació Urbana
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

Ajuts al lloguer just (Govern de la Generalitat
de Catalunya)
DESTINATARIS

Joves de 18 a 35 anys
UBICACIÓ

Borsa Jove d’Habitatge
C/ Santa Eugènia, 17.
17005. Girona.
972 220 070
872 081 167
www.saltjove.cat
www.zonajove.info
www.gencat.cat/habitatge
Oficina d’Habitatge de Salt
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
www.viladesalt.cat/

Renda Bàsica d’Emancipació (Govern de l’Estat)
DESTINATARIS

Joves de 22 a 30 anys.

Pla local d’Habitatge
DESTINATARIS

Els ciutadans i ciutadanes del municipi de Salt.
UBICACIÓ

Oficina d’Habitatge
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
www.viladesalt.cat/
Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191

Xarxa de mediació pel lloguer social
DESTINATARIS

Tots els ciutadans i ciutadanes que compleixin amb els
requisits estipulats.
UBICACIÓ

Oficina d’Habitatge
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
www.viladesalt.cat/
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UBICACIÓ

Borsa Jove d’Habitatge
C/ Santa Eugènia, 17.
17005. Girona.
972 220 070
872 081 167
www.saltjove.cat
www.zonajove.info
www.gencat.cat/habitatge
Oficina d’Habitatge de Salt
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
www.viladesalt.cat/

Línies de treball

Allotjament en casos
d’emergència i/o necessitat social

Programa de Mediació Residencial “DOMUS”
DESTINATARIS

Pisos d’inclusió social (La Sopa)

Persones nouvingudes que porten menys de tres anys
al país i que resideixen o volen residir a Salt. Atenció especial a les dones soles amb càrrega familiar.

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Usuaris d’altres recursos interns (centre d’acollida).
UBICACIÓ

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250.
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org

Programa de Pisos d’Allotjament Temporal
per a la Inclusió (PATI)
DESTINATARIS

Accem Salt
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 237 569
Accem Girona
C/ Àngel Marsà i Beca, 1 Bxos, Girona.
972 414 234 o 972 210 313

Alberg La Sopa

Dones nacionals o estrangeres, sense o amb càrregues
familiars que es trobin en situació de precarietat socioeconòmica extrema i que hagin esgotat tots els seus recursos, tant econòmics com socials.

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org

Adreça confidencial
Adreça de referència: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962

Programa d’Acollida Humanitària d’Immigrants
(PAHI)
DESTINATARIS

Persones subsaharianes que porten menys de tres anys
al país.
UBICACIÓ

Accem Salt
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972237569
Accem Girona
C/Àngel Marsà i Beca, 1 Bxos. Girona.
972414234 o 972210313

Homes i dones sense llars ni recursos econòmics. Situacions d’emergència social i transeünts
UBICACIÓ

Centre de Acollida La Sopa
DESTINATARIS

Persones en processos d’inserció social
UBICACIÓ

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250.
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org

Recurs d’urgència La Sopa
DESTINATARIS

Famílies en situacions de desnonaments i dones maltractades.
UBICACIÓ

Adreça confidencial
Adreça de referència:
Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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Servei d’habitatge per a persones amb trastorn
mental sever (Fundació Privada Drissa)

Residència i Centre de dia Torras

DESTINATARIS

Majors de 60 anys

Persones amb trastorn mental sever

UBICACIÓ

UBICACIÓ

C/ President Josep Irla, 7. Salt. 17190.
972 400 563
972 240 873
www.geriatrictorras.com
info@geriatrictorras.com

Av. Sant Narcís, 22 Baixos. Girona. 17005
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com.

Un allotjament digne per a la gent
gran

DESTINATARIS

Residència Nostra Llar
DESTINATARIS

Majors de 65 anys
UBICACIÓ

Residència Assistida La Sopa
DESTINATARIS

Persones grans i malalts crònics
UBICACIÓ

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250.
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org

Fundació Privada Parroquial i Residència “Les
Vetes”
DESTINATARIS

Majors de 65 anys
UBICACIÓ

C/ Sant Antoni, 2. Salt. 17190.
972 401 014
972 401 014
lesvetes@grn.es
direccio@lesvetes.com
ww2.grn.es/lesvetes/
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C/ Mercè Rodoreda, 13. Salt. 17190.
972 239 199 / 650 983 239 / 609 816 154
nostrallarsalt@hotmail.com
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OFICINA D’HABITATGE DE SALT
Definició servei

És una oficina que ofereix serveis relacionats amb l’habitatge (cèdules d’habitabilitat, tramitació de subvencions i ajuts, borsa de lloguer social, mediació en conflictes en les habitatges o les comunitats de propietaris, etc.).

Objectius

• Intervenir en les problemàtiques relacionades amb l’habitatge de Salt.
• Donar suport als veïns de Salt en la resolució dels conflictes relacionats amb
l’habitatge.
• Tramitació d’ajuts de la Generalitat i cèdules d’habitabilitat.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït amb accés directe.

Destinataris

Tots els ciutadans i ciutadanes de Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Compta amb un equip composat per: 2 administratives, 2 tècnics, 2 mediadors i 1
Cap d’Oficina.
L’Oficina gestiona els ajuts de la Generalitat i coordina les actuacions que s’emmarquen en la Llei de Barris. També realitza assessoraments jurídics en temes
d’habitatges i propietat horitzontal.

Punt d’atenció

C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276.
www.viladesalt.cat/
9:30 a 13.30 h.
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PLA LOCAL D’HABITATGE
Definició servei

El Pla Local d’Habitatge és un document que partint de la situació social, econòmica i urbanística del municipi i en funció de la problemàtica existent en matèria
d’habitatge defineix les estratègies, actuacions i programes a desenvolupar pel govern local fins al 2015. Té com a contingut: l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi; objectius, programes i estratègies d’actuació i avaluació
econòmic-financera de l’actuació.

Objectius

• El Pla Local d’Habitatge es proposa, en general, regular les polítiques municipals envers l’habitatge. Són objectius del Pla:
• Proposar iniciatives encaminades a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a
preus assequibles.
• Afavorir les promocions d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
• Dinamitzar i intermediar en el parc d’habitatges de lloguer.
• Mobilitzar el parc de l’habitatge de Salt.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt).

Destinataris

Els ciutadans i ciutadanes del municipi de Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcions del Pla:
Seguiment del Pla local d’habitatge: mobilització del parc d’habitatges existents i
promoció de sòl i nous habitatges protegits.

Punt d’atenció

Oficina d’Habitatge de Salt
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276.
www.viladesalt.cat/
Ajuntament de Salt
Plaça Lluís Companys, 1. Salt. 17190
972 249 191
9.30 a 13.30 h
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XARXA DE MEDIACIÓ PEL LLOGUER SOCIAL
Definició servei

És un servei que posa a lloguer els habitatges buits a preus mòdics mediant la mediació entre llogaters i propietaris.

Objectius

• Crear una Borsa d’Habitatge de Lloguer Social, que permeti posar al mercat del
lloguer els habitatges buits.
• Abaratir el preu de l’habitatge de lloguer.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt més Gestora Urbanística Municipal i ADIGSA)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït amb accés directe.
Requisits pels llogaters: Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se, tenir uns
ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples, que serveix de referència per al càlcul dels ajuts), poder demostrar ingressos regulars encara que
provinguin de rendes diferents a les de treball (pensions, subsidis…), no tenir cap
habitatge en propietat, cap dels membres de la unitat de convivència, a l’Estat espanyol.
Requisits pels propietaris: Acceptar les condicions de la borsa (reducció en el preu
i la mediació entre propietari i llogater).

Destinataris

Tots els ciutadans i ciutadanes que compleixin amb els requisits estipulats.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El servei comptarà amb el següent equip: 1 mediador i 1 administrativa (a temps
parcial) i el suport dels tècnics de l’Oficina d’Habitatge i del cap de l’oficina.
S’oferirà als propietaris avals, assegurances, fons de garantia o caució establerts
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge per garantir, durant un període de 2
anys el cobrament del lloguer, les despeses jurídiques en cas d’impagament i l’assegurança multirisc que inclogui els desperfectes.

Punt d’atenció

Oficina d’Habitatge de Salt
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276.
www.viladesalt.cat/
9.30 a 13.30 h
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PISOS D’INCLUSIÓ SOCIAL LA SOPA
Definició servei

Es tracta de recursos residencials de llarga estada adreçat a persones que han
passat prèviament pel centre d’acollida i es necessita de més temps per continuar
treballant en el seu projecte individual.
Actualment hi ha 3 pisos amb un total de 13 places.

Objectius

Aconseguir la plena reinserció social de les persones ateses per tal que puguin accedir a un habitatge normalitzat i es pugui avançar cap una major autonomia. Els
usuaris han d’assumir una sèrie de tasques (tenir cura de la neteja, fer la compra,
preparar el menjar, rentar la seva roba, prendre’s la medicació, etc.)

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Consorci La Sopa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Són pisos adreçats a persones que han passat ja per altres recursos de La Sopa,
per tant, les derivacions són internes.
Els usuaris paguen 120€/mes en funció de cada cas i dels seus ingressos.

Destinataris

Usuaris d’altres recursos interns (centre d’acollida).

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Equip professionals: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar.
Funcions:
Atenció social: atendre i valorar totes les demandes.
Acolliment d’usuaris: història social. Seguiment i acompanyaments. Coordinació
amb d’altres entitats. Plans de treball individualitzats.

Punt d’atenció

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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PROGRAMA DE PISOS D’ALLOTJAMENT TEMPORAL PER A LA INCLUSIÓ (PATI)
Definició servei

Pis tutelat atès per l’equip de Caritas destinat a dones nacionals i estrangeres amb
o sense fills en situació d’exclusió social durant 6 mesos, temps durant el qual es
realitza un acompanyament.

Objectius

• Proporcionar allotjament temporal que permeti a la dona projectar un futur clar
i equilibrat.
• Oferir eines, estratègies i acompanyament per a la inserció social i laboral de la
dona.
• En el cas de famílies monoparentals, garantir l’estabilitat, atenent les necessitats bàsiques i emocionals del/s menor/s i proporcionar estabilitat.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas més Consorci de Benestar Social Gironès– Salt
més ADIGSA)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Derivacions: Equips de primària de Serveis Socials de Salt i treballadora social de
SIAV, serveis de Caritas i altres entitats o agents socials del municipi.
Requisits: ésser dona amb o sense càrregues familiars i trobar-se en situació greu
d’exclusió social. S’exclouen les dones amb greus problemes d’estabilitat emocional i /o greus trastorns psíquics i dones amb problemes de drogoaddicció, donat
que al territori ja existeixen recursos específics per aquests casos.

Destinataris

Dones nacionals o estrangeres, sense o amb càrregues familiars que es trobin en
situació de precarietat socioeconòmica extrema i que hagin esgotat tots els seus
recursos, tant econòmics com socials.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: un cop detectat el possible cas es redacta un informe de derivació
i selecció posterior. Les seleccionades firmen un contracte amb Caritas que en
realitza l’acompanyament i seguiment.
Professionals: 1 treballadora social, 1 psicòleg i 1 educadora social.

Punt d’atenció

Adreça confidencial
Adreça de referència: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
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PROGRAMA D’ACOLLIDA HUMANITÀRIA D’IMMIGRANTS (PAHI)
Definició servei

Dispositiu d’acollida per a immigrants al municipi de Salt. Es tracta d’un pis de 5
places amb un temps d’estada de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga de 3 mesos.

Objectius

Programa destinat a persones immigrades en situació de vulnerabilitat. L’objectiu
principal és proporcionar durant el període d’estància les eines i habilitats socials
i personals que facilitin la integració social en la nostra societat.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Accem)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Els beneficiaris són persones immigrades d’origen subsaharià amb un temps d’estada al país de menys de 3 anys. El servei és gratuït.

Destinataris

Persones subsaharianes que porten menys de tres anys al país.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: treballador/a social, orientació sociolaboral. Assessorament jurídic, ajudes de manutenció, medicaments, transports para la inserció.

Punt d’atenció

Accem Salt
Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972237569
Accem Girona
C/ Àngel Marsà i Beca, 1 Bxos, Girona.
972414234 o 972210313
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h
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PROGRAMA DE MEDIACIÓ RESIDENCIAL “DOMUS”
Definició servei

Es tracta de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones que no hi poden accedir per les vies administratives.

Objectius

Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones immigrades de la vila de
Salt amb un risc d’exclusió social.

Titularitat

Privada d’iniciativa social. (Accem)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

El servei és gratuït per a persones que resideixen a la vila de Salt.
Via d’accés: Valoració social.

Destinataris

Persones nouvingudes que porten menys de tres anys al país i que resideixen o volen residir a Salt. Atenció especial a les dones soles amb càrrega familiar.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Ajudes per pagar el lloguer, acompanyament social, formació, orientació i suport
legal.

Punt d’atenció

Accem Salt
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 237 569
Accem Girona
C/ Àngel Marsà i Beca, 1 Bxos, Girona.
972 414 234 o 972 210 313
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h
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ALBERG LA SOPA
Definició servei

Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment la llar (estades curtes,
entre 10 i 15 dies) per cobrir necessitats bàsiques (12 places).

Objectius

• Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament i les altres necessitats que han motivat la situació d’urgència. Donar suport personal i social.
• Que les persones sense recursos que estan de pas a la ciutat o les que busquen
una oportunitat per quedar-s’hi, puguin pernoctar-hi amb les degudes condicions.

Titularitat

Privada d’Iniciativa Social (Consorci La Sopa).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït.
Derivació d’altres recursos i serveis socials (hospitals, serveis socials d’atenció
primària, etc.)

Destinataris

Homes i dones sense llars ni recursos econòmics. Situacions d’emergència social
i transeünts.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

S’ofereixen els següents serveis: atenció social, un lloc per dormir, dutxa i menjador. També disposen d’altres serveis complementaris: bitllets per a desplaçaments, trucades telefòniques, servei de consigna d’equipatge, de bugaderia, etc.
L’equip de professionals està format per: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar, 7 responsables de torn, 1 administrativa, l’equip de cuina i l’equip de neteja.

Punt d’atenció

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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CENTRE DE ACOLLIDA LA SOPA
Definició servei

Recurs residencial de més llarga estada (amb 36 places) per tal de garantir les necessitats bàsiques a persones en processos d’inserció social.

Objectius

Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a totes aquelles persones en processos d’inserció social per diversos motius: recerca laboral o d’habitatge, tractaments especialitzats per drogues, alcohol, SIDA, etc.

Titularitat

Privada d’Iniciativa Social (Consorci La Sopa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït (tret d’aquells casos en els que hi ha ingressos, es tracta de
casos crònics i de llarga estada, doncs, s’estableix el co-pagament).
Casos derivats pels Serveis Socials d’atenció primària.

Destinataris

Persones en processos d’inserció social: per motius de recerca laboral o habitatge, tractaments especialitzats per toxicomanies, SIDA o malalties mentals, processos administratius per als immigrants, accés a prestacions econòmiques de
subsistència PIRMI, etc.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’equip de professionals està format per: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar, 7 responsables de torn, 1 administrativa, l’equip de cuina i l’equip de neteja.

Punt d’atenció

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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RECURS D’URGÈNCIA LA SOPA
Definició servei

Recurs residencial de curta estada per situacions d’urgència fins que es trobi el
recurs adient. Es disposa d’1 habitació per famílies i 1 habitació per situacions de
violència de gènere.

Objectius

Cobrir necessitats bàsiques mentre es tramita la derivació a un altre recurs.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Consorci La Sopa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i gratuït.
Derivacions d’altres serveis (sobretot de serveis socials d’atenció primària i policia).

Destinataris

Famílies en situacions de desnonaments i dones maltractades.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’equip de professionals està format per: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar, 7 responsables de torn, 1 administrativa, l’equip de cuina i l’equip de neteja.

Punt d’atenció

Adreça confidencial
Adreça de referència:
Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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SERVEI D’HABITATGE PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL SEVER
(FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA)
Definició servei

Aquest servei es divideix en: Servei d’Autonomia a la Pròpia Llar i Servei de Llar
amb Suport.

Objectius

El servei d’habitatge té com a objectiu facilitar la integració plena dels usuaris a
la comunitat i ajudar-los en els problemes de l’habitatge.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Per accedir al servei d’autonomia a la pròpia llar, la Xarxa de Salut Mental ha de fer
la demanda del servei al Departament d’Acció Social i Ciutadania, i posteriorment
el Departament emet la resolució on es determina que la Fundació pot oferir
aquest servei. Cal tenir un 33% de disminució psíquica.
Pel que fa a la Llar amb Suport, cal tenir un percentatge de disminució psíquica
igual o superior al 65%.
La quota la determina l’ICASS en funció dels ingressos de l’usuari.

Destinataris

Persones amb Trastorn Mental Sever.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 psicòleg, 1 treballadora social i 1 educador social.

Punt d’atenció

Av. Sant Narcís, 22, Baixos. Girona. 17005.
972 249 344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com
De dilluns a divendres de 9 h a 16 h.
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RESIDÈNCIA ASSISTIDA LA SOPA
Definició servei

Recurs residencial per a gent gran i crònics (10 places).

Objectius

Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a persones grans i malalts crònics fins que se’ls concedeixi una plaça en pisos tutelats o en la xarxa de residències públiques.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Consorci La Sopa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Accés lliure i també per derivacions fetes des d’altres serveis.
Els usuaris pagaran una quota de 200 €/mes, tot i que és un preu que es fixa en
funció de cada cas i de les seves necessitats.

Destinataris

Gent gran i malalts crònics.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

L’equip de professionals està format per: 1 directora, 1 treballadora social, 1 educadora social, 1 treballadora familiar, 7 responsables de torn, 1 administrativa, l’equip de cuina i l’equip de neteja.

Punt d’atenció

Pl. Lledoners, 1. Girona. 17004.
972 204 250
972 206 195
centreacolliment@ajgirona.org
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FUNDACIÓ PRIVADA PARROQUIAL I RESIDÈNCIA “LES VETES”
Definició servei

Residència assistida per a la gent gran principalment del municipi de Salt. També
porten a terme altres serveis com el préstec de material ortopèdic, tallers de memòria dirigits a persones amb deteriorament cognitiu en fase inicial que estan
oberts a tota la població major de 65 anys.
Nombre de places: 46

Objectius

Cobrir les necessitats de la gent gran.

Titularitat

Privada d’iniciativa social

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Via d’accés: autoderivacions i derivacions de Serveis Socials.
Preu: segons grau de dependència

Destinataris

Població major de 65 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 directora, fisioterapeuta, perruquera, treballadora social, terapeuta ocupacional, auxiliars de geriatria, director tècnic, mossèn, administratius/
auxiliars administratius, podòleg, metge, serveis externs de cuina, neteja i bugaderia, infermera.

Punt d’atenció

C/ Sant Antoni, 2. Salt. 17190.
972 401 014
972 401 014
lesvetes@grn.es
direccio@lesvetes.com
ww2.grn.es/lesvetes/
De dilluns a diumenge de 10 a 20 h.
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE DÍA TORRAS
Definició servei

Residència assistida per a la gent gran que ofereix també places de centre de dia.
Activitats dirigides a satisfer les necessitats diàries dels interns: higiene, alimentació, entreteniment.

Objectius

Assistència de màxima qualitat a la gent gran.

Titularitat

Privada d’iniciativa mercantil

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

75 places més 10 places de centre de dia.
Preu: 1.400€/mes.
Requisits: ser població major de 60 anys. S’accepten menors de 60 anys, però de
forma temporal i amb el compromís de recerca d’un altre centre més adient a les
seves necessitats.
Accés directe i derivació d’hospitals, Serveis Socials, CAP Salt, etc.

Destinataris

Població major de 60 anys.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 director, 6 tècnics (serveis tècnics), 15 cuidadors/es, 2 cuineres, 4
cambrers, 1 fisioterapeuta, 2 infermeres, 1 metge.
Personal extern: 1 psicòloga, 1 perruquera, 1 podòloga.
Serveis: s’ofereix servei mèdic i d’infermeria, podologia, fisioteràpia i rehabilitació, cuina pròpia (dietes específiques), perruqueria, tallers (memòria, pintura, motricitat) i servei religiós.
Estades de Cap de Setmana i Curtes Estades, ens adaptem a les necessitats de les
famílies tant en el servei de Residència Assistida, com en els horaris del Centre de
Dia.

Punt d’atenció

C/President Josep Irla, 7. Salt . 17190.
972 400 563
972 240 873
www.geriatrictorras.com
info@geriatrictorras.com
del centre: De dilluns a diumenge 2/4 de 8 a 22 h
de visites aconsellat: De dilluns a diumenge 11 a 13 h i 16 a 19 h
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RESIDÈNCIA NOSTRA LLAR
Definició servei

Residència assistida per a la gent gran. Activitats dirigides a satisfer les necessitats diàries dels interns: higiene, alimentació, entreteniment. També s’ofereix servei mèdic i d’infermeria, podologia, fisioteràpia, perruqueria, tallers.

Objectius

• Manteniment de les habilitats i hàbits d’autonomia personal i social: no trencar
amb l’entorn social anterior a l’internament al centre (sortir a passejar, anar al
Casal de la Gent Gran, anar a l’Església, festes vàries). Ambient familiar, cuina
pròpia.
• Cura sanitària.

Titularitat

Privada d’iniciativa mercantil

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

21 places més 4 de centre de dia.
Requisits: ser majors de 65 anys, persones autònomes i dependents.
Accés: autoderivacions, Serveis Socials, Hospital Santa Caterina, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Destinataris

Majors de 65 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 director, 1 administratiu/gerent, 7 gerocultors, 1 terapeuta ocupacional, 1 metge, 1 infermera, 1 cuinera

Punt d’atenció

C/ Mercè Rodoreda, 13. Salt. 17190.
972 239 199 / 650 983 239 / 609 816 154
nostrallarsalt@hotmail.com
de visita: De 10-13 h i 17-19h tots els dies de la setmana.
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Millora de barris, àrees i vies
urbanes

Millora de la mobilitat urbana

Pla general d’ordenació urbana (PGOU)

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

Targeta jove de Salt i Bus Nit
Targeta Jove: població saltenca de 12-25 anys.
Bus nit Fires: població saltenca de 15-30 anys.
Bus nocturn Festa Major: població saltenca en general.
UBICACIÓ

Estació Jove de Salt. Passeig Països Catalans s/n. Salt.
17190.
972 405 007
www.saltjove.cat
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Servei de Transport Adaptat (Gerunda Associació per l’educació i formació integral)
DESTINATARIS

Persones dependents, gent gran, persones amb mobilitat reduïda i/o amb necessitats especials.
UBICACIÓ

C/ Universitat de Montpeller 9. Baixos. Girona.
972 226 862
972 203 326
gerunda.org@gmail.com

Servei de Transport Adaptat (Associació ELSA
integració).
DESTINATARIS

Persones amb mobilitat reduïda
UBICACIÓ

C/ Güell, 58. Edifici 5. 17 001. Girona.
972 941 974.
elsaintegracio@hotmail.com
elsa@elsaintegracio.cat
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TARGETA JOVE DE SALT I BUS NIT
Definició servei

Recàrregues de bitllets de totes les línies de bus Girona–Salt–Girona: L3, L4, L3E.
Un autobús nit a la meitat del preu habitual de Girona–Salt–Girona amb motiu de
les Fires de Girona.
Bus nocturn circular per Salt durant la Festa Major a 1€.

Objectius

Fomentar la mobilitat, l’ús del transport públic i la prevenció d’accidents de tràfic.

Titularitat

Pública (Conveni entre Ajuntament de Salt, Consell Comarcal del Gironès i Teisa)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Cal estar empadronat al municipi de Salt i cada targeta està subjecte a uns requisits d’edat.

Destinataris

Targeta Jove: població saltenca de 12-25 anys
Bus nit Fires: població saltenca de 15-30 anys
Bus nocturn Festa Major: població saltenca en general.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Targeta jove de Salt: descompte entre el 40,50% i el 55,14% sobre el preu total del
bitllet en funció del número de viatges recarregats. Targeta que es dóna gratuïtament als joves empadronats a Salt en edats compreses entre els 12 i els 25 anys.
Bus nit de Fires de Girona: 0,50€ el viatge en el bus nit sota el format de tiquet de
descompte per a joves de 15 a 30 anys.
Bus nocturn de Festa Major de Salt: viatges a 1€ a tota la població que es compren
al mateix autobús.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007.
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

171

EIX 7. Reducció de les desigualtats entre barris i millora de la cohesió urbana

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT (GERUNDA ASSOCIACIÓ PER L’EDUCACIÓ I
FORMACIÓ INTEGRAL)
Definició servei

Servei de Transport Adaptat “porta a porta” de persones amb dependència (Gent
Gran, persones amb mobilitat reduïda i/o amb necessitats especials).

Objectius

Facilitar la mobilitat a persones amb mobilitat reduïda per accedir a serveis socials o altres recursos de la xarxa (centres de dia, discapacitats, etc..).

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Gerunda Associació per l’educació i formació integral).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

S’accedeix al servei a través de:
• La persona sol·licita el servei a través dels/de les treballadores socials de centres/entitats públiques i privats o bé la xarxa de serveis socials. L’entitat estudia
la possibilitat del servei d’acord a la disponibilitat de places, rutes i horari.
• La persona es fa sòcia i paga una quota mensual fixa per derrama dels serveis
donats i a partir d’aquest moment comencen a rebre el servei.

Destinataris

Persones dependents, gent gran, persones amb mobilitat reduïda i/o amb necessitats especials.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

4 furgonetes amb capacitat per 9 persones, 3 conductors, 1 recepcionista, 1 coordinador de serveis i gestions davant l’administració.

Punt d’atenció

C/ Universitat de Montpeller 9. Baixos. Girona.
972 226 862
972 203 326
gerunda.org@gmail.com
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SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT (ASSOCIACIÓ ELSA INTEGRACIÓ)
Definició servei

Servei de transport adaptat “porta a porta” amb una atenció especialitzada i individualitzada per tal de facilitar l’accés a determinats serveis de la xarxa pública de
serveis socials i d’altres. (Hi ha entre 90-100 usuaris del servei)

Objectius

Millorar la qualitat de vida a les persones amb problemes de mobilitat reduïda i als
seus cuidadors.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Associació ELSA integració).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Preu: dependent de la situació personal de cada usuari el servei pot ser subvencionat o es pot establir el copagament.
Accés: directe i/o derivats des dels serveis socials i centres de dia.

Destinataris

Persones amb mobilitat reduïda.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

4 conductors i 4 voluntaris (que són nois i noies amb mesura judicial de prestacions en benefici de la comunitat).
La funció del servei és recollir als usuaris a casa seva i portar-los fins al seu destí, que generalment són els centres de dia.

Punt d’atenció

C/ Güell, 58. Edifici 5. 17001. Girona.
972 941 974.
elsaintegracio@hotmail.com
elsa@elsaintegracio.cat
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Accés a la informació: serveis
generals d’atenció a la ciutadania

Oficina d’Acció Ciutadana Les Bernardes-Salt

Oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra de Salt

UBICACIÓ

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Ciutadans de Salt i entitats sense finalitat de lucre
C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128
972 233 361

Població en general
UBICACIÓ

C/ de Manuel de Falla, s/n. Salt. 17190.
972 245 446

Foment de la participació
ciutadana

Policia Municipal de Salt

Consell Municipal de la Gent gran

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/ Major, 163. Salt. 17190.
972 249 192

Servei d’atenció a la ciutadania (SAC) de
l’ Ajuntament de Salt

Gent gran de Salt
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

DESTINATARIS

Òrgan de Participació Ciutadana LAOS-SALT

Població en general

DESTINATARIS

UBICACIÓ

Ciutadania de Salt

C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

UBICACIÓ

Consell Comarcal del Gironès-Salt
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 213 262
972 213 573
www.girones.cat/

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

C/Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 192 062
Oficina de Salt
C/Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
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Ajuntament de Salt
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat/

Participació i Associacionisme: Estació Jove de
Salt
DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys
UBICACIÓ

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Hotel d’Entitats Les Bernardes-Salt
DESTINATARIS

Les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes
UBICACIÓ

C/ Sant Dionís , 42. Salt. 17190.
972 241 128.
972 233 361

Línies de treball

Abordatge integral de la cohesió
social: planificació transversal i
corresponsabilitat
Pla Local de Joventut de Salt 2008-2011
DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys
UBICACIÓ

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Pla d’Igualtat d’Oportunitats i de Gènere del
Consorci de Benestar Social Gironès Salt (20062010) PIG
DESTINATARIS

Ciutadania, agents i entitats del territori de Salt i Gironès (llevat ciutat de Girona)
UBICACIÓ

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962
pla.igualtat@girones.cat

Pla Local d’Inclusió Social de Salt
DESTINATARIS

Ciutadania de Salt
UBICACIÓ

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
pla.inclusio@girones.cat

Pla Local d’Habitatge (veure fitxa a l’eix 6)

Pla Educatiu d’Entorn de Salt (veure fitxa a
l’eix 5)
DESTINATARIS

Comunitat educativa de Salt
UBICACIÓ

Ajuntament de Salt.
Pl. Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191
www.viladesalt.cat

Foment de la comunicació vers la
ciutadania
Mitjans de Comunicació Locals:
DESTINATARIS

Població en general
• Radio Salt 97.7:
www.comemissores.com/rsalt/
• La Farga Revista de Salt:
lafarga@revistalafarga.net
www.revistalafarga.net/
• Revista La Veu del Mut
• El TUT Butlletí Municipal:
www.viladesalt.cat/
• La Nova. Revista familiar de Salt. Club Tramuntana:
www.tramun.cat/lanova.html
• El paper de TotSalt:
www.totsalt.cat/Revista.asp
• Resta de butlletins, revistes i mitjans específics veure Biblioteques Públiques de Salt
www.bibgirona.net/salt

DESTINATARIS

Els ciutadans i ciutadanes del municipi de Salt.
UBICACIÓ

Oficina Local d’Habitatge
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 40 22 76
www.viladesalt.cat/
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Foment de la responsabilització,
sensibilització i capacitació en
matèria de ciutadania
Programa pel foment del diàleg interreligiós
DESTINATARIS

Comunitats religioses de Salt
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 576

Oficina Tècnica d’Inclusió (OTI) de Salt
DESTINATARIS

Col·lectius més vulnerables; el conjunt de la comunitat
de Salt; organismes, entitats i agents que actuen al territori

Programa de sensibilització i formació de Caritas
DESTINATARIS

Població en general
UBICACIÓ

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42. Despatx 107. Salt. 17190
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es

Atenció i Assessorament Legal
Servei d’Assessorament Legal per Immigrants
de Caritas
DESTINATARIS

Col·lectiu immigrant

UBICACIÓ

UBICACIÓ

C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
pla.inclusio@girones.cat

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570

Programa d’agents cívics

Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

DESTINATARIS

DESTINATARIS

Població entre 30 i 45 anys

Dones del Gironès i de Salt i professionals que treballin
a Salt.

UBICACIÓ

Oficina de Promoció Econòmica
C/Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/
pmargarit@salt.cat

UBICACIÓ

Programa de Dinamització i Mediació Comunitària.

Espai de Recursos d’EINA

DESTINATARIS

Col·lectiu nouvingut

Població en general

UBICACIÓ

UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570
acollida@associacioeina.org

Oficina Local d’Habitatge
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276

Tallers de Sensibilització als IES de Salt
DESTINATARIS

Alumnat d’ESO dels centres públics d’ensenyament de
Salt.
UBICACIÓ

Factoria Cultural Coma Cros
C/ St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.
tallers@associacioeina.org
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Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
siad@girones.cat

DESTINATARIS

Fitxes

OFICINA D’ACCIÓ CIUTADANA- LES BERNARDES-SALT
Definició servei

L'Oficina d'Acció Ciutadana (OAC) és una dependència administrativa, d’atenció
presencial que té la funció d’apropar els serveis i recursos del Departament de Governació i Administracions Públiques i els de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya a la ciutadania i al món associatiu del territori.

Objectius

Les oficines d'Acció Ciutadana tenen com a funció informar i orientar els ciutadans, tant de manera col·lectiva com individual, sobre totes les prestacions existents en matèria de benestar social que facilita la Generalitat, efectuar els tràmits
i gestions necessaris per gaudir d’aquestes prestacions i impulsar i donar suport
a accions de tipus cultural, social i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit
associatiu als barris.

Titularitat

Pública (Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques mitjançant la Direcció General d'Acció Cívica).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei Gratuït d’accés directe.

Destinataris

És un servei obert a totes les persones i entitats sense ànim de lucre.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcions: Informació al ciutadà i a les entitats sobre els recursos i serveis de la
Generalitat de Catalunya en l’àmbit de benestar social. Canalització i derivació, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, cap als serveis competents de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les
sol·licituds presentades que les afectin. Col·laboració amb les associacions i en
general amb les entitats privades sense ànim de lucre en les activitats que realitzen en l’àmbit competencial del departament de Governació i Administracions Públiques. Col·laboració en les campanyes de sensibilització cívica i de convivència
d’interès ciutadà i comunitari. Promoció i impuls d’activitats de caràcter dinamitzador, lúdic i formatiu en l’àmbit competencial del Departament de Governació i
Administracions Públiques. Realització d’aquelles funcions que li siguin encomanades expressament per la persona titular de la Conselleria, tant sigui de forma
particularitzada a una o varies oficines o amb caràcter general a totes les de la
xarxa, o com a conseqüència del desplegament normatiu i competencial de la Generalitat de Catalunya.

Punt d’atenció

C/ Sant Dionís, 42. Salt. 17190.
972 241 128
972 233 361
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h i dimarts, de 16.30 a 18.00 h.
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CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Definició servei

Òrgan de consulta, participació i coordinació de les institucions, entitats i associacions que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran a Salt.

Objectius

Dinamitzar el sector de població de la gent gran i fer-la participativa de la vida del
municipi.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Requisits: Ésser representant dels col·lectius que recullen els estatuts del Consell i majors de 65 anys residents al municipi que són proposats com a membres
representatius del col·lectiu al Consell i aquest, en assemblea, procedeix a la seva
inclusió.

Destinataris

Gent gran del municipi

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Compost per 2 òrgans (Assemblea general i Comissió Permanent–no constituïda)
i 4 comissions ordinàries de treball:
Medi ambient: participa al Projecte Rius que consisteix en realitzar campanyes de
neteja i mirar la puresa de l’aigua del riu, organitzen caminades i excursions a indrets naturals.
Comissió gastronòmica: composta per les Cuineres de Salt que elaboren plats,
participen al Fira tast i Fira del Cistell, cursos de cuina per joves, etc.
Comissió de cultura: organitza sortides al cinema, al teatre, sarsuela i excursions
culturals.
Comissió de Suport Social on són representades entitats com Caritas Salt, Creu
Roja, el Centre de Dia de Les Bernardes, CAP, etc. L’objectiu és sensibilitzar respecte els problemes i necessitats de la gent gran i vetllar perquè les activitats arribin a tothom. Tallers de memòria.
Comissió extraordinària per organitzar la Festa anual de la gent gran.

Punt d’atenció

Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191.
www.viladesalt.cat/
Es reuneixen en assemblea periòdicament a l’Ajuntament de Salt.
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ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA LAOS-SALT
Definició servei

LAOS-SALT és un òrgan de participació ciutadana adreçat a tractar temes relacionats amb la immigració i la convivència al municipi de Salt. És un espai per a la integració i convivència.

Objectius

LAOS-SALT té funcions consultives, d’informe, estudi i proposta sobre tot tipus
d’accions municipals, serveis i activitats, relacionades amb el fenomen de la immigració que ajudin a articular un model de ciutadania que integri la diversitat en
un marc democràtic establert de drets i deures vàlids per a tots els ciutadans de
Salt.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Destinataris

A tota la ciutadania

Punt d’atenció

Ajuntament de Salt.
C/ Lluís Companys, 1. Salt. 17190.
972 249 191.
www.viladesalt.cat/
No hi ha un horari concret.
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME: ESTACIÓ JOVE DE SALT
Definició servei

Treballar amb els joves la seva implicació en petits projectes/accions que siguin
fruit del seu interès i potenciar la implicació dels joves en els temes que els interessen com a col·lectiu, ajudar els joves a dur a terme les seves idees i els seus
projectes des del Punt d’Informació Juvenil.

Objectius

Promoure i elaborar estudis-informes i propostes per afavorir l’associacionisme
juvenil.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Joves de 12-30 anys.
Accés directe i derivacions del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

Destinataris

Joves 12-30 anys

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

La regidora de joventut més 1 tècnica de joventut i 1 informadora juvenil.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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HOTEL D’ENTITATS LES BERNARDES-SALT
Definició servei

Equipament destinat a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre
a través de diferents línies de col·laboració.

Objectius

• Facilitar el treball associatiu i l’accés als serveis i mitjans per al seu desenvolupament.
• Col·laborar amb el creixement i millora del moviment associatiu.
• Possibilitar una relació interasssociativa entre les diferents entitats.
• Donar suport a la creació de les federacions que agrupin diverses associacions.

Titularitat

Pública (Secretaria d’Acció Ciutadana. Generalitat de Catalunya).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Les entitats han d’estar legalment constituïdes i registrades, han de ser sense ànim
de lucre i tenir un estatut i una junta directiva. Per formar part d’un hotel d’entitats
s’ha de presentar una sol·licitud amb les fotocòpies de la documentació següent:
els estatuts de l’associació, la composició de la junta, el NIF, la memòria de les activitats de l’associació i la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

Destinataris

Les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes al registre corresponent i amb finalitats cíviques i socials. En queden excloses les entitats que tinguin
com a finalitat la defensa d’interessos comercials o professionals.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Un responsable de gestió, assessorament i atenció pública, un tècnic d’hotel- tasques administratives.
Funcions: Equipaments cívics que el Departament de Governació i Administracions
Públiques posa a disposició de les associacions de caràcter cívic i social i sense
ànim de lucre que no disposen de seu social per desenvolupar les seves tasques.
Podem trobar despatxos on s’ubiquen entitats, sales per a realitzar reunions, sales d’entrevistes, sales de conferències i serveis comuns com a fotocopiadora i fax.
Entre els diferents serveis que es poden oferir destaquen: la cessió de despatxos,
la cessió de sales de reunions, la cessió de sales de conferències, la utilització de
sales de treball, apartat de correus.
Han de pagar una quota mensual per la cessió de despatxos.

Punt d’atenció

C/ Sant Dionís , 42. Salt. 17190.
972 241 128.
972 233 361
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 15 a 22 h
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PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SALT 2008-2011
Definició servei

És el document marc per implementar la política de joventut, l’eina que defineix,
impulsa i coordina les polítiques de joventut del municipi, entenent que aquestes
polítiques siguin concebudes des dels criteris de transversalitat i integralitat, és a
dir, no només oferint determinats serveis, sinó treballant des d’una perspectiva
global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: l’habitatge, el
treball, la formació, la salut, la participació democràtica, la cohesió social, etc.
Així el Pla Local de Joventut de Salt 2008-2011 respon, per una banda, a les necessitats juvenils detectades en l’anàlisi de la realitat i al que els mateixos joves
han proposat com a prioritari i, per una altra banda, per primer cop a l’Ajuntament
de Salt s’han incorporat els criteris dels tècnics i els polítics de totes les àrees que
abasta el Pla Local de Joventut del nostre municipi.

Objectius

Són objectius generals del Pla local de joventut de Salt:
• Potenciar la informació juvenil al municipi de Salt
• Promocionar el municipi de Salt com a ciutat educativa
• Potenciar la inserció laboral dels joves de Salt
• Facilitar l’accés a l’habitatge
• Afavorir alternatives al transport privat
• Aconseguir el reequilibri territorial de la població i potenciar el comerç de proximitat
• Promoure estils de vida i conductes saludables
• Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil
• Fomentar la participació dels joves en activitats de lleure educatiu
• Garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones joves en la participació
en els projectes col·lectius
• Impulsar la participació juvenil del municipi

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt. Àrea de Joventut)

Destinataris

Joves de 12 a 30 anys de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

El Pla Local de Joventut de Salt s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu en
el qual han intervingut els joves, els tècnics i els polítics municipals. Aquest procés participatiu s’ha iniciat amb l’anàlisi de la situació dels joves a Salt (procés de
diagnosi) fins arribar a concretar propostes d’actuació en matèria juvenil.

Punt d’atenció

Estació Jove de Salt.
Passeig Països Catalans s/n. Salt. 17190.
972 405 007
mpena@salt.cat
www.saltjove.cat
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITAT I DE GÈNERE DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS SALT (2006-2010) PIG
Definició servei

El pla d’igualtat és un programa marc que fomenta la realització d’accions i programes que millorin l’oferta dels serveis que s’ofereixen en un territori recollint i
tenint en compte les necessitats de les dones. Aquestes accions actuen com a mesures correctores de desigualtats que es puguin donar en matèria d’educació, promoció social, participació, millora de la vida quotidiana, salut i conciliació.
L’objectiu que es persegueix és obtenir una major qualitat de vida i benestar de les
persones, que puguin desenvolupar els seus projectes vitals, millorar la vida quotidiana, familiar i conciliació dels temps, la seva promoció social i laboral, la seva
participació en la vida sociocomunitària en igualtat d’oportunitats sense barreres
de gènere.

Objectius

El PIG treballa per la promoció d’una cultura més igualitària entre les persones,
realitzant directament un treball amb grups i agents dels municipis que apostin
per fomentar accions que contribueixin a la igualtat d’oportunitats de desenvolupament personal i social sense barreres de discriminació per raons de gènere
d’homes i dones, dins d’una cultura de respecte entre les persones i de drets de
ciutadania.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès Salt amb el suport de l’Institut Català de les Dones).

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Les accions i els programes es dirigeixen a tota la població i entitats i grups segons la seva finalitat i necessitats del municipi.
Per a desenvolupar un pla local cal estar adherit al PIG del Consorci.

Destinataris

Ciutadania en general i agents i entitats del territori de Salt i Gironès (llevat ciutat
de Girona)

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Suport tècnic als ajuntaments que sol·licitin elaborar plans d’acció local des de la
perspectiva de gènere que vulguin treballar alguns dels eixos del PIG d’acord als
plans d’actuació:
1. Organització corporativa
2. Disseny del territori
3. Benestar Social i Població
4. Coeducació
5. Treball productiu i treball reproductiu
6. Participació, conciliació i producció cultural
7. Salut
El PIG és implementat a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, i formen l’equip 1 coordinadora de servei, una treballadora social, dues informadores juristes.

Punt d’atenció

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
C/ Riera de Mus, 1A. Girona. 17003.
972 201 962 .
pla.igualtat@girones.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
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PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL DE SALT (PLIS)
Definició servei

És un pla de ciutat i de lluita contra l’exclusió social, que pretén assentar els pilars per actuar de forma transversal des de totes les àrees del municipi, en forma
de plans d’actuació respecte els col·lectius més vulnerables i sobre els factors que
generen exclusió social i els seus efectes perjudicials sobre les persones i la comunitat.

Objectius

Dotar al municipi d’un instrument de millora de l’organització de les polítiques socials públiques, que a nivell local permeti reorientar l’actuació d’acord amb la nova
realitat, incidint amb major impacte sobre els factors causals d’exclusió dels
col·lectius més vulnerables i sobre els efectes sobre el conjunt de la població, per
obtenir un major nivell de cohesió social al municipi.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Destinataris

La ciutadania de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Creació dels següents instruments:
• Observatori de l’exclusió social (factores, perfils vulnerables i necessitats)
• Oficina tècnica d’inclusió, unitat de suport tècnic a la planificació de programes
inclusius municipals
• Mapa de recursos i serveis inclusius del municipi
• Comissió Tècnica transversal del PLIS (programació anual del pla d’acció, seguiment i avaluació)
• Centre de recursos i documentació (informació i assessorament especialitzat en
matèria inclusiva)
• Unitat de suport d’organització i desenvolupament comunitari adreçat a grups
de ciutadans i entitats que volen promoure accions inclusives comunitàries, programes de treball en xarxa i vincles comunitaris.

Punt d’atenció

Seu de Serveis Socials de Salt
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
pla.inclusio@girones.cat
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PROGRAMA PEL FOMENT DEL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Definició servei

Programa de foment del coneixement de les diferents religions del municipi. També assessora en les relacions amb l’Administració i el compliment de la seva normativa.

Objectius

• Foment de la cohesió social i la convivència.
• Fomentar el coneixement de les diferents religions del municipi.
• Conèixer i fomentar la interlocució amb els principals representants de les diferents comunitats religioses de Salt.
• Assessorament en les relacions amb l’Administració i en el compliment de la
seva normativa.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt més UNESCOCAT)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei Gratuït
Contactes a través de la xarxa de relacions establertes per l’Àrea d’Integració i de
Convivència.
Està constituït en associació.

Destinataris

Comunitats religioses de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Serveis d’assessorament, acompanyament i serveis jurídics.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 576.
No hi ha un horari establert.
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OFICINA TÈCNICA D’INCLUSIÓ DE SALT
Definició servei

L’Oficina Tècnica d’Inclusió és el servei especialitzat de suport tècnic en matèria
de lluita contra l’exclusió social al municipi que s’encarrega del disseny, implementació, seguiment i avaluació de les mesures i actuacions que configuren el Pla
d’Inclusió Social de Salt.

Objectius

Generar informació, reflexió, suport i articulació d’actuacions de lluita contra l’exclusió social al municipi.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i Ajuntament de Salt).

Destinataris

Els col·lectius amb més vulnerabilitats i riscs d’exclusió social
Persones i famílies amb factors d’exclusió que repercuteixen en una manca d’autonomia personal, social i de capacitació per a seva integració i promoció social.
El conjunt de la comunitat de Salt: grups de ciutadans i entitats que desitgin impulsar actuacions inclusives que generin xarxa.
Organismes, entitats i agents que actuen al territori.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Informació, orientació i assessorament a ciutadans, entitats, grups i agents comunitaris en matèria de lluita contra l’exclusió social.
Realització de diagnosi de necessitats socials.
Gestió de l’observatori de l’exclusió social.
Suport a l’organització comunitària inclusiva: suport a grups de ciutadans i entitats que desitgen promoure accions socials al municipi de sensibilització, creació
de vincles comunitaris, a contribuir a la creació d’una xarxa comunitària inclusiva
per combatre l’aïllament i la manca de xarxa social heterogènia.
Disseny, seguiment i avaluació dels plans d’actuació inclusius.
Impuls i coordinació de comissions tècniques de programes transversals.
Impuls de jornades formatives, de capacitació ciutadana que generi reflexió i debat
entorn la inclusió social.
El seu equip tècnic està composat per: una directora del Pla d’Inclusió Social i dos
sociòlegs amb dedicació exclusiva al Pla d’Inclusió Social.

Punt d’atenció

Oficina Tècnica d’Inclusió
C/Àngel Guimerà 106-108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656
pla.inclusio@girones.cat
De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
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PROGRAMA D’AGENTS CÍVICS
Definició servei

Programa de 8 agents cívics vinculat a plans d’ocupació. Durant 6 mesos realitzen
tasques d’informació i intervenció cívica als veïns de Salt, sobre ordenances municipals i aquells aspectes cívics que afavoreixen la convivència. Els agents cívics
adquireixen formació i experiència que servirà per la seva posterior ocupació.

Objectius

• Millorar l’ocupabilitat a través de l’experiència.
• Informar els veïns de Salt sobre les ordenances municipals de convivència.
• Fer complir les ordenances municipals de convivència.
• Millorar la cohesió i la convivència

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Gratuït.
Requisits: ésser aturat i inscrit a l’OTG i tenir entre 30 i 45 anys (s’accepten dones
majors de 45 anys).
Borsa de treball Oficina de Promoció Econòmica, OTG.

Destinataris

Població entre 30 i 45 anys (s’accepten dones majors de 45 anys).

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 coordinador–agent cívic, 7 agents cívics i 1 tècnic.

Punt d’atenció

Oficina de Promoció Econòmica
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 405 295
www.viladesalt.cat/
pmargarit@salt.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
Definició servei

El servei consta de 3 projectes:
• Suport a les comunitats de veïns: donar suport en aquelles comunitats que necessiten orientació i assessorament per l’organització i estructuració, tant de la
gestió de la comunitat com a nivell de convivència entre veïns.
• ervei de gestió de conflictes: Intervenir en aquelles situacions on es generen conflictes entre veïns, amb l’objectiu de trobar eines per gestionar-los atenent a
drets i deures.
• Formació de veïns: formació als membres de les juntes de propietaris i persones de referència de la comunitat, en la gestió organitzativa, econòmica, i sovint
també en la gestió de conflictes.

Objectius

• Treballar per a la millora de la convivència i la cohesió social.
• Des dels projectes es treballa la organització i el funcionament de les comunitats de veïns, els conflictes, la manca o dificultats de comunicació, l’autonomia,
etc., essent aquest treball fonamental per incidir en la millora de la convivència
i, per tant, potenciar el sentiment de pertinença al territori.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
La persona interessada s’ha de dirigir a l’Oficina d’Habitatge i omplir una sol·licitud del servei.

Destinataris

Tota la població de Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Les funcions del servei són:
Oferir les eines i estratègies necessàries a les comunitats per tal de treballar:
• gestió de la comunitat (constitució de la junta, canvi o ampliació,…)
• gestió econòmica
• morositat
• conflictes estructurals
• conflictes veïnals
• informar i orientar en temes relacionats amb habitatge o altres
• relació amb els administradors de finques
• elaboració material: cartes, cartells, notificacions, etc.

Punt d’atenció

Oficina Local d’Habitatge
C/ Dr. Ferran, 7. Salt. 17190.
972 402 276
De 9.30 h a 13.30 h
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TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ ALS IES DE SALT
Definició servei

Sessions que es porten a terme en els cursos d’ESO als centres de secundària de
Salt per tal de prevenir la xenofòbia i el racisme entre els joves.

Objectius

• Estudiar el fet migratori al municipi de Salt.
• Desfer estereotips i prejudicis relacionats amb el fet migratori.
• Sensibilitzar als joves sobre el fet migratori de Salt.

Titularitat

Pública (Ajuntament de Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés a través de la comissió de 13-18 del Pla Educatiu d’Entorn de Salt.

Destinataris

Alumnes d’ESO dels centres públics de Salt

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 2 titulats en Educació Social.
Les funcions del servei són detectar situacions de tensió o conflicte entre els joves,
així com ajudar als tutors i coordinar les actuacions que s’han de portar a terme.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros
C/St. Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.
tallers@associacioeina.org
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ DE CARITAS
Definició servei

Divulgació de situacions d’injustícia per implicar la comunitat en la construcció
d’una societat més justa i solidària a través de diversos canals com: xerrades a
instituts, universitat, radio, etc., publicació d’articles, formació de voluntaris i públic en general i campanyes de cooperació internacional.

Objectius

Detectar i denunciar situacions d’exclusió social i injustícia social.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Demandes directes de mitjans de comunicació, centres formatius, associacions,
etc.

Destinataris

Població en general

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Els tècnics de Caritas Salt, juntament amb la presidenta i alguns voluntaris responsables dels diferents serveis.

Punt d’atenció

Hotel d’Entitats
C/Sant Dionís, 42. Despatx 107. Salt. 17190.
972 242 472 i 646 415 665
ppardo.cdgirona@caritas.es
salt.cdgirona@caritas.es
De dilluns a divendres de 9 a 14 h (informació)

192

Fitxes

SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL PER IMMIGRANTS DE CARITAS
Definició servei

Servei d’assessorament legal i documentació sobre temes relacionats amb la Llei
d’estrangeria: NIE, Passaport, Reunificació Familiar, etc.

Objectius

Assessorament legal a nouvinguts.

Titularitat

Privada d’iniciativa social (Caritas Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Accés: directe o mitjançant derivacions des dels Servei d’Acollida i Assistència Primària de Caritas, Serveis Socials, autoderivacions, xarxa de contactes, Espai de
Recursos, ACCEM.

Destinataris

Col·lectiu immigrants

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 2 tècniques
Funcions: L’assessorament legal i documentació sobre temes relacionats amb la
Llei d’estrangeria: NIE, Passaport, Reunificació Familiar, etc.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros.
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570
dilluns i dimecres de 9 a 13 h
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)
Definició servei

Servei d’informació, assessorament i orientació sobre tots aquells temes puguin
ser d’interès o afecten a les dones per a la promoció dels seus drets i oportunitats
en diferents àmbits. Ofereix:
• Orientació i assessorament jurídic, psicològic i social sobre necessitats específiques en matèria de discriminació que puguin patir les dones per raó de gènere.
• Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats d’interès per les dones del territori i administracions.
• Dinamitzar espais de trobada i participació per potenciar la participació de la
dona en la vida sociocomunitària
• Organització d’activitats i tallers de sensibilització social en matèria de gènere
• Impuls de programes que col·laborin en l’eradicació de la violència masclista
• Impuls de programes que col·laborin en la promoció d’oportunitats de dones en
situació d’exclusió o en clara desavantatge social
• Suport tècnic a l’elaboració de plans d’igualtat municipals d’acord als eixos d’actuació del Pla d’ Igualtat i Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Objectius

• Treballar els drets individuals de les dones.
• Detectar situacions de violència o discriminació vers les dones.
• Portar a terme accions de sensibilització i dinamització en matèria de polítiques
de gènere en els diferents àmbits.
• Impulsar programes locals que millorin la qualitat de vida de les persones i una
participació sociocomunitària que contemplin a perspectiva del gènere.

Titularitat

Pública (Consorci de Benestar Social Gironès–Salt)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït per a totes les dones o persones i grups que necessitin informació en
matèria de gènere, igualtat i violència masclista.
Per al servei d’informació i orientació jurídica les dones poden adreçar-se directament, tot i que és recomanable demanar citar prèvia.
Per accedir al servei d’atenció psicològica i al servei d’atenció de víctimes de violència la derivació es fa des del mateix servei SIAD, o bé també des dels serveis
socials bàsics d’atenció primària.

Destinataris

Dones del Gironès i de Salt i professionals que treballin a Salt.

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Funcionament: Es tracta d’un servei d’abast comarcal amb seu central a Salt i diversos punts situats a diversos municipis de la comarca. Cal cita prèvia sol·licitantla per telèfon.

Punt d’atenció

Serveis Socials de Salt
C/ Àngel Guimerà, 106 – 108. Salt. 17190.
972 235 105 i 972 011 656.
siad@girones.cat
dilluns i dimecres de 9 a 12 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h.
Informació seu central del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
C/ Riera de Mus 1A. 17003. Girona
972 201962
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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ESPAI DE RECURSOS D’EINA
Definició servei

Servei que es coordina amb el Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salt
on es tracta de manera personalitzada diferents problemàtiques que afecten al
col·lectiu immigrant (habitatge, treball, formació i altres) derivant-los, si és necessari, als serveis que pertoquen.

Objectius

• Es tracta del conjunt d’actuacions que posem en marxa per tal de facilitar l’adaptació dels nous residents de Salt que s’incorporen al nostre municipi.
• Conèixer i aprendre les normes de convivència per tal de facilitar l’adaptació al
municipi.

Titularitat

Pública (gestionat per EINA)

Regulació del procediment i
requisits d’accés al servei

Servei gratuït.
Mitjançant derivacions: SAC, Oficina d’Habitatge, OPE, diverses entitats de Salt (Caritas, ACCEM) i Serveis Socials.
Accés directe: a través del boca–orella.

Destinataris

Col·lectiu nouvingut

Prestacions del servei:
professionals, funcions del
servei, ajuts, etc.

Professionals: 1 tècnica amb funcions d’atenció directa als usuraris, detecció de
problemàtiques, derivació pertinent.
S’entrevista a la persona per tal d’esbrinar quines són les seves principals demandes. Tota la informació es recull en una fitxa de treball i després es deriva a
aquells recursos del municipi o de fora que poden atendre les seves demandes.

Punt d’atenció

Factoria Cultural Coma Cros
C/ Sant Antoni, 1. Salt. 17190.
972 246 570.
acollida@associacioeina.org
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
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