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Anna Pagans 
Gruartmoner
Alcaldessa de Girona

PÒRTIC
Us presento la segona edició de la Guia municipal de 
les entitats de Girona –en aquesta ocasió en format 
digital–, que és el resultat d’uns anys de feina inten-
sa, que ha permès posar al dia el Registre Municipal 
d’Entitats i saber amb força exactitud quin és el teixit 
associatiu de la ciutat. 

La guia ha de ser útil a l’hora de conèixer les entitats 
gironines: els objectius que persegueixen, les seves 
dades bàsiques, les activitats que organitzen, els àm-
bits d’actuació, un esbós de la seva història, etc. Amb 
aquesta guia, qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui 
ganes de participar de la vida social, cultural o espor-
tiva de la ciutat, tindrà un instrument al seu abast per 
tal de fer-ho possible. 

En aquests moments la ciutat té més de cinc-centes 
entitats actives. A més, el nombre d’associacions con-
tinua creixent dia a dia i, per tant, el Registre, com 
a instrument viu, s’actualitza de manera permanent. 
Des de l’Ajuntament posem a l’abast de la ciutadania 
aquesta informació i, sobretot, evidenciem la voluntat 
de continuar impulsant polítiques que reforcin el teixit 
associatiu.
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Miquel Poch i 
Clara
Tinent d’alcalde 
de Relacions 
Ciutadanes i Joventut

Aquesta guia que teniu a les mans és l’expressió de 
la vida associativa de la ciutat. En el pròleg que vaig 
escriure a la primera edició feia notar que hi havia 
moltes entitats amb les quals en aquell moment no 
havíem pogut contactar i que, per tant, només havien 
pogut aparèixer en una llista al final. També us dema-
nava que, amb l’ajuda de tothom, es poguessin anar 
completant algunes dades.

Aquesta feina ja s’ha pogut fer i ara en tenim el resul-
tat. En aquests moments –abril de 2011– tenim 507 
entitats inscrites, de les quals una mica més d’una 
tercera part tenen més d’un centenar de persones 
associades. Una ciutat amb aquest nombre d’entitats 
demostra que és una població plena de vitalitat.

Aquesta guia, sumada al conjunt de recursos que ofe-
rim a les entitats de la ciutat, és l’expressió d’una vo-
luntat: la de posar-nos al servei de les associacions, 
amb humilitat, després d’haver-ne escoltat les deman-
des. Estem a punt d’oferir-vos una guia d’espais i un 
pla de formació. El proper pas serà organitzar, entre 
tots, una gran fira d’entitats: ja hi estem treballant.

PRESENTACIÓ
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El Registre Municipal d’Entitats (RME) permet conèixer 
les entitats que hi ha a la ciutat, amb l’objectiu de te-
nir-ne un cens actualitzat i poder dur a terme una cor-
recta política municipal de foment de l’associacionis-
me. En aquest sentit, l’article 158.4 del Decret legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
disposa que, sens perjudici de l’obligació d’inscriure’s 
al Registre General d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya, els municipis crearan un registre propi en 
el qual s’hi poden apuntar totes les entitats que actuen 
en el seu territori. 

El RME inclou en un únic registre totes les entitats de 
la ciutat, que estan obligades a notificar les modifica-
cions produïdes a les seves dades i, si no ho complei-
xen, l’Ajuntament pot donar-les de baixa. En aquest 
sentit, de l’article 109 al 113 del Reglament orgànic 
municipal de l’Ajuntament de Girona, es regula el fun-
cionament d’aquest registre. 

Quins beneficis comporta, per a una entitat, estar re-
gistrada al RME? Doncs, d’entrada, rebre informació 
puntual i directa de totes les convocatòries i ajudes de 
les quals l’Ajuntament o bé té informació o bé gestio-
na directament. En segon lloc, les entitats registrades 
tenen dret a sol·licitar a l’Ajuntament diferents tipus 
de col·laboració per a la realització de les activitats 
que organitzen, sobretot les que són obertes a la par-

EL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS
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ticipació de la ciutadania. Aquesta col·laboració és en 
forma de cessió de material, de permisos d’ocupació 
de la via pública i de suport en la comunicació de les 
activitats que porten a terme. 

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament 
és el d’assessorament en matèria d’associacionisme: 
acompanyament en la constitució d’una entitat, ori-
entació en temes administratius, informàtics, jurídics 
o fiscals, informació sobre l’elaboració de projectes i 
memòries, suport tècnic en la difusió de campanyes, 
atenció a demandes formatives, etc.

En darrer terme, la inscripció al Registre també pot 
ser útil per donar-se a conèixer, tant a la ciutadania en 
general com a la resta del sector associatiu. Els ca-
nals que l’Ajuntament posa a disposició de les entitats 
són diversos però sobretot cal destacar el Portal Mu-
nicipal d’Entit@ts de Girona, que facilita la possibilitat 
de gestionar la pròpia pàgina web i el treball en xarxa. 

Poden sol·licitar la inscripció al RME totes les entitats 
sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre 
corresponent de la Generalitat de Catalunya o a qual-
sevol altre registre legalment establert, que tinguin el 
domicili a Girona o hi desenvolupin les activitats. 
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La voluntat d’aquesta guia és la d’oferir a la ciutadania 
de Girona una informació bàsica per a la dinamització 
de l’associacionisme i la participació en tot allò públic. 
Per això és necessari conèixer les entitats que parti-
cipen de manera directa en la vida de la ciutat, ja que 
només d’aquesta manera se les pot tenir presents, se 
les pot informar o es poden elaborar projectes con-
junts o de treball en xarxa. Per aquest motiu ha estat 
necessari fer una revisió en profunditat del cens d’en-
titats com la que hem fet.

De fet, no fem més que donar compliment al que obli-
ga la Llei 7/1997, de 18 de juny, en el seu article 
37.1: “Les administracions públiques de Catalunya 
han de promoure l’associacionisme i facilitar el desen-
volupament de les associacions que persegueixin fina-
litats d’interès social, tot respectant-ne la llibertat i 
l’autonomia envers els poders públics. Així mateix, les 
administracions públiques han d’oferir la informació 
necessària i els instruments de col·laboració a les per-
sones que pretenguin emprendre qualsevol projecte 
associatiu.”

El procés d’elaboració de la Guia ha comportat una 
fase prèvia d’obtenció i verificació de les dades que s’hi 
presenten, amb tres accions: 

1.  Revisió del cens d’entitats de l’Ajuntament i recopi-
lació de la informació existent a les diverses àrees 

LA GUIA DEL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS
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del consistori. S’ha treballat amb la voluntat de con-
vertir el Registre Municipal d’Entitats en el cens de 
referència de l’Ajuntament, a disposició de tothom. 
En aquesta feina ha estat decisiva la col·laboració 
de les entitats de la ciutat.

2.  Contrastació de la informació existent amb la del 
Registre d’Entitats del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i amb la d’altres 
registres parcials, com el de Joventut i el d’Es-
ports. 

3.  Comprovació de la validesa de les dades. En 
aquest sentit, s’ha realitzat un treball de revisió i 
confirmació de les dades de cadascuna de les en-
titats. També s’ha tramitat un expedient de baixa 
que ha afectat les entitats sense vida o les que 
no complien els requisits per tal d’estar incloses 
al Registre.

El resultat d’aquest procés ha permès depurar aquest 
registre, que actualment està format per un total de 
507 entitats. 

S’han reestructurat de nou els àmbits i cada entitat ha 
hagut de seleccionar en quin d’aquests nous apartats 
se sentia més identificada. També s’ha donat l’opció 
de triar subàmbits. El resultat, per àmbits, d’aquesta 
nova classificació és el següent:
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Educació: 50
Cultura: 94
Esports: 71
Salut: 16
Grups polítics: 16
Entitats professionals: 40
Medi natural: 5
Comunitàries: 141
Cooperació: 47
Lleure: 27 

Pel que fa al nombre de persones associades, la 
dada més rellevant és que, del total d’entitats actives, 
menys de la meitat (183) tenen més de 100 socis i 
sòcies. Aquestes són les dades concretes:

Menys de 25 persones associades: 115
De 25 a 49: 51
De 50 a 99: 82
De 100 a 249: 91
De 250 a 849: 70
Més de 850: 22
Sense dades: 76 



16

G
U

IA
  

M
U

N
IC

IP
A

L
  

D
E

  
L

E
S

  
E

N
T

IT
A

T
S

  
D

E
  

G
IR

O
N

A



17

G
U

IA
  

M
U

N
IC

IP
A

L
  

D
E

  
L

E
S

  
E

N
T

IT
A

T
S

  
D

E
  

G
IR

O
N

A

El primer consta de quatre caixes autoamplificades, 
una taula de setze canals i sis micròfons amb els 
respectius peus. D’aquests, tres micròfons són per 
amplificar veus. Dels tres restants, un és sense fils, 
pensat per actes en els quals es preveu la interven-
ció del públic; i els altres dos, micròfons de conden-
sador, són aptes per captar ambients.
El segon, més petit, disposa de dues caixes autoam-
plificades, una taula de vuit canals i dos micròfons 
amb els respectius peus. 
També es posa a disposició de les entitats un re-
productor de CD amb MP3, que permet reproduir 
música.

Un ordinador portàtil que inclou programes de trac-
tament d’imatges, lectura de documents en PDF, re-
producció d’arxius de vídeo i àudio i gravació en CD i 
DVD. És fàcilment connectable a un equip de so, i dis-
posa de targeta per navegar per Internet sense fils. 
Un canó de projecció LCD de 2.200 ANSI lumen. 
Té un angle d’inclinació de 8 graus i permet obtenir 
imatges precises des de només 2,3 metres de dis-
tància de la pantalla. Pesa uns 3 quilograms i conté 
un cable d’1,8 metres per connectar a l’ordinador.
Dues pantalles, una d’1,5 x 1,5 metres, plegable i 
sustentada amb trípode, i una altra, de sobretaula, 
d’1 x 0,75 metres.

ELS RECURSOS PER A 
LES ENTITATS
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S’ofereixen els següents serveis: assessorament 
per constituir una associació; inscripció al Registre 
Municipal d’Entitats; orientació en temes administra-
tius, informàtics, jurídics i fiscals; informació sobre 
elaboració de projectes i memòries; gestió dels es-
pais i dels materials necessaris per dur a terme les 
activitats programades; suport tècnic en la difusió 
de campanyes i de projectes; ajuda en la cerca de 
subvencions i d’altres recursos públics, i atenció a 
les demandes formatives.

És un equip format per vuit focus, dues torres teles-
còpiques, dues barres per subjectar sis focus ca-
dascuna, un regulador de la intensitat lluminosa per 
barra, una taula de llums, un cable de 30 metres i 
un bombo de corrent de 50 metres i, per últim, dos 
jocs de gelatines de quatre colors: verd, vermell, 
blau i taronja.

Es tracta d’una vela de 6 x 3 metres. El teixit, de 
polièster, és ignífug i impermeable i revesteix una 
estructura d’alumini. És un sistema modular que, 
tot i que es recomana un mínim de quatre perso-
nes per muntar-la, no necessita eines pel seu mun-
tatge. Una vegada plegat, l’envelat es transporta 
fàcilment.
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Vehicle
Es tracta d’una furgoneta de 5,5 metres de llarg 
i 2,5 metres d’alçada i d’amplada, de 100 cv HDI 
i equipada amb separadors de càrrega a l’interior. 
La càrrega útil d’aquest vehicle és de 1.390 quilo-
grams i l’alçada interior útil és de 1,932 metres. 
Per poder gestionar la cessió del vehicle és neces-
sari reservar-lo amb una antelació mínima de quinze 
dies.

S’ofereixen els següents serveis: la formació per a la 
creació i manteniment de la web; una eina de gestió 
i disseny de la web; l’allotjament gratuït en un servi-
dor; el suport tècnic per part dels dinamitzadors i les 
dinamitzadores dels Esp@is Internet, i la promoció 
de la web al portal. Si les entitats ja disposen d’una 
web poden accedir al portal associatiu per difondre 
els serveis que ofereixen i els actes que organitzen 
o per donar a conèixer les últimes notícies.





 

 

 

 

 

Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut 
Registre Municipal d’Entitats 

 
Adreça: Plaça del Vi, 1   Girona   17004 

Telèfon: 972 419 508  
Fax: 972 419 507 

Adreça electrònica: relacionsciutadanes@ajgirona.cat 
Horari d’atenció al públic i d’atenció telefònica: De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h 



 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Us presentem la segona edició de la Guia municipal de les entitats de Girona, que en aquesta 

ocasió hem elaborat en format digital. Aquesta guia és el resultat d’un treball intens que ha 

permès posar al dia el Registre Municipal d’Entitats (RME), tasca que ja es va portar a terme 

per publicar la primera edició d’aquesta guia –aquell cop en paper– el 2008.  

 

Aquest CD sobretot vol ser útil a l’hora de conèixer les entitats gironines: els objectius que 

persegueixen, les seves dades bàsiques, les activitats que organitzen, els àmbits d’actuació i un 

esbós de la seva història. Però també ha de permetre fer cerques amb agilitat per trobar 

entitats pertinents a un àmbit concret o amb una massa social determinada.  

 

En aquest disc compacte hi trobareu una llista ordenada alfabèticament de les associacions 

inscrites al Registre, que podreu seleccionar una a una per tal de conèixer-ne les dades. 

També, si ho desitgeu, i per tal de facilitar-vos trobar l’entitat o les entitats que busqueu, hi ha 

un cercador a través del qual podeu restringir la consulta pel nom o una part del nom de 

l’entitat, per l’acrònim, per àmbits, per subàmbits o pel nombre de persones associades.  

 

 

Quins beneficis comporta, per a una entitat, estar registrada al RME? 

 

Doncs, d’entrada, rebre informació puntual i directa de totes les convocatòries i ajudes de les 

quals l’Ajuntament o bé té informació o bé gestiona directament. En segon lloc, les entitats 

registrades tenen dret a sol·licitar a l’Ajuntament diferents tipus de col·laboració per a la 

realització de les activitats que organitzen, sobretot les que són obertes a la participació de la 

ciutadania. Aquesta col·laboració és en forma de cessió de material, de permisos d’ocupació 

de la via pública i de suport en la comunicació de les activitats que porten a terme.  

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament és el d’assessorament en matèria 

d’associacionisme: acompanyament en la constitució d’una entitat, orientació en temes 

administratius, informàtics, jurídics o fiscals, informació sobre l’elaboració de projectes i 

memòries, suport tècnic en la difusió de campanyes, atenció a demandes formatives, etc. 

En darrer terme, la inscripció al Registre també pot ser útil per donar-se a conèixer, tant a la 

ciutadania en general com a la resta del sector associatiu. Els canals que l’Ajuntament posa a 

disposició de les entitats són diversos però sobretot cal destacar el Portal Municipal d’Entit@ts 

de Girona, que facilita la possibilitat de gestionar la pròpia pàgina web i el treball en xarxa. 

Poden sol·licitar la inscripció al RME totes les entitats sense afany de lucre, inscrites 

prèviament al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya o a qualsevol altre registre 

legalment establert, que tinguin el domicili a Girona o hi desenvolupin les activitats. 
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ACADÈMIA MÀGICA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  616 061 453 

Adreça electrònica:  amg@amgir.com 

Web: www.amgir.com/cat/html/academia.htm 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura 

 
Persones associades: 17 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'amor a la màgia.  

-Aclarir la diferència entre la màgia entesa com a art escènica i la màgia negra, pròpia de la 

foscor que encara persisteix en alguns col·lectius.  

-Ensenyar les tècniques màgiques i de representació d'espectacles de màgia.  

-Aprofundir en l'estudi de la màgia concebuda com un art.  

-Aconseguir situar Girona en el lloc que li correspon dins el món de la màgia. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades i conferències de les diverses especialitats de la màgia impartides per figures tant 

nacionals com internacionals.  

-Reunions ordinàries i extraordinàries: el sopar màgic de Sant Joan Bosco (patró de l'entitat) i 

el sopar màgic de Fires.  

-Cursos i tallers per a no iniciats/des.  

 

Ressenya històrica:  
Fa gairebé trenta anys que per primera vegada el president Esteve Del Acebo i Colón va 

contactar amb un altre pioner de la màgia a Girona, l'advocat Àngel Bellsolà i Rey. Des de 

llavors, els contactes màgics es van anar ampliant amb altres persones afeccionades com 

Francisco Figueras, Joaquim Durbán i Ricard Camó, fins que l'any 1981, i comptant amb altres 

persones sòcies protectores, es va crear la primera associació màgica gironina, oberta a 

tothom que vulgui endinsar-se al món de la màgia. A partir d'aquell moment, l'Acadèmia 

Màgica ha organitzat diverses gales i funcions màgiques. 
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ACCIÓ SOLIDÀRIA IGMAN 
 

 
Adreça social: C. Esport, 3, 1r 3a    17007    Girona 

Telèfon:  620 673 774 

Adreça electrònica:  igman@igman.cat 

Web: www.igman.cat 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Sensibilització 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Treballar per a la cooperació per a l'autodeterminació i per al desenvolupament dels pobles, 

els col·lectius i les persones als països en vies de desenvolupament.  

-Sensibilitzar sobre els projectes que es porten a terme. 

 

Activitats principals:  
-Exposicions, xerrades, etc.  

-Participació en el cicle de cinema "Cinema solidari".  

-Treballs en projectes a Mèxic i Bòsnia.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat neix arran dels conflicte dels Balcans, tot i que es va constituir oficialment el 1999. Va 

començar a treballar en ajuda humanitària i projectes per al desenvolupament a la zona dels 

Balcans, a Mèxic, al Perú i a Guatemala. Durant aquests anys, també han portat a terme 

projectes a Palestina, al Kurdistan, a Mongòlia i al Rif. La col·laboració més directa amb 

l'Ajuntament s'està portant a terme des de fa dos anys amb l'acompanyament d'un projecte 

per a joves amb embarassos no desitjats a Chiapas. 
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 ARGOS 

ACTIVITATS DE RECERCA, GESTIÓ I 
ORIENTACIÓ SOCIAL SCCL 
 

 
Adreça social: C. Serra Alta, 3    17007    Girona 

Telèfon:  972 212 989 

Adreça electrònica:  administracio@argos.coop 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Infants, Joventut 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Realitzar estudis i treballs educatius des d'una perspectiva no docent amb infants i 

adolescents en situació de risc.  

-Crear serveis i organitzar activitats per a l'atenció a les persones menors.  

-Promoure activitats envers el treball social i l'educació especialitzada.  

-Atendre nens, nenes i joves d'entre 3 i 18 anys, tutelats per DGAIA. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'activitats utilitzant els recursos del nostre entorn, majoritàriament recursos 

públics: escoles, centres cívics, biblioteques, etc.  

-Inserció de menors en activitats programades tant per l'Ajuntament com per les entitats del 

barri.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat ARGOS es va constituir com a cooperativa social l'any 1995. Des d'aquesta data, i fins 

al juliol de l'any 2006, el CRAE Xaloc, servei de l'entitat ARGOS, acull catorze nens i nenes 

d'entre 3 i 18 anys tutelats per DGAIA. A partir del mes de juliol es va incrementar el nombre 

de places en dos menors més i es va passar a acollir-ne, per tant, setze.  

Actualment, aquesta entitat treballa per generar nous projectes d'iniciativa social. 
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ADOPCHINA ASSOCIACIÓ PROADOPCIÓ 
INTERNACIONAL 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  696 132 981 

Adreça electrònica:  girona@adopchina.org 

Web: www.adopchina.org 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 17.30 h a 19.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Donar suport a famílies que decideixen adoptar a la Xina.  

-Aportar donatius als orfenats de la Xina, que són portats directament per les famílies que van 

a recollir els seus fills i filles. 

 

Activitats principals:  
-Informació a les famílies adoptants a la Xina.  

-Suport durant l'espera de l'assignació i l'organització del viatge.  

-Xerrades sobre l'adopció.  

-Mercats solidaris per recollir fons per enviar donatius als orfenats.  

-Classes de xinès per a nens i nenes.  

 

Ressenya històrica:  
Adopchina és una associació sense ànim de lucre formada per famílies adoptants de nens i 

nenes de la Xina. La seu de Girona, que es troba al Centre Cívic Ter, es va obrir a l'abril del 

2008. Es va formar a Lleida l'any 2000, tot i que fins al 2006 no es va inscriure al registre de la 

Generalitat. En aquests moments, Adopchina té delegacions a diverses ciutats espanyoles 

(Donosti, Madrid, Jaén, Pamplona...) i a les quatre províncies catalanes. 
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 ACGI 

AGILITY CLUB GIRONA 
 

 
Adreça social: Pg. Devesa, 38, porta 3    17001    Girona 

Telèfon:  630 555 392 

Adreça electrònica:  info@agilitygirona.com 

Web: www.agilitygirona.com 

Horari d’atenció al públic:  
Dimecres i divendres, de 19.30 h a 22 h, i dissabtes, de 16.30 h a 20 h. 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Comunitat, Divulgació i promoció, Lleure, Medi natural 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Promoure la pràctica, la difusió i l'aprenentatge de l'esport d'agility i l'educació canina. 

 

Activitats principals:  
-Campionats d'agility en els àmbits comarcal, regional, estatal i internacionals.  

-Recursos educatius destinats a infants i a grans.  

-Correcció de conductes canines.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va fundar l’any 2001. 
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AGRUPACIÓ AMICS DE L'AQUAREL·LA DE 
GIRONA I COMARQUES 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 207 244 

Adreça electrònica:  aquarel.listesdegirona@gmail.com 

Web: www.aquarel-listesdegirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 92 
 
Objectius principals:  
-Promoure la pintura a l'aquarel·la mitjançant l'exposició d'obres dels socis i sòcies a diferents 

poblacions de les nostres comarques.  

-Col·laborar amb altres agrupacions estatals.  

-Assistir als simposis i exposicions, tant nacionals com estrangers. 

 

Activitats principals:  
-Exposicions d'aquarel·la dels socis i sòcies.  

 

Ressenya històrica:  
El dia 12 de novembre del 1992, a la Casa de Cultura de la Caixa, va tenir lloc la presentació 

oficial de l'associació, tot i que va ser constituïda l'1 d'abril del 1992. Aquesta agrupació ha 

participat a simposis d'aquarel·la de Llançà, Priego de Córdoba, Jaca, Mallorca, Aranjuez, 

Montblanc, Santiago de Compostel·la i Segòvia. A més, està convidada a Bilbao. S'han exposat 

les obres de les persones associades a Saragossa, Madrid, Barcelona i Santiago de 

Compostel·la, i han estat convidats per segona vegada a la 2a Triennal de Colòmbia. Durant 

aquest període diversos socis i sòcies han estat premiats en concursos d'àmbit nacional i 

internacional. L'any 2010 van participar a la 1a Biennal Iberoamericana de l'Aquarel·la a 

Madrid. 
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AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE 
PALAU-SACOSTA 
 

 
Adreça social: Ptge. Farigola, 1, 2n 2a    17003    Girona 

Telèfon:  972 217 471 

Adreça electrònica:  rojoan45@telefonica.net 

Web: www.palausacosta.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció, Lleure, Tradicions 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Mantenir les festes tradicionals de l'antic municipi de Palau-sacosta i els seus signes 

d'identitat.  

-Potenciar la interrelació i el contacte dels veïns i les veïnes que hi resideixen, de tothom que 

s'hi senti vinculat i de la ciutadania de Girona en general.  

-Difondre el coneixement històric d'aquest indret entre els ciutadans i ciutadanes.  

-Col·laborar amb la parròquia pel que fa a aquests objectius, amb el jovent i amb les seves 

comissions i activitats i en tots els fins i objectius derivats dels anteriors, en benefici dels veïns, 

veïnes, amics i amigues de Palau-sacosta. 

 

Activitats principals:  
-Festes tradicionals de Sant Antoni i de Sant Miquel.  

-Ballades de sardanes, activitats infantils i esportives.  

-Excursions i sortides culturals i lúdiques.  

-Exposicions, concerts i actes de difusió cultural.  

-Altres projectes per a la participació, la informació i les relacions ciutadanes.  

 

Ressenya històrica:  
L'origen de l'Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta cal buscar-lo en la Comissió de 

Festes que seguia organitzant -des de l'annexió a Girona el 1963- les festes tradicionals de 

l'antic municipi de Palau-sacosta i de la Comissió Organitzadora del Pessebre Vivent durant els 

anys 80. Des de l'any 1986 l'entitat disposa d'estatuts registrats al Registre d'Associacions de la 

Generalitat de Catalunya. 
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AGRUPACIÓ FUTBOLISTES VETERANS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Madrid, 5, bxs.    17005    Girona 

Telèfon:  972 241 253 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Lleure 

 
Persones associades: 17 
 
Objectius principals:  
-Recordar i fomentar l'amistat entre diverses generacions d'esportistes.  

-Promoure l'esport de base. 

 

Activitats principals:  
-Manteniment de la unió i homenatge als esportistes antics.  

-Patrocini del futbol base (en concret de la vessant esportiva de la Penya Doble Set i del Girona 

FC).  

 

Ressenya històrica:  
Des dels inicis de l'entitat s'han realitzat activitats com conferències, memorials, handbol, 

hoquei sobre patins, etc. 
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AGRUPAMENT ESCOLTA ARRELS 
 

 
Adreça social: Av. Josep Tarradellas, 5-7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 232 211 

Adreça electrònica:  aearrels@gmail.com 

Web: www.cauarrels.org 

Horari d’atenció al públic: Dissabtes, de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 155 
 
Objectius principals:  
-Educar nois i noies d'entre 8 i 17 anys seguint les lleis escoltes proposades pel fundador de 

l'escoltisme, Badeb Powell. 

 

Activitats principals:  
-Cau cada dissabte.  

-Sortida de cap de setmana (un cop al trimestre).  

-Campament de Nadal.  

-Sortida de Pasqua.  

-Campaments d'estiu.  

 

Ressenya històrica:  
L'agrupament forma part de l'entitat escolta CMS (Centre Marista d'Escoltes). Sota l'entitat hi 

ha vuit agrupaments repartits per diferents llocs de Catalunya. A Girona, l'agrupament es va 

fundar el 1992 i el 2012 començaran la celebració dels 20 anys. 
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AGRUPAMENT ESCOLTA JOAN PONS 
 

 
Adreça social: C. Joan Pons, 12, bxs. 1a    17001    Girona 

Telèfon:  657 025 905 

Adreça electrònica:  aeigjoanpons@gmail.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Objectius principals:  
-Educar els nens i les nenes en l'escoltisme. 

 

Activitats principals:  
-Jocs educatius els dissabtes i una excursió de cap de setmana un cop al mes.  

-Organització d'activitats pel barri i la ciutat, com el Carnestoltes, la Castanyada, tallers, 

gimcanes, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1979 un grup de pares i mares del barri de la Devesa, conjuntament amb el mossèn de la 

parròquia, Ramon Masachs, van detectar la necessitat de crear un espai de lleure d'infants i 

joves. La idea de formar part del moviment escolta Minyons i Guies Sant Jordi de Catalunya els 

va engrescar i van buscar joves del barri per fer de caps. 

  

L'equip d'agrupament va ser format inicialment pels pares Pagès i Pujadas i, com a consiliari, 

en Ramon Masachs. De mica en mica el cau es va anar fent gran i cada vegada eren més els 

pares i mares que s'implicaven en les activitats (festa del pas, Castanyada, Sant Jordi, 

Carnestoltes del barri, campaments...).  

 

El 1987 l'equip d'agrupament va fer un canvi pels pares Carmaniu com a caps i en Quim Pla 

com a consiliari. L'agrupament apostava per l'escoltisme i treballava les tres opcions: fe, natura 

i país; a través d'expedicions, celebracions, excursions, campaments, promeses, projectes...  

El 1990, els animadors de Truc, en Pere i la Rosa, van fer el relleu dins l'equip d'agrupament i 

van agafar el timó amb en Fèlix com a consiliari. La implicació del cau en el barri era constant. 

El 1993 en Pau i la Carme van entrar a l'equip d'agrupament, aquest cop sense consiliari. 

L'opció fe va començar a crear debat i cada vegada es va anar perdent més la relació amb 

l'església. El 1996 en Mau i la Rosa, pares del cau, entraren com a caps d'agrupament, i es van 

començar a replantejar qüestions del mètode: fe, símbols d'identitat, jerarquia, promeses, 

celebracions... Es creà la unitat de castors (mainada de 5 a 7 anys) i la revista El Cacauet.  

 

El 1999, en Bernat i l'Antònia, provinents de fora, acceptaren formar part de l'equip. La manca 

de caps és una realitat habitual i sovint s'han de buscar joves que no han format mai part d'un 
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agrupament. L'any 2000 l'agrupament celebrà el seu 20è aniversari. El 2002, en Bernat 

proposà tres excaps del cau per formar part de l'equip d'agrupament: la Marta, la Maria i la 

Laia. Aquestes acceptaren agafant el primer any de relleu, és a dir, conjuntament amb l'antic 

cap. La Montserrat s'incorporà com a animadora de la fe. Es decidí tancar la unitat de castors, 

ja que d'aquesta manera es podien cobrir la resta d'unitats. Paral·lelament, es crearen les 

comissions de pares i mares (material, economia, festes).  

 

El barri de la Devesa creixia i la majoria dels nens i nenes que assistien al cau eren d'altres 

barris o de fora de Girona. El cau va anar quedant aïllat del barri i no hi havia gairebé cap 

vincle. En aquests anys es prioritzà la necessitat d'implicar-se i adequar-se en el nou barri de la 

Devesa per formar-ne part com una entitat més. El 2006 es deixà el relleu de cap 

d'agrupament a l'Albert Espinós, que també porta la unitat de trucs. 
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AGRUPAMENT ESCOLTA PARE CLARET 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 95, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 485 341 

Adreça electrònica:  enena44@gmail.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Comunitat, Educació 

 
Objectius principals:  
-Educar en el lleure, la cooperació, la confiança i el respecte envers els altres.  

-Fomentar el respecte per la natura. 

 

Activitats principals:  
-Excursions mensuals de dos dies a cases de colònies, refugis o amb tendes; organitzades per 

als diversos grups d'edat.  

-Campaments d'estiu d'uns deu dies de durada.  

-Tallers, jocs, convivència amb el barri, gimcanes, descobertes de l'entorn, sortides d'un sol dia 

(a peu o amb bicicleta), etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'Agrupament Escolta Pare Claret es va fundar el curs 1966-1967. Durant el curs 1999-2000 va 

haver de canviar de local. Abans estava situat a l'encreuament entre el carrer Pare Claret i el 

carrer Joan Maragall. Va aconseguir els locals actuals el 2002. Forma part de Minyons Escoltes i 

Guies Sant Jordi de Catalunya. 
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AGRUPAMENT ESCOLTA SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: C. Sant Gregori, 93, bxs. 9a    17007    Girona 

Telèfon:  627 330 417 

Adreça electrònica:  santnarcis@gmail.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació, Joventut 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Educar per a la transformació social i en els valors de l'escoltisme. 

 

Activitats principals:  
-Reunions setmanals on es fan jocs, xerrades, tallers i un ampli ventall d'activitats educatives, 

per descobrir la realitat que ens envolta, aprendre a ser crítics amb la societat on vivim i 

desenvolupar la capacitat de participar-hi activament i d'implicar-nos amb l'entorn per tal de 

transformar-lo.  

-Excursions de cap de setmana i campaments, marcs ideals per fomentar valors com la 

convivència i el respecte a la natura.  

 

Ressenya històrica:  
L'Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís (creat el 1951) és el més històric de Girona. Amb 

gairebé 60 anys d'antiguitat, i malgrat haver hagut de canviar de local en diverses ocasions, ha 

vist com passaven pel seu cau milers de gironins i gironines i ha sobreviscut a totes les 

adversitats. Actualment està situat a Fontajau i és un dels agrupaments més nombrosos de la 

demarcació gironina, amb més de setanta infants i joves de Girona i de pobles propers de les 

rodalies com Sant Gregori o Canet. 
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AGRUPAMENT ESCOLTA SANTA MARIA DE 
VISTA ALEGRE 
 

 
Adreça social: C. Dr. Pascual i Prats, 3, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 212 043 

Adreça electrònica:  cauvistaalegre@gmail.com 

Web: www.cauvistaalegre.blogspot.com 

Horari d’atenció al públic: Dissabtes, de 16 h a 18.30 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 75 
 
Objectius principals:  
-Acompanyar l'infant i la persona jove en la seva formació amb activitats de lleure orientades a 

l'entorn natural, cultural i social. 

 

Activitats principals:  
-Tallers.  

-Activitats de coneixença i de cohesió de grup.  

-Activitats de descoberta de l'entorn.  

-Sortides de cap de setmana.  

-Activitats de servei social.  

 

Ressenya històrica:  
L'agrupament es va crear el 1985 a la parròquia de Vista Alegre de Girona com una opció 

d'educació en el lleure per a nois i noies del barri, emmarcada en el moviment escolta i guia de 

Catalunya. El 2010 van celebrar els 25 anys d'activitat al servei dels nois i noies de Girona. 
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ALIANÇA FRANCESA 
 

 
Adreça social: C. Gran Via de Jaume I, 8, 1r 4a    17001    Girona 

Telèfon:  972 200 406 

Adreça electrònica:  girona@alianzafrancesa.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 170 
 
Objectius principals:  
-Ensenyar la llengua francesa.  

-Organitzar intercanvis culturals entre França i Catalunya. 

 

Activitats principals:  
-Centre d'ensenyament de francès de tots els nivells (acullen més de 150 alumnes entre nens, 

nenes, adults i empreses).  

-Realització dels exàmens oficials Delf-Dalf, amb una mitjana de 300 candidats i candidates 

cada any.  

-Organització d'estades lingüístiques a França.  

-Servei de traducció i biblioteca multimèdia.  

-Activitats culturals diverses.  

 

Ressenya històrica:  
L'Aliança Francesa (AF) és a Girona des del 1982. Es troba integrada dins una xarxa que inclou 

24 AF a tota Espanya; on la més antiga va ser fundada a Valladolid l'any 1984. L'any 2004, l'AF 

va escollir un nou comitè al capdavant de la seva associació. El nou equip va donar un impuls a 

la presència cultural i formativa a Girona. Acomplerts els 25 anys, l'AF s'ha traslladat a uns 

locals nous per oferir un millor servei. 
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ALIGOTS CLUB ESPORTIU DE CURSES 
D'ORIENTACIÓ 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  660 483 612 

Adreça electrònica:  aligots@aligots.org 

Web: www.aligots.org 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 178 
 
Objectius principals:  
-Divulgar i fomentar la iniciació en l'esport d'orientació i participar i fomentar l'alta competició.  

-Organitzar sessions teoricodidàctiques per adquirir la formació teòrica adient per a la pràctica 

de l'esport.  

-Difondre l'orientació a les escoles, instituts i entitats juvenils com una de les millors maneres 

de donar-la a conèixer i assegurar-ne la continuïtat. 

 

Activitats principals:  
Competició:  

-Copa Catalana i campionats de Catalunya: participació en les curses del calendari oficial de la 

FCOC, en totes les seves modalitats.  

-Participació en curses d'orientació populars a Catalunya i en curses de la lliga espanyola, 

campionats universitaris, raids d'orientació...  

-Organització d'esdeveniments, com el projecte "Copa Girona-O", que tracta de l'organització 

d'un circuit de curses englobades sota el mateix nom a les comarques de Girona i amb una 

classificació general final conjunta.  

 

Ressenya històrica:  

L'entitat Aligots neix el 8 de juliol de 1998, lligada a la Universitat de Girona, amb la voluntat 

de poder realitzar esports federats i relacionar la Universitat amb la societat. Al 2001 Aligots es 

desvincula de la Universitat. 

 

-1999-2000: Organització del Campionat de Catalunya Universitari a Llers (Alt Empordà).  

-22/04/2001: Organització d'un duatló d'orientació a Llers (Alt Empordà).  

-09/03/2002: En col·laboració amb el Servei d'Esports de la Universitat de Girona, organització 

tècnica del Campionat de Catalunya Universitari a Vidreres (La Selva).  

-12/06/2004: Organització del Campionat de Catalunya BTT-O a Vilanant (Alt Empordà).  

-27/11/2005: Organització de la II Cursa Popular d'Orientació Ciutat de Girona.  
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-11/06/2006: Organització de la IV Cursa de Copa Girona-O 2006 al pla dels Socs, a Salt 

(Gironès), en el marc del MerCAT Aventura. 

 

En els darrers anys, des del 2008, l'entitat ha organitzat curses oficials dins el calendari de la 

Copa Catalana de la FCOC (Federació de Curses d'Orientació de Catalunya). Aquestes curses 

han estat les següents: Copa Catalana a Vallfogona del Ripollès (2008), Copa Catalana a 

Vilallonga de Ter (2009), Copa Catalana i Campionat Universitari de Catalunya a Llers (2010) i 

Copa Catalana a Vallfogona del Ripollès (2010). 
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AMICALE CISFRANCE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Saragossa, 27    17003    Girona 

Telèfon:  972 262 581 

Adreça electrònica:  dafloquet@hotmail.com 

Web: www.terra.es/personal2/brea5351/cisfrance.htm 

Horari d’atenció al públic: Divendres, de 20 h a 21 h. 
 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Portar a terme trobades entre francesos i franceses en una activitat cultural, un àpat, un 

passeig o una excursió. 

 

Activitats principals:  
-Sopars i xerrades.  

-Exposicions fotogràfiques.  

-Trobada de mainada.  

-Excursions.  

-Assemblea anual (desembre).  

-Classes de conversa francesa al centre cívic.  

 

Ressenya històrica:  
L'Amicale es va crear el 5 de maig de l'any 2000 amb sis membres. 
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AMICS DE LA SARDANA TERRANOSTRA 
 

 
Adreça social: Ptge. Balandrau, 4, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 205 182 

Adreça electrònica:  info@terranostra.cat 

Web: www.terranostra.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Música, Tradicions 

 
Persones associades: 187 
 
Objectius principals:  
-Fomentar, promocionar, difondre i organitzar activitats sardanistes i culturals. 

 

Activitats principals:  
-Concerts.  

-Cursets.  

-Audicions.  

-Aplecs.  

-Exhibicions.  

-Difusió de la cultura de la sardana.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1957 es va fundar a Girona l'Agrupació Amics de la Sardana del Círculo Artístico. El febrer 

de l'any 1967 es va fundar la Colla Sardanista Terranostra de Girona. El setembre de l'any 1969 

els membres de la colla Terranostra van fundar l'Obra Sardanista Terranostra. El setembre de 

1988 l'Obra Sardanista Terranostra es va fusionar amb l'altra entitat sardanista de Girona, 

Amics de la Sardana, i així va néixer l'actual entitat sardanista Amics de la Sardana Terranostra. 
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AMICS DEL MUSEU D'ART DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ciutadans, 18, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 224 766 

Adreça electrònica:  info@amicsmda.org 

Web: www.amicsmda.org 

Horari d’atenció al públic: Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 16 h a 18.30 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció 

 
Persones associades: 917 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb la direcció del Museu d'Art per a la consecució dels seus fins.  

-Ajudar a la conservació i millora del seu patrimoni per mitjà de la restauració de peces d'acord 

amb l'equip tècnic del propi museu.  

-Incrementar el patrimoni del Museu d'Art.  

-Treballar per a l'enriquiment cultural dels seus socis i sòcies organitzant activitats culturals 

diverses que siguin del seu interès.  

-Fomentar la participació en les activitats del Museu. 

 

Activitats principals:  
-Viatges i sortides culturals.  

-Conferència i xerrades.  

-Restauració de peces d'art del fons del Museu d'Art.  

-Nomenament de l'amic o amiga "honoraris" en el marc del Dia Internacional dels Museus.  

-Beca de recerca Amics del Museu d'Art.  

-Exposicions temporals de petit format de joves artistes de la comarca.  

-Nits al Museu d'Art: música.  

-12 hores de lectura viva.  

-Concert de Nadal.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir el 1992. 
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ASIYAH DEL CANIGÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 

 
Adreça social: C. Dr. Pascual i Prats, 17, 7è 2a    17004    Girona 

Telèfon:  972 205 945 

Adreça electrònica:  asiyahcanigo@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 13 
 
Objectius principals:  
-Promoure la cultura i el progrés femení, dins un context d'activitats.  

-Fomentar i defensar la igualtat d'oportunitats de la dona sense pèrdua d'identitat.  

-Incentivar la capacitat de participació de les dones per a la pràctica de la solidaritat femenina.  

-Desenvolupar la sensibilització de la dona vers el seu entorn. 

 

Activitats principals:  
-Reunions mensuals de coordinació.  

-Tallers, seminaris, visites, viatges i conferències.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va néixer per la necessitat que el grup de treball femení tingués un cos legal per 

poder donar-se a conèixer i per treballar per les dones de Girona ciutat i comarques. Després 

de la seva fundació, el 7 de desembre del 2003, s'ha anat estructurant i consolidant amb 

debats per a les associades. 
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ASSOCIACIÓ AJUDA MÚTUA DE 
BADDIBUNKAS DE GÀMBIA 
 

 
Adreça social: C. Montseny, 2, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 402 314 

Adreça electrònica:  baddibunkas.gambia@hotmail.com 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'ajuda mútua entre els socis i sòcies i fer possible la integració de les persones 

nouvingudes en l'entorn social que les envolta.  

-Desenvolupar i donar a conèixer activitats culturals, recreatives, artístiques o esportives.  

-Fomentar la coordinació de les diferents associacions i agrupacions d'origen africà. 

 

Activitats principals:  
-Sessions o conferències sobre temes de divulgació cultural, artística o literària.  

-Reunions, recepcions i actes socials, religiosos o de naturalesa semblant.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va néixer el 1994 amb la voluntat d'acollir, ajudar i donar suport a tots els 

gambians i gambianes procedents de la zona de Njaba Kunda, segons el model d'ajuda mútua 

de l'Àfrica subsahariana. Des del 2005, provocat per un contratemps i per l'estabilitat de bona 

part del col·lectiu, l'associació es plantejà començar a treballar per al desenvolupament 

sociosanitari de la seva població d'origen i, a la vegada, per les sinergies amb la ciutat de 

Girona. 
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ASSOCIACIÓ CUBANS A CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Bilbao, 6, àt. A    17005    Girona 

Telèfon:  680 284 922 

Adreça electrònica:  cubanocatgirona@yahoo.es 

Web: www.cubaencat.entitatsviladecans.org 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 130 
 
Objectius principals:  
-Portar a terme intercanvis culturals.  

-Col·laborar en diferents activitats de l'Ajuntament.  

-Desenvolupar la revista de l'associació.  

-Realitzar campanyes per a l'enviament a Cuba d'articles necessaris, material sanitaris, material 

escolar, etc.  

-Ajudar a les persones immigrants cubanes. 

 

Activitats principals:  
-Trobades de persones cubanes d'origen i de cor.  

-Atenció a compatriotes que necessiten ajuda en tot allò relacionat amb la immigració, per 

aconseguir una millor integració a la societat catalana.  

-Activitats cubanes dins l'àmbit de la gastronomia, la cultura, els esports...  

-Venda d'artesania cubana.  

-Organització de viatges culturals, socials i solidaris a Cuba.  

-Activitats a la festa major.  

-Exposicions de fotografies, arts plàstiques...  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació va sorgir d'una conversa entre amics cubans i catalans amb sentiment 

d'ajuda i solidaritat per Cuba. Oficialment, el setembre del 2004 va quedar establerta 

l'associació, amb 21 socis fundadors cubans i catalans amb seu a El Prat del Llobregat. 

Actualment estan representats en diferents municipis de Catalunya com Olot, Terrassa, 

Viladecans, Sant Esteve d'en Bas, Palafrugell, Bordils, Fornells, etc. 
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 ADAMA 

ASSOCIACIÓ D'ALTERNATIVES, MOTIVACIÓ I 
ACOMPANYAMENT 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 207 244 

Adreça electrònica:  adamagirona@adama.org.es 

Web: www.adama.org.es 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 12 
 
Objectius principals:  
-Ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones sense recursos i en risc d'exclusió social 

mitjançant les teràpies alternatives i naturals. 

 

Activitats principals:  
-Projectes terapèutics amb tècniques naturals de salut i alternatives, per ajudar a persones en 

exclusió social i sense recursos econòmics. Els beneficiaris de les seves activitats són persones 

sense llar, dones víctimes de la violència de gènere, persones grans sense recursos i persones 

malaltes de VIH en exclusió.  

 

Ressenya històrica:  
ADAMA va néixer l'any 2008 fruit de la sensibilitat per ajudar a persones sense recursos i en 

exclusió social. El 8 de gener del 2009 es van iniciar les activitats d'acció social de l'entitat en el 

centre d'acollida diürna de l'Associació Comunitària Antisida de Catalunya (ACASC). Durant el 

2009 es van posar en marxa els projectes de gent gran amb Càritas Diocesana i la Fundació 

FIAS. El 15 d'abril del 2009 ADAMA va ser acceptada al Cens d'Entitats del Voluntariat de la 

Generalitat de Catalunya amb el número 1.539. Van finalitzar el 2009 amb 50 persones 

voluntàries. Al 2010 van posar en marxa projectes amb Aldeas SOS, ARED, CASC i altres 

entitats. Van ser acceptats a la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i a la 

Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere. Al juny del 2010 van rebre el premi 

5caves5projectes de la FCVS dins l'àmbit de la salut. Van obrir la delegació a Girona i a Madrid 

al setembre del 2010 i actualment hi ha més de 80 voluntaris i voluntàries. 
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ASSOCIACIÓ DE TAEKWONDO TRADICIONAL 
ITF I DISCIPLINES AFINS DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Impressors Oliva, 2, 1r 4a    17005    Girona 

Telèfon:  665 397 543 

Adreça electrònica:  tkd-tradicional@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació, Lleure 

 
Objectius principals:  
-Difondre el taekwondo tradicional per tot el territori de Girona com una disciplina esportiva i 

educativa. 

 

Activitats principals:  
-Cursos.  

-Classes.  

-Campionats.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació organitza cursos, campionats, classes, activitats recreatives, etc. Va organitzar el 

Campionat d'Espanya de la disciplina l'any 2006 a la ciutat de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DOMINICANA DE LA PROVÍNCIA 
DE GIRONA MERCEDES SÁNCHEZ 
 

 
Adreça social: C. Mare de Déu de la Salut, 37 A, 3r 2a    17006    Girona 

Telèfon:  972 909 159 

Adreça electrònica:  dominicanosengirona@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Esport 

 
Persones associades: 7 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb la integració de la comunitat dominicana a Girona.  

-Donar a conèixer a les persones immigrants els serveis públics i privats d'ajuda i socials.  

-Potenciar la cultura dominicana pels seus jocs, gastronomia, xerrades, etc.  

-Desenvolupar projectes d'integració i col·laboració a Girona i a la República Dominicana. 

 

Activitats principals:  
-Celebració dels dies de la pàtria dominicana i també de les dates més assenyalades.  

-Organització de tornejos esportius (beisbol, bàsquet, dòmino...).  

-Xerrades, trobades i visionat de pel·lícules, entre persones dominicanes, immigrants i 

associacions.  

-Col·laboració amb altres entitats i participació en dates destacables a Girona i a Catalunya.  

 

Ressenya històrica:  
A principi de l'any 2008, un grup de persones dominicanes residents a Girona es va reunir amb 

l'objectiu de fundar una associació per representar la comunitat dominicana en aquesta ciutat 

i col·laborar per a la integració d'aquesta comunitat a Catalunya, a través de jocs, esports, 

trobades, celebracions i gastronomia. 
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ASSOCIACIÓ ESPIRITUAL MUNDIAL BRAHMA 
KUMARIS 
 

 
Adreça social: C. Ballesteries, 3, 1r    17004    Girona 

Telèfon:  634 246 100 

Adreça electrònica:  girona@aembk.org 

Web: www.aembk.org 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Sensibilització 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Oferir formacions i eines per promoure el desenvolupament personal i espiritual de la 

persona, l'autogestió i el pensament positiu.  

-Ensenyar meditació raja ioga.  

-Donar una educació basada en principis i valors ètics alhora que promoure l'aplicació dels 

valors en els diferents àmbits professionals, socials i educatius.  

-Promoure un canvi positiu de consciència, actitud i comportament. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de pensament positiu i meditació raja ioga.  

-Sessions de meditació.  

-Conferències sobre temes de desenvolupament personal i espiritual.  

-Seminaris sobre enfortir l'autoestima, qualitats en les relacions, superar l'estrès, intel·ligència 

espiritual i gestionar l'ira.  

-Trobades per a joves, artistes o professionals de la salut, entre d'altres.  

 

Ressenya històrica:  
Brahma Kumaris és una organització internacional fundada a l'Índia, el 1936, i activa a 

Catalunya des del 1980. Barcelona n'és la seu nacional. Els centres es financen amb 

aportacions voluntàries de les persones sòcies, simpatitzants i assistents a les activitats. No es 

cobra per cap activitat. L'associació està declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior 

des de l'any 2001. La fundació a Girona es va fer l'any 2009. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT DE KANTORA (GÀMBIA) 
 

 
Adreça social: C. Atlàntida, 13, 4t 2a    17006    Girona 

Telèfon:  630 751 259 

Adreça electrònica:  monlaboral@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Professional, Salut 

 
Persones associades: 1200 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar projectes de cooperació que serveixin per millorar el nivell de vida de les 

persones que viuen a Gàmbia. 

 

Activitats principals:  
-Donació d'una ambulància a l'hospital de Fatoto.  

-Projecte de llum i aigua per a l'hospital de Fatoto (amb instal·lació de plaques solars i xarxa 

potable d'aigua).  

-Compra de material mèdic i pagament de part del cost del personal que treballa a l'hospital de 

Garawol.  

-Construcció d'un hospital nou a la població de Koina (s'estan acabant els treballs).  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va quedar constituïda el febrer del 2006, encara que porta molt de temps 

funcionant, ja que representa moltes altres associacions constituïdes anteriorment, com 

Garawol o Koina. Aquestes entitats, després de desenvolupar projectes puntuals per a la seva 

població, es van adonar que s'havia de fer un projecte comú per a la comarca de Kantora. 

L'entitat, durant el 2007, es va donar a conèixer al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i es va registrar a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El 

mateix any es crea a Gàmbia una entitat local que també treballa el tema de la cooperació a 

Kantora i que és la contrapart local de l'associació. 
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ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'INDUSTRIALS 
FIRAIRES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Apartat de correus, 174    17240    Llagostera. 

Telèfon:  605 816 023 

Adreça electrònica:  f-cruz@telefonica.net 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 65 
 
Objectius principals:  
-Representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, professionals i culturals 

de les persones afiliades mitjançant l'organització dels parcs d'atraccions de les festes majors.  

-Promoure la indústria de l'oci a tots els àmbits.  

-Vetllar perquè els parcs d'atraccions de les festes majors de les nostres comarques no perdin 

el caire popular i gentil que les ha caracteritzat fins fa pocs anys. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració amb els diferents ajuntaments pel que fa a l'operatiu necessari per al bon 

funcionament i per a la millora de les festes majors.  

-Promoció i integració social del col·lectiu objecte de l'associació.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada l'any 1977. Fins aleshores els i les firaires no estaven agrupats en 

cap associació, però desenvolupaven la seva activitat de forma cooperativa. 
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ASSOCIACIÓ RETO A LA ESPERANZA 
 

 
Adreça social: Disseminat Campdorà, 37    17007    Girona 

Telèfon:  972 214 988 

Adreça electrònica:  girona@asociacionreto.org 

Web: www.asociacionreto.org 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social, Religió, Sensibilització 

 
Persones associades: 252 
 
Objectius principals:  
-Ajudar i atendre persones de col·lectius marginats, especialment persones toxicòmanes i 

drogodependents. 

 

Activitats principals:  
-Informació a drogodependents i familiars.  

-Derivació de les persones ateses a altres cases d'acollida.  

-Xerrades i campanyes de prevenció.  

-Visites domiciliàries a persones que, a causa de problemes de toxicologia, ho sol·liciten.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir el 1985 a Cantàbria. L'any 1989 es va decidir obrir una seu a 

Barcelona, començant des d'aquesta ciutat a visitar les zones conflictives de les diverses 

capitals catalanes. Es va establir definitivament una seu a Girona l'any 1994. Des de llavors, i de 

manera ininterrompuda, s'ha anat atenent tant a persones amb problemes de drogues o 

alcohol com als seus familiars, donant-los plaça immediata i gratuïta en les diferents cases 

d'acollida. 
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 AEPCFA 

ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ POPULAR CARLOS 
FONSECA AMADOR - SOLIDARITAT AMB 
NICARAGUA. COL·LECTIU DE SUPORT GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Marfà, 5, 2n C    17006    Girona 

Telèfon:  972 246 693 

Adreça electrònica:  sebasparra@solidaries.org 

Web: aepcfagirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Objectius principals:  
-Donar suport als projectes d'alfabetització a Nicaragua promoguts per l'AEPCFA (Associació 

Educació Popular Carlos Fonseca Amador) de Nicaragua.  

-Fomentar l'educació per al desenvolupament en general i la sensibilització envers la 

importància, la necessitat, la justícia i la urgència de l'alfabetització arreu del món. 

 

Activitats principals:  
-Cooperació amb l'Ajuntament de Girona en el projecte d'alfabetització a la RAAS-Bluefields.  

-Coordinació (juntament amb l'AEPCFA-Barcelona i Casa de Nicaragua de Catalunya) de la 

Plataforma per una Nicaragua Lliure d'Analfabetisme (PNLA) amb les quatre prioritats 

següents:  

1) Alfabetització de les comunitats indígenes de la costa Carib sud de Nicaragua, RAAS, 

concretament en les comunitats indígenes Rama-Kreole de Kukra Hill, Laguna de Perlas i l'Illa 

Rama Cay-Bluefields.  

2) Rescat de la memòria històrica dels 30 anys d'alfabetització a Nicaragua (1980-2010) 

mitjançant la difusió dels continguts del Museu de l'Alfabetització com un recurs en matèria 

d'educació popular i pedagogia de l'amor dirigit inicialment a les universitats nicaragüenques.  

3) Consolidació de l'Escuela Campesina Modelo de San Francisco Libre.  

4) Seguiment a les persones alfabetitzades a la RAAN (Batalla por el Sexto Grado).  

 

Ressenya històrica:  
El 1990 es va crear l'AEPCFA de Nicaragua. Tres anys més tard es va crear la mateixa entitat a 

Barcelona. L'any 2000 es van iniciar els contactes amb l'AEPCFA des de Girona amb motiu de la 

visita d'Orlando Pineda Flores (president de l'AEPCFA de Nicaragua). Del 2000 al 2004 es 

col·labora amb l'AEPCFA des dels dispositius de cooperació de la Universitat de Girona 
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(practicum dels estudis d'Educació Social, comissió de cooperació...). El 2004 es crea AEPCFA-

Girona com a col·lectiu de suport a l'AEPCFA. El seu coordinador, Sebas Parra, és nomenat 

vocal de la junta directiva de l'AEPCFA a Barcelona. Des del 2004 fins a l'actualitat, el Col·lectiu 

de Suport a l'AEPCFA ha portat a terme diferents projectes, entre els quals, els següents: 

coordinació de la plataforma de cooperació amb l'alfabetització de Palacagüina, Nueva 

Segovia, a Nicaragua (agermanada amb Arbúcies); organització de la celebració del vint-i-

cinquè aniversari de la CNA de Nicaragua des de terres gironines; diferents estades d'Orlando 

Pineda i altres membres de l'AEPCFA, una d'elles amb motiu del lliurament del Premi Mestres 

68; coordinació de la campanya d'alfabetització a les comunitats indígenes de la RAAN de 

Nicaragua i celebració del trentè aniversari de la CNA; participació en la Coordinadora d'ONG 

Solidàries de les Comarques Gironines, Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, Comissió 

Agermanament Girona-Bluefields, Amigues de l'ALBA, Nucli P. Freire de la FEP-UdG, PNLA, etc.; 

coordinació de la Brigada CNA30 i de la Comissió Internacional de Verificació i Avaluació de 

l'Alfabetització a les comunitats indígenes de la RAAN de Nicaragua, i, actualment, un projecte 

d'alfabetització de les comunitats indígenes rama-kreole de Bluefields, Kukra Hill i Laguna de 

Perlas a la RAAS (Nicaragua). 
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ASSOCIACIÓ ACCIONA'T 
 

 
Adreça social: C. Garrotxa, 7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 405 454 

Adreça electrònica:  accionat@accionat.org 

Web: www.accionat.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 7 
 
Objectius principals:  
-Millorar les condicions de vida dels col·lectius vulnerables.  

-Potenciar la responsabilitat social i el voluntariat.  

-Crear dinàmiques de promoció de l'acció social i comunitària en els barris, pobles i ciutats de 

Catalunya.  

-Esdevenir un braç comunitari de l'acció desenvolupada per les entitats i organitzacions de 

Plataforma Educativa.  

-Fomentar la capacitat d'acció de les persones i ser motor de processos de participació 

ciutadana.  

-Treballar per garantir l'aplicació dels drets humans al territori i a l'exterior.  

-Sensibilitzar la ciutadania i fer difusió d'activitats d'acció social que es desenvolupen.  

-Organitzar activitats, rebre donacions, fer campanyes de recaptació, etc., per ser donats a 

organitzacions que desenvolupin activitats d'acció social. 

 

Activitats principals:  
-Creació de comissions i grups de treball formats per persones voluntàries de tot el territori 

català que, de manera assembleària, realitzen accions per a la millora i l'atenció de col·lectius 

vulnerables, com els que atén el grup Plataforma Educativa: infants, discapacitats, persones en 

situació d'exclusió, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Acciona't sorgeix espontàniament gràcies a la voluntarietat d'alguns treballadors i algunes 

treballadores de l'organització Plataforma Educativa i de veïns i veïnes afins a les tasques de 

l'entitat. L'any 2009 es va decidir formalitzar la tasca voluntària sota el nom Acciona't, per tal 

d'incrementar la seva influència i potenciar nous projectes i accions en pro de la societat. Des 

dels seus inicis com a associació ja ha efectuat diferents activitats i accions encarades als seus 

objectius, com són el butlletí de notícies positives mensual o la participació en diades 

tradicionals (Sant Jordi). S'ha treballat molt la difusió de l'entitat. 
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ASSOCIACIÓ AD'ART PLATAFORMA PER A LA 
DIFUSIÓ I PROMOCIÓ CULTURALS 
 

 
Adreça social: C. Olles, 3, 2n    17004    Girona 

Telèfon:  679 679 868 

Adreça electrònica:  adartgirona@gmail.com 

Web: www.adart.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Arts plàstiques, Cinema, Dansa, Divulgació i promoció, Educació, Ensenyament, 

Joventut, Literatura, Música, Teatre, Tradicions 

 
Persones associades: 18 
 
Objectius principals:  
-Dinamitzar la programació artística i cultural de la ciutat.  

-Obrir nous espais a l'exhibició de projectes artístics de creadors i creadores novells.  

-Servir com a plataforma per difondre i exhibir obres artístiques, en diferents disciplines.  

-Acostar l'art als àmbits de la quotidianitat de la gent.  

-Promoure l'activitat artística i també la seva vessant teòrica. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'espectacles i actes propis on es mostri el treball de les persones membres de 

l'associació.  

-Difusió i promoció de projectes de creadors i creadores que vulguin o necessitin la 

col·laboració de l'entitat com a plataforma.  

-Divulgació d'informació relacionada amb beques i subvencions d'ajuda a projectes artístics.  

 

Ressenya històrica:  
A principis del 2009, una sèrie d'estudiants d'Història de l'Art i Filologia de la Universitat de 

Girona es comencen a trobar regularment a El Cafè del carrer Ciutadans. Allà, a partir d'una 

mateixa inquietud vers l'art i la gestió cultural, decideixen muntar una associació que es basi 

en la promoció i la difusió d'obres i projectes de creació i també en una diversificació de la 

programació cultural de Girona, utilitzant alhora espais que no formin part dels circuits 

tradicionals d'exhibició d'obra artística. Amb el temps, s'hi afegeixen altres persones també 

interessades en l'art i en la realització de projectes i que són afins a aquests objectius. 
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ASSOCIACIÓ ÀFRICA VIVA 
 

 
Adreça social: C. Sèquia, 20, 1r 2a    17001    Girona 

Telèfon:  972 911 945 

Adreça electrònica:  abonmati@uoc.edu 

Web: www.africaviva.org 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Conscienciar la societat per al desenvolupament del poble africà i en el treball de recerca de 

mitjans per potenciar intercanvis de tota mena amb comunitats africanes i per a la creació de 

projectes a la zona.  

-Treballar per al desenvolupament arreu del Tercer Món.  

-Col·laborar en la millora de la situació de les persones immigrants al nostre país. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades de sensibilització.  

-Exposicions fotogràfiques.  

-Estades amb grups a Burkina Fasso (cada estiu) per fer una revisió exhaustiva de l'estat de 

seguiment dels projectes.  

 

Ressenya històrica:  
Àfrica Viva va ser fundada l'any 2000 a Sant Feliu de Guíxols per un grup de persones de 

diferents poblacions catalanes que volien col·laborar amb les dones d'un poble de Burkina 

Fasso (Ouessa). Durant aquests anys, s'han construït nou pous amb els seus respectius tancats 

de l'hort i els magatzems on poder emmagatzemar les eines per treballar i alhora alfabetitzar 

aquestes dones. A més, s'ha iniciat, fa dos anys, un projecte amb els infants del carrer 

d'Ouagadogou (capital de Burkina) on es col·labora amb la seva escolarització i amb el seu 

manteniment dins la família (menjar, roba...). Actualment, l'entitat té seus a Sant Feliu de 

Guíxols, Palafrugell, Sabadell i el Prat de Llobregat. 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA UNESCO DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 412 258 

Adreça electrònica:  augi@unescogi.org 

Web: www.unescogi.org 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i divendres, de 10 h a 12 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Educació, Llengua i cultura catalana, Medi natural 

 
Persones associades: 160 
 
Objectius principals:  
-Promoure i difondre la llengua i la cultura catalanes com a patrimoni i trets d'identitat.  

-Fer conèixer els programes de la UNESCO a casa nostra.  

-Fomentar els valors dels drets humans com a base per a la convivència, la cooperació i la 

solidaritat entre els pobles. 

 

Activitats principals:  
L'actuació de l'associació es desenvolupa a través de les següents accions:  

-Educació: projecte "Apadrinem escultures" i un concurs artístic i literari.  

-Cultura: realització d'audiovisuals, conferències, exposicions, música i cançó, poesia, 

presentacions, sortides culturals, etc.  

-Cultura de pau, solidaritat i cooperació: projecte "Un gra de sorra", Fira del Voluntariat i 

col·laboració amb la Coordinadora d'ONG Solidàries.  

-Edició d'un butlletí trimestral.  

 

Ressenya històrica:  
1985: Fundació i entrada a la FCACU (Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO).  

1991: Inici de la col·laboració amb les escoles associades a la UNESCO de Girona.  

1997: Inici dels projectes de cooperació.  

1999: Abraçada per a l'envelliment actiu.  

2001: Inici del projecte "Apadrinem escultures".  

2002: Participació en la fundació de Xarxa Blau.  

2005: Inici de l'agermanament amb Sant Cugat.  

2007: Inici dels cicles de patrimoni industrial.  

2007: Inici de "Plantem la pau", celebració del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau). 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE L'AULA DE TEATRE DE 
LA UdG 
 

 
Adreça social: Pl. Sant Domènec, 3    17004    Girona 

Adreça electrònica:  teatreudg@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Educació, Lleure, Teatre 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Donar continuïtat al projecte de l'Aula de Teatre de la Universitat.  

-Col·laborar en les activitats dutes a terme per l'Aula de Teatre de la Universitat.  

-Acostar el teatre a la comunitat universitària i extrauniversitària.  

-Establir un diàleg actiu amb la vida cultural gironina.  

-Potenciar la creació teatral. 

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear el mes d'octubre del 2005. Ha participat en la coordinació de la 

inauguració de la seu de l'Aula de Teatre a l'edifici de les Butinyanes, en la producció dels 

espectacles Tu ets especial i Desbordats i ha dut a terme les tasques de coordinació de la 

Mostra de Teatre Universitari. 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ESCOLA DE TAIALÀ 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 221 035 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Esport 

 
Persones associades: 17 
 
Objectius principals:  
-Promoure activitats culturals, esportives i recreatives. 

 

Activitats principals:  
-Marxa nocturna de Germans Sàbat i polígons.  

-Cursa popular de l'institut de Taialà.  

-Homenatge a la vellesa.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada el 29 d'octubre del 1997. 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ÒPERA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Mare de Déu del Pilar, 1    17005    Girona 

Telèfon:  676 930 024 

Adreça electrònica:  amicsoperagirona@gmail.com 

Web: amicsoperagirona.blogspot.es 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Promoure la difusió de la lírica en l'àmbit de la ciutat i de la província de Girona. 

 

Activitats principals:  
-Cicles lírics.  

-Presentació d'òperes.  

-Conferències sobre la lírica.  

-Gestió d'abonaments i d'entrades.  

-Creació del Cor Amics de l'Òpera de Girona.  

-Organització i programació musical lírica.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el març del 2010. Van portar a terme concerts de presentació de 

l'associació els mesos de maig i juny del 2010 a Girona. L'assamblea fundacional es va fer el 5 

de juny del 2010. Van assistir al Festival de Peralada l'estiu del 2010. Van presentar l'òpera 

Anella Cultural al Teatre Municipal a la primavera del 2010. Van fer un concert durant la 

presentació del llibre 150 anys del Teatre Municipal de Girona. 
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ASSOCIACIÓ AMICS DEL CASTELL DE 
MONTJUÏC 
 

 
Adreça social: Pl. Diputació, 1, 4t 3a    17001    Girona 

Telèfon:  972 201 200 

Adreça electrònica:  aacmgi@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Conservar la memòria del fenomen migratori dels anys 1950-1970.  

-Impulsar llaços de solidaritat entre les persones que van viure aquest fenomen.  

-Fomentar les relacions amb els pobles d'origen.  

-Ajudar a la integració a la societat gironina, tot mantenint les arrels. 

 

Activitats principals:  
-Festa-trobada anual al castell de Montjuïc.  

-Reunions diverses durant l'any.  

-Edició d'una revista pròpia: El Candil.  

-Recuperació de les relacions amb els pobles d'origen.  

-Promoció d'activitats culturals com exposicions de fotos, pintura, teatre i poesia.  

 

Ressenya històrica:  
Els orígens de l'entitat s'arrelen en l'experiència viscuda per molts dels socis i sòcies a les 

barraques de Montjuïc entre 1950 i 1971. Un cop foragitats del castell, a partir de 1987 es fan 

algunes trobades esporàdiques. Des de l'any 2005 es va consolidant com a entitat, amb una 

trobada al castell de Montjuïc l'últim diumenge de setembre. El 2007 es legalitza l'Associació 

Amics del Castell de Montjuïc i es consolida la festa-trobada anual al castell l'últim diumenge 

de setembre de cada any. 
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ASSOCIACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Trv. Creu, 6, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 203 305 

Adreça electrònica:  jordimasbernat@telefonica.net 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 19 h a 22 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Lleure 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer la història, i especialment la prehistòria, de les comarques gironines. 

 

Activitats principals:  
-Excursions i sortides temàtiques.  

-Reunió setmanal d'un grup d'estudi que treballa al voltant de la Girona medieval.  

-Publicació, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, de 7 volums de la "Història Urbana de 

Girona. Reconstrucció Cartogràfica".  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser legalitzada el 2 de desembre del 1972 a conseqüència de l'interès promogut 

per un curset d'arqueologia que va impartir al museu de Banyoles el Dr. Josep M. Corominas. 

L'associació es va dedicar durant 15 anys al descobriment de proves que acreditessin 

l'existència de l'home àrtic. El resum de l'activitat de l'entitat és consultable, entre d'altres 

llibres, a Paleolític a Catalunya, d'Eudald Carbonell i Josep Canal. 
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ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA POL·LEN 
 

 
Adreça social: Trv. Portal Nou, 10, 2n 3a    17004    Girona 

Telèfon:  626 559 111 

Adreça electrònica:  info@polendate.es 

Web: www.polendate.es 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Promocionar la música en directe a la ciutat de Girona.  

-Promoure artistes locals treballant amb artistes internacionals i ubicant-los en sales de 

concerts locals i de fora de la ciutat.  

-Viver d'espectacles sonors.  

-Buscar i crear contextos idonis per a l'exhibició de música en directe. 

 

Activitats principals:  
-Organització de concerts de diferents formats en diferents espais.  

-Recerca de música, promotors i ofertes de directe susceptibles de ser exhibits a Girona.  

-Recerca d'espais i creació de nous espais com a escenaris.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va constituir l'any 2009. Des de la seva fundació han realitzat al voltant 

de 20 concerts i un festival dins el marc de "Girona, Temps de Flors". El seu objectiu és 

investigar i buscar fons per poder promocionar la música en directe de petit i mitjà format i 

també incloure la ciutadania gironina en les activitats de l'entitat com a divulgadors del mateix 

objectiu i per motivar nous públics. 
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ASSOCIACIÓ BAA BANKÓ 
 

 
Adreça social: Ptge. Torre de Taialà, 7    17007    Girona 

Telèfon:  692 212 271 

Adreça electrònica:  pilindrin@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dissabtes a la tarda. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Iniciativa social, Persones amb risc d’exclusió social, 

Sensibilització 

 
Persones associades: 9 
 
Objectius principals:  
-Promoure i donar suport a la formació i a la capacitació de socis i sòcies.  

-Donar suport i acompanyament per a la recerca activa de feina i impulsar la implementació de 

projectes d'integració sociolaboral.  

-Sensibilitzar sobre el fet migratori.  

-Portar a terme projectes de codesenvolupament a Gàmbia. 

 

Activitats principals:  
-Assessorament i recerca d'informació sobre cursos de formació lingüística i professional.  

-Reunions per orientar l'elaboració de projectes ocupacionals.  

-Recerca de recursos i aliats per portar a terme els projectes en cartera: l'hort ecològic i la 

formació professional.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Baa Bankó és el fruit de la inquietud d'un grup d'amigues i amics procedents de 

Gàmbia i preocupats per la situació de precarietat que vivim en un temps en què l'accés a un 

lloc de treball digne és gairebé impossible. Com a persones immigrades, pateixen de forma 

accentuada les dificultats de trobar feina i es troben sense recursos per fer front a les despeses 

bàsiques. És per això que des de Baa Bankó es vol crear una xarxa de suport mutu per facilitar 

l'accés a programes de formació d'ocupació. Amb aquest objectiu, al setembre del 2009 un 

grup de set persones van iniciar les gestions per formalitzar l'associació i els socis i sòcies de 

l'entitat van començar a activar-se per inscriure's a cursos de formació. 
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ASSOCIACIÓ BITEMPS 
 

 
Adreça social: C. Sant Sebastià, 44, bxs. D    17006    Girona 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Promoure el voluntariat afavorint el creixement individual de cada persona i contribuint així a 

una millora de la conscienciació social.  

-Enriquir i afavorir la qualitat de vida de les persones necessitades, oferint-los una part del 

temps lliure de membres de l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Acompanyament a persones de mobilitat reduïda (programa Viure i Conviure de l'Ajuntament 

de Girona).  

-Classes d'alfabetització (col·lectius amb risc d'exclusió social).  

-Classes d'informàtica (col·lectius amb risc d'exclusió social).  

 

Ressenya històrica:  
Bitemps és una associació privada, sense ànim de lucre, que neix a partir de les inquietuds i la 

sensibilització de les persones que la van fundar amb la finalitat que tota persona doni una 

part del seu temps a altres persones necessitades. Així doncs, Bitemps no pretén altra cosa que 

posar el seu gra de sorra en la millora d'aquest món fent que cada dia hi hagi menys persones 

necessitades al nostre entorn. Són moltes les persones que troben la felicitat donant el seu 

temps als altres. La fórmula que Bitemps proposa per dur a terme el seu projecte és la 

següent: que tota persona dediqui una hora a la setmana a una altra persona necessitada. Una 

hora no és res més que un 0,59% de la setmana. Qui no té aquest temps? I, en canvi, per poc 

que sembli, és molt el que es pot arribar a fer. I és que moltes coses petites, fetes en molts 

llocs petits i a títol personal, poden transformar el món. 
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ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL DE SANTA 
EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  636 799 730 

Adreça electrònica:  casalstaeugenia@gmail.com 

 
Àmbit: Lleure 

 
Objectius principals:  
-Oferir un espai educatiu en el marc del lleure on es propiciï el desenvolupament integral del 

nen o de la nena, apostant per un creixement personal protagonitzat pels mateixos infants, 

tant de forma individual com per les relacions que estableixin amb el grup d'iguals i amb 

l'equip de monitors i monitores. 

 

Activitats principals:  
-Casal d'hivern que comença cap a finals de setembre i finalitza a finals de maig.  

-Menjador escolar.  

-Dues activitats d'estiu a Girona i una activitat d'estiu a Sarrià de Ter.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a treballar en el temps del lleure 

amb nens, nenes i joves d'edats compreses entre els 3 i els 12 anys i que, durant uns anys, 

també ha treballat amb joves de 13 a 17 anys. Amb seu al barri de Santa Eugènia de Girona, 

realitzen activitats d'hivern (casal els dissabtes a la tarda) i d'estiu (casal mensual diari). Durant 

tots aquests anys, l'entitat ha anat creixent i s'ha anat guanyant la confiança de pares, mares, 

tutors, tutores, nens, nenes i de tot el barri en general. Des del començament, l'associació ha 

tingut la possibilitat de fer convenis amb l'Ajuntament de Girona. Actualment, la seva activitat 

d'hivern es porta a terme en un local situat al carrer Agudes i estan domiciliats al Centre Cívic 

de Santa Eugènia, a Can Ninetes. 
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ASSOCIACIÓ CASINO DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Albereda, 7, 1r    17004    Girona 

Telèfon:  972 201 085 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 357 
 
Objectius principals:  
-Fer reunions amb les persones associades.  

-Realitzar actes socials, culturals i de lleure.  

-Portar a terme activitats gastronòmiques. 

 

Activitats principals:  
-Reunions literàries.  

-Jocs d'escacs i billars amb competició federativa.  

-Campionats de bridge i de botifarra.  

-Sessions gastronòmiques.  

-Actes socials.  

-Recepcions.  

-Actes benèfics.  

-Presentacions de productes.  

-Espai de biblioteca.  

 

Ressenya històrica:  
El Casino es va fundar l'any 1847 amb 50 persones associades. Les reformes de l'edifici van ser 

realitzades l'any 1927. En aquella època se celebraven actes socials i benèfics. 
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 ACAF 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS DE 
FIBROMIÀLGIA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  659 959 772 

Adreça electrònica:  fibro_gi@yahoo.es 

Web: www.fibromialgia.cat 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Formar, orientar i donar suport a les persones afectades de fibromiàlgia i a les seves famílies.  

-Organitzar i realitzar activitats per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.  

-Difondre els coneixements existents envers la malaltia, a fi de sensibilitzar i conscienciar el 

conjunt de la ciutadania.  

-Vetllar pels drets de les persones afectades de fibromiàlgia, i treballar per a l'assoliment del 

reconeixement total d'aquesta malaltia. 

 

Activitats principals:  
-Acollides personalitzades d'informació i d'orientació.  

-Grups d'ajuda mútua i altres tallers de teràpia grupal.  

-Tallers de recuperació funcional (tai-txi, relaxació, txi-qung, GAM, etc.).  

-Organització i realització de conferències i xerrades.  

-Taules informatives en diades, fires i festivals.  

-Activitats lúdiques.  

 

Ressenya històrica:  
L'ACAF va ser fundada l'any 1999 a Reus. S'han creat seus territorials a 17 comarques 

catalanes. En l'actualitat té 40 seus a tot el territori de Catalunya, amb un total de 3.500 

persones associades. L'any 2000 es va inaugurar la seu del Gironès, que actualment compta 

amb 150 socis i sòcies. 
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ASSOCIACIÓ CATALANA D'AIKIDO DE 
L'ESCOLA YOSHINKAN 
 

 
Adreça social: C. Regiment de Baza, 10, 1r    17004    Girona 

Telèfon:  608 984 974 

Adreça electrònica:  aikidoyoshinkangirona@gmail.com 

Web: www.aikido-yoshinkai.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Ensenyament, Esport, Salut 

 
Persones associades: 90 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar l'ensenyament de l'aikido de l'escola Yoshinkan. 

 

Activitats principals:  
-Classes diàries, tant al matí com al vespre.  

-Cursos diversos (caps de setmana, intensius, nacionals, internacionals...).  

-Demostracions.  

 

Ressenya històrica:  
L'aikido yoshinkan és un art marcial creat al Japó l'any 1955 per Shioda Gozo. Ha estat 

desenvolupat a Catalunya per l'Associació Catalana d'Aikido de l'Escola Yoshinkan (ACAEY) i 

guiat de la mà de Jacques Muguruza, 7è dan, deixeble directe de Shioda Gozo. 
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 ACAPA 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AJUDA AL POBLE 
D'AMOAH 
 

 
Adreça social: C. Turó, 15, 3r 2a    17006    Girona 

Telèfon:  677 087 204 

Adreça electrònica:  acapa7.amoah@gmail.com 

Web: www.acapa7music.es 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura 

 
Persones associades: 12 
 
Objectius principals:  
-Recaptar fons per dur a terme diferents projectes de desenvolupament educatiu i social al 

continent africà.  

-Promoure i donar a conèixer la música i la cultura africana.  

-Comercialitzar productes d'artesania de Ghana. 

 

Activitats principals:  
-Organització de concerts solidaris.  

-Creació d'una pàgina web per promoure la cultura africana i comercialitzar els productes 

d'artesania.  

-Participació en fires, tallers o exposicions organitzats per diverses entitats.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar el 7 de març del 2010. Van dur a terme un concert al barri del 

Guinardó a Barcelona el 17 de març del 2010 i tenien previstos diversos concerts més a Vic i a 

Salt. 
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 ACAPS 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE 
SAHRAUÍ - GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  696 322 260 

Adreça electrònica:  acapsgironablog@gmail.com 

Web: acapsgironablog.wordpress.com 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Política 

 
Persones associades: 55 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar en l'assoliment de la independència del poble sahrauí.  

-Assistència humanitària i programes de cooperació amb el poble sahrauí. 

 

Activitats principals:  
-Vacances en pau: estades durant dos mesos a l'estiu de nens i nenes sahrauís amb famílies de 

Girona.  

-Caravana d'ajut humanitari.  

-Diversos projectes de cooperació en escoles, dispensaris, etc.  

 

Ressenya històrica:  
A principis de la dècada dels 80 es va constituir ACAPS a Catalunya. A Girona, l'ACAPS va néixer 

a mitjans dels anys 90 i ja s'han portat a terme més d'una quinzena de caravanes solidàries 

amb el poble sahrauí. Cada estiu prop de mil nens i nenes sahrauís passen les vacances a 

Catalunya, una quinzena dels quals a Girona. Durant tot l'any s'organitzen diversos actes, 

xerrades, exposicions... per donar a conèixer el conflicte. 
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ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES 
 

 
Adreça social: C. Universitat de Girona, 4    17003    Girona 

Telèfon:  644 121 394 

Adreça electrònica:  esfgirona@gmail.com 

Web: www.esf-cat.org 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 17 h a 19 h, i dijous, de 12 h a 14 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 441 
 
Objectius principals:  
-Treballar la interrelació entre la tecnologia i el desenvolupament humà.  

-Realitzar projectes de cooperació, formació, investigació i sensibilització/incidència. 

 

Activitats principals:  
-Projecte de cooperació per al desenvolupament a Equador, que consisteix en l'electrificació 

de diversos centres comunitaris amb energia solar fotovoltaica.  

-Activitats de denúncia dels impactes del petroli: jornades, diverses xerrades i cinedebats 

entorn de la problemàtica de l'extracció del petroli i de l'accés a l'energia.  

-Jornades sobre energies renovables: organització de la cinquena edició d'aquesta activitat, 

que inclou una exposició, xerrades i tallers per als instituts.  

-Curs pràctic d'energia eòlica.  

-Xerrades i suport a activitats puntuals.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres es va formar a Barcelona el 1992. L'any 

2002 es va formar a Girona la delegació de l'associació, inicialment en l'àmbit universitari i 

posteriorment per a tota la ciutadania. En aquests anys, l'associació ha anat consolidant un 

grup de voluntaris i voluntàries (no només estudiants) que està tirant endavant les activitats i 

projectes que s'estan realitzant. 
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 ACEFIR 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L'EDUCACIO, 
FORMACIÓ I RECERCA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 785 

Adreça electrònica:  acefir@acefir.org 

Web: www.acefir.org 

Horari d’atenció al públic: Diumenges, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Formació 

 
Objectius principals:  
-Desenvolupar activitats en el camp de l'educació, la formació i la recerca.  

-Sensibilitzar les institucions, els mitjans de comunicació i la societat en general sobre la 

importància de l'educació i la formació al llarg de tota la vida.  

-Fomentar la cooperació entre països i cultures en l'àmbit nacional i internacional. 

 

Activitats principals:  
-Àmbit d'educació: participació en la xarxa Pan European Forum for Education for The Elderly, 

desenvolupament rural, Projecte LILLA i participació al Projecte Google de coordinació nacional 

de la web d'alfabetització.  

-Àmbit de formació: cursos d'anglès.  

-Àmbit de recerca: seguiment i avaluació del projecte "El nostre món" i activitats per afavorir 

l'aprenentatge i la millora de la qualitat de vida de la gent gran.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació neix l'any 1997 fruit del treball d'unes persones que treballen a escala europea i 

internacional des de fa més de 10 anys, amb la intenció que la seva experiència i els seus 

coneixements repercuteixin de forma més directa a Catalunya. ACEFIR és sòcia de l'Associació 

Europea per a l'Educació d'Adults (EAEA). Aquesta entitat va celebrar el cinquantè aniversari 

de la seva fundació l'any 2003 i compta amb persones associades a 30 països europeus. 
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ASSOCIACIÓ CATALUNYA PER GÀMBIA 
 

 
Adreça social: C. Montseny, 2, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 402 314 

Adreça electrònica:  llpuigdemont@hotmail.com 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 18 
 
Objectius principals:  
-Promoure el desenvolupament humà, sanitari, social, cultural i econòmic de la regió central 

de Baddibou - North Bank Division (Gàmbia). 

 

Activitats principals:  
-Sensibilització.  

-Codesenvolupament.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Catalunya per Gàmbia neix gràcies a la iniciativa d'un col·lectiu de persones 

catalanogambianes per dur a terme activitats de sensibilització a Girona i a la província i 

accions de codesenvolupament a la regió originària de les persones que la componen. 
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ASSOCIACIÓ CENTRE RYU DEFENSA 
PERSONAL GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 73, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 242 176 

Adreça electrònica:  ryucentregirona@gmail.com 

Web: www.aidamsport.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Associar totes les persones que vulguin aprendre defensa personal i arts marcials. 

 

Activitats principals:  
-Defensa personal per a tothom.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 8 de febrer del 2010. 
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ASSOCIACIÓ CINEMATECA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 77, 2n 2a    17003    Girona 

Telèfon:  619 520 929 

Adreça electrònica:  cinematecadegirona@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Cinema 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Conservar i difondre cinema, prioritàriament gironí. 

 

Activitats principals:  
-Conservació i catalogació del cinema gironí.  

-Debat intern sobre la forma com es pot exposar al públic aquest cinema, tot i que hi ha 

aparicions de material per a l'estudi, festivals, projeccions, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va néixer el 1994 per la necessitat de catalogar les pel·lícules del fons ja 

explotades. De moment, els socis i les sòcies són els que arxiven el material, esperant tenir 

pressupost per publicar un catàleg i per disposar d'una sala d'exhibició per mostrar-lo tot. 
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ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA FAL·LERA 
GIRONINA 
 

 
Adreça social: C. Hortes, 22, 1r 29a    17001    Girona 

Telèfon:  972 222 440 

Adreça electrònica:  nnuxu@gmail.com 

Web: fallera.blogspot.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 90 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar la cultura tradicional i popular a Girona.  

-Aglutinar infants i adults a l'entorn del coneixement, la promoció i la difusió del món 

geganter.  

-Donar vida als gegants i a tota la imatgeria que acompanya i anima les festes locals.  

-Difondre arreu les tradicions de la ciutat de Girona.  

-Potenciar el coneixement i l'ús dels instruments musicals que s'utilitzen en el món geganter. 

 

Activitats principals:  
-Realització d'entre 35 i 40 sortides l'any arreu de la geografia catalana.  

-Curs d'iniciació a la gralla, un taller de perfeccionament i un curs de percussió durant l'any.  

-Organització de la trobada de gegants de Girona, les matinades de la ciutat i la cercavila prèvia 

al pregó de Fires.  

 

Ressenya històrica:  
La Fal·lera es va fundar el 1997 i des d'aquell any participa a la cercavila prèvia al pregó de 

Fires. Des de l'any 1999 organitza la trobada de gegants de la ciutat de Girona i les matinades 

del barri de Sant Narcís, i des de l'any 2000 organitza també les matinades de la ciutat de 

Girona. L'any 2001 va realitzar l'espectacle inaugural de les Fires, anomenat La Girona d'en 

Gerió, i va estrenar el gegant Gerió de tres caps (és el gegant més gran de Catalunya). L'any 

2002 va participar a la trobada de gegants de Maó (Menorca). L'any 2003 va actuar al nord 

d'Itàlia, a Reggio Emilia i a Fabrico. L'any 2004 va actuar a Ath (Bèlgica). L'any 2005 va ser la 

colla convidada a Alaior (Menorca). El 2007 va celebrar deu anys ininterromputs d'activitat 

gegantera a la ciutat. Va tornar a actuar al nord d'Itàlia, a Reggio Emilia i a Castelnovo ne' 

Monti. 
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 ACCEM 

ASSOCIACIÓ COMISSIÓ CATÒLICA 
ESPANYOLA DE MIGRACIONS 
 

 
Adreça social: C. Àngel Marsà i Beca, 1, bxs. 1a    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 234 

Adreça electrònica:  girona@accem.es 

Web: www.accem.es 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10 h a 13 h, i dimecres, de 
16h a 19h (cal demanar cita prèvia). 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Atendre i acollir a migrants, sol·licitants d'asil i persones refugiades i desplaçades.  

-Oferir un servei de primera acollida de forma integral on es valori el conjunt d'àmbits 

personals: social, psicosocial, jurídic, formatiu, de treball i autonomia personal, idiomes, de 

salut, d'habitatge i de participació.  

-Orientar, derivar i coordinar amb els serveis i recursos específics (interns i externs a l'entitat).  

-Acompanyar i fer el seguiment integral i individualitzat segons les necessitats concretes.  

-Proporcionar eines que potenciïn els recursos i l'autonomia personal de les persones ateses.  

-Conèixer les necessitats i demandes dels usuaris i usuàries, així com aprofundir en la realitat 

social de les persones immigrades o refugiades que resideixen a la zona. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat va ser inscrita l’any 1991 al Registre d’Associacions sense ànim de lucre del Ministeri 

de l’Interior i va arribar a Girona l’any 2000. 
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ASSOCIACIÓ COMITÈ RURAL DE KANDIA 
 

 
Adreça social: C. Empúries, 37, esc. A, 2n 1a    17005    Girona 

Telèfon:  671 463 938 

Adreça electrònica:  yerobalde1@hotmail.com 

Web: ruralkandia.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la millora de la qualitat de vida de la comunitat d'origen de l'entitat.  

-Portar a terme cooperació internacional.  

-Donar suport i acompanyament a les persones immigrades procedents de l'Àfrica.  

-Realitzar activitats d'intercanvi cultural, sensibilització i visibilització dels nostres projectes. 

 

Activitats principals:  
-Formació dels membres de l'associació per enfortir les seves capacitats com a entitat.  

-Suport actiu a compatriotes en el procés d'incorporació a la societat d'acollida.  

-Participació en les taules de ciutadania sobre immigració.  

-Projectes de cooperació al país d'origen.  

 

Ressenya històrica:  
Ja a mitjan de la dècada dels 90, un grup d'immigrants procedents de la província de Vélingara, 

al Senegal, i establerts a diferents poblacions gironines, comencen a parlar de la possibilitat de 

crear una associació moguts per la inquietud i les ganes d'ajudar a les seves famílies i al 

desenvolupament dels seus pobles. Després de moltes reunions i moltes hores de debat sobre 

com portar a terme la idea de l'entitat, van inscriure l'associació al registre de la Generalitat, al 

novembre del 1998. Des de llavors, l'associació ha crescut en nombre de socis i sòcies i en 

experiència i vol participar també en la vida pública de la ciutat. 
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ASSOCIACIÓ COMPANYIA GIRONINA DE 
TEATRE MA MARE NO EM DEIXA 
 

 
Adreça social: Pl. Hospital, 6    17002    Girona 

Telèfon:  626 017 972 

Adreça electrònica:  mamano.cia@gmail.com 

Web: mamarenoemdeixa.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Matins i tardes. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Teatre 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Expandir-se pels diferents àmbits de les arts escèniques.  

-Crear espectacles escènics a partir d'un treball d'experimentació i formació continuada.  

-Defensar la cultura a través del teatre i la dansa.  

-Participar i col·laborar en entitats públiques i privades que tinguin vinculació amb els 

interessos de l'associació.  

-Impulsar els coneixements dels corrents artístics del teatre, de la dansa, del vídeo, de la 

música i d'altres arts escèniques en general, desenvolupant-ne l'estudi i difonent-lo mitjançant 

publicacions, sistemes audiovisuals, cursos, seminaris, espectacles o qualsevol tipus d'activitat.  

-Obtenir subvencions públiques i privades per a la consecució de les activitats esmentades 

anteriorment. 

 

Activitats principals:  
-Difusió, venda i representació dels dos espectacles de la companyia: El Bon Malalt  i Èdip Rei, 

o la culpa la té el meu pare.  

-Treball en un nou espectacle teatral de creació pròpia.  

-Formació continuada pels actors i actrius de la companyia (al CFT El Galliner de Girona o altres 

cursos).  

-Col·laboració amb un nou projecte del FITAG 2011, amb el suport de Lluís Elías.  

 

Ressenya històrica:  
Ma Mare No Em Deixa.Cia és una companyia gironina de teatre que neix l'any 2009, després 

que els seus integrats finalitzessin els estudis de graduat en Art Dramàtic al Centre de 

Formació Teatral El Galliner de Girona durant 4 anys. El maig del 2009 la companyia inicia la 

seva trajectòria amb l'estrena de l'espectacle El Bon Malalt (una adaptació de l'obra El Bon 

Doctor, de Neil Simon) dirigit per Lluís Elías. Aquest espectacle es representa a la sala La 
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Planeta de Girona, a la Cuina del Teatre de l'Institut del Teatre de Barcelona, i al pati de la Casa 

de Cultura de Girona (dins el FITAG 2009), entre d'altres. La segona obra Èdip Rei o la culpa la 

té el meu pare, dirigida també per Lluís Elías i duta a terme al llarg de l'any 2010, va ser 

l'espectacle inaugural del FITAG 2010.  

Actualment la companyia Ma Mare No Em Deixa continua la seva trajectòria amb la preparació 

d'un nou espectacle i explotació dels anteriors, rebent suport per part del CFT El Galliner i la 

Diputació de Girona. 
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 ACAS 

ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Sant Ponç, 9, 4t 2a    17007    Girona 

Telèfon:  972 219 282 

Adreça electrònica:  acasgi@acasgirona.org 

Horari d’atenció al públic:  
De dilluns a dijous, de 9 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h, i divendres, de 9 h a 13.30 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Salut 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un lloc de trobada per a persones afectades i sensibilitzades per VIH/sida.  

-Aproximar a un major nombre de serveis gratuïts i confidencials les persones que conviuen 

amb el VIH/sida.  

-Dinamitzar accions preventives i sensibilitzadores per eradicar l'estigmatització i la 

discriminació. 

 

Activitats principals:  
-Prevenció: tallers, xerrades a instituts, campanyes nocturnes, formació, etc.  

-Atenció i acompanyament: servei d'informació telefònica; assessorament mèdic, social i 

jurídic; atenció psicològica; acompanyament hospitalari i a domicili; trobades-cafè, i tallers per 

a persones seropositives.  

-Programes de prevenció del VIH/sida: prostitució, presons, immigració i homosexualitat.  

-Estudi i voluntariat.  

-Prova ràpida de detecció d'anticossos del VIH.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es creà l'any 1990. L'ACAS està integrada a la Federació Catalana d'ONG de Servei en 

Sida i a la Federació Catalana de Voluntariat Social. Des de l'inici es va pretendre, des d'una 

perspectiva comunitària i interdisciplinària, col·laborar en la prevenció del VIH/sida, l'educació 

social i l'atenció integral a persones afectades. A partir del 1994, es va ampliar la cobertura del 

territori creant tres seus més, a part de la de Girona: Sant Feliu de Guíxols, Figueres i Olot. 
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 ACAB 

ASSOCIACIÓ CONTRA L'ANORÈXIA I LA 
BULÍMIA 
 

 
Adreça social: C. Mallorca, 198, pral.    8036    Barcelona 

Telèfon:  934 549 275 

Adreça electrònica:  acab@acab.suport.org 

Web: www.acab.org 

 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 207 
 
Objectius principals:  
-Conscienciar la societat i les autoritats sanitàries dels danys greus i del perill per a la joventut, 

especialment la femenina, de les malalties per trastorns del comportament alimentari 

(anorèxia, bulímia i altres trastorns no especificats). 

 

Activitats principals:  
-Atenció, informació i ajuda telefònica, en línia o presencialment, a familiars i malalts de 

trastorn del comportament alimentari.  

-Grups d'ajuda mútua per a familiars i per a persones malaltes.  

-Sensibilització i conscienciació fent sessions informatives i detecció de casos per familiars.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar a Barcelona el mes de març del 1992 i es va inscriure al registre d'entitats 

el 1993. Des d'aquest moment, el nombre de socis i sòcies va anar creixent i l'entitat es va anar 

fent gran oferint serveis d'atenció i ajuda a familiars i persones malaltes. El 1999 s'obre la seu 

de Girona, atès que l'entitat, que dóna servei a tot Catalunya, detecta un augment de la 

demanda i una necessitat de donar resposta en l'àmbit de la proximitat territorial. A partir 

d'aquell moment, l'ACAB de Girona atén telefònicament i presencialment a les famílies i a les 

persones afectades d'aquesta província i exerceix la coordinació amb la resta de recursos del 

territori relacionats amb aquesta malaltia. L'any 2007 es va fer un canvi de seu per poder estar 

més propers als socis i sòcies de Girona, a les famílies i a les persones malaltes. El 2009 va ser 

el desè aniversari de l'entitat a Girona. Actualment, a Girona intervenen en activitats de 

formació a les escoles, AMPA i centres socials i, d'acord i en col·laboració amb aquests, es 

coordinen amb els centres de tractament. També fan sessions informatives per a pares i mares 

amb fills i filles afectats per un trastorn alimentari. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

64



 

 
ASSOCIACIÓ COORDINADORA NIT DE POETES 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 412 258 

Adreça electrònica:  nitdepoetes@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Literatura 

 
Objectius principals:  
-Difondre la producció dels nostres poetes i poetesses, tant dels novells com dels consagrats.  

-Ajudar a conèixer amb més profunditat els poetes clàssics.  

-Homenatjar poetes, poetesses, escriptors i escriptores catalans, començant pels més propers. 

 

Activitats principals:  
-Vetllada literària Nit de Poetes, el divendres següent a l'11 de setembre, a les 10 del vespre.  

 

Ressenya històrica:  
La primera vetllada de Nit de Poetes fou l'any 1994 per iniciativa de l'Associació de Veïns de la 

Cort-reial. El 2004 la Coordinadora Nit de Poetes organitza la vetllada amb l'Associació Amics 

de la Unesco de Girona. 
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ASSOCIACIÓ COR GOSPEL GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  kerigmacorgospelgirona@gmail.com 

Web: www.kerigmacorgospelgirona.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 42 
 
Objectius principals:  
-Conrear la música polifònica i el cant afroamericà.  

-Difondre aquesta música i propiciar la cooperació i l'intercanvi cultural. 

 

Activitats principals:  
-Cor de gospel.  

-Assajos.  

-Càstings.  

-Actuacions.  

-Concerts.  

 

Ressenya històrica:  
El Cor Gospel Girona va nèixer el 2005 a partir de la plataforma Gospel is Life. Actualment, el 

cor està format per unes trenta veus amb un repertori de cançons espirituals negres i de 

gospel contemporani. Al gener de 2009 va esdevenir una associació sense afany de lucre amb 

el nom comercial de Kérigma. La intenció que tenen és gaudir de la música i fer gaudir el públic 

de Girona, tot transmetent els valors i els sentiments de germanor. Els principals concerts que 

han portat a terme són els següents: Central Choir a Fontajau (octubre del 2006), Fira 

d'Entitats a Blanes (setembre del 2007), projecte solidari a la Llagosta (novembre del 2008), 

concert de Nadal a Anglès (desembre del 2008), Festival Musicopoètic a Figueres (març del 

2009), final de curs al barri de Pont Major de Girona (juny del 2009), actuació als Banys Vells de 

Banyoles (juliol del 2009), Festa Petita de Celrà (juliol del 2009) i concert en favor de l'ONG 

Provalores a l'Auditori de Terrassa (octubre del 2010). 
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ASSOCIACIÓ CORAL I MUSICAL PRELUDIUM 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 248, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 203 936 

Adreça electrònica:  mrigau1@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Divendres, de 17 h a 21 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Educació, Música 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar la capacitat creativa de les persones a través de la música.  

-Ajudar les persones a avançar en les pròpies reivindicacions socials i en el seu enriquiment 

personal. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'assaigs setmanals de les corals i de l'orquestra i de les trobades corals.  

-Acollida d'altres promocions musicals.  

-Intercanvi amb corals i grups instrumentals d'arreu.  

-Participació en les activitats que organitza l'Ajuntament de Girona, com el Dia de la Música el 

21 de juny.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va formar l'any 2001 amb la finalitat de donar suport a les diferents activitats de 

la coral infantil, juvenil i el cor de noies. Des del curs 2005-2006 desenvolupa també l'activitat 

d'orquestra infantil. Els cors infantils i juvenils estan associats al SCIC i participen en totes les 

activitats actuant a l'Auditori de Barcelona i en els Juguem Cantant, dels quals va organitzar la 

seva edició a la Mirona de Salt el curs 2002-2003, amb la participació de més de 300 nens i 

nenes. El cor de noies ha realitzat diferents projectes; el darrer va ser el musical Josep i l'abric 

dels somnis d'or i El cavaller de la ferradura rovellada, el primer dels quals es va fer a la plaça 

del Rei de Barcelona durant les festes de la Mercè de l'any 2004. La darrera tasca important 

que ha fet és ajudar en l'organització i la creació de la cantata per infants Et regalaré totes les 

estrelles del cel. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

67



 

 
ASSOCIACIÓ CORAL PLA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Camp d'Or, 73    17007    Girona 

Telèfon:  972 215 255 

Adreça electrònica:  coralplagirona@hotmail.es 

Web: coralplagirona.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 39 
 
Objectius principals:  
-Promoure la música i el cant coral.  

-Difondre la cançó popular.  

-Formar un grup coral polifònic i/o instrumental per a la promoció, difusió i interpretació 

pública o privada de temes musicals propis o de tercers. 

 

Activitats principals:  
-Participació en totes aquelles actuacions de cant coral que li siguin sol·licitades o que siguin 

organitzades per la pròpia associació, sempre de forma desinteressada i sense ànim de lucre.  

 

Ressenya històrica:  
La coral va néixer l'any 1997 a iniciativa d'una sèrie de pares, mares, mestres i exalumnes del 

CEIP Pla de Girona. Durant deu anys va anar assajant a les dependències del propi centre. L'any 

1998 es va constituir com a asssociació a fi de poder disposar de la llibertat i autonomia 

suficient per al desenvolupament de la seva activitat, i el mateix any es va fusionar amb la 

Coral L'Alosa. Des d'aleshores, porta a terme la seva activitat amb molta més empenta i amb 

moltes ganes de passar-ho bé cantant i fer-ho passar bé a les persones que els escolten. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL A4 DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Argenteria, 13, 3r 2a    17004    Girona 

Telèfon:  617 863 700 

Adreça electrònica:  info@a-part.info 

Web: www.a-part.info 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Difondre i organitzar esdeveniments culturals i artístics multidisciplinaris, especialment 

buscant la col·laboració amb artistes allunyats dels circuits comercials.  

-Donar suport a les creacions pròpies. 

 

Activitats principals:  
-Organització, des de l'any 2006, del festival multidisciplinari "A PART. Arts i estructures", que 

té lloc al Centre Cultural La Mercè de Girona. Aquest festival és un espai per a propostes 

multidisciplinàries de petit format i caràcter experimental.  

 

Ressenya històrica:  
Es tracta d'un equip format a començaments del 2006 per quatre persones vinculades a l'art i a 

Girona, i que es constitueix com a associació sense ànim de lucre amb la finalitat d'oferir a la 

seva feina una identitat reconeguda. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL ANNASR 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 140    17005    Girona 

Telèfon:  679 933 291 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Religió 

 
Persones associades: 500 
 
Objectius principals:  
-Promoure el coneixement de la llengua i la cultura àrab.  

-Afavorir el coneixement per part de la societat dels principis de la religió musulmana. 

 

Activitats principals:  
-Ensenyament de la llengua i la cultura àrab i els principis de la religió musulmana.  

 

Ressenya històrica:  
Associació fundada el 24 de desembre del 1998. 
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 AMU 

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA MANGA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. M. Aurèlia Capmany, 38    17003    Girona 

Telèfon:  699 609 396 

Adreça electrònica:  aulamanga@gmail.com 

Web: www.aulamanga.org 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Difondre la cultura japonesa a través de les produccions culturals i de l'organització 

d'activitats lúdiques.  

-Descobrir punts d'unió entre la cultura japonesa i la catalana.  

-Apropar la població gironina a la realitat social i cultural del Japó. 

 

Activitats principals:  
-Projecció de pel·lícules d'animació japonesa i de cinema japonès i asiàtic.  

-Taller d'origami.  

-Dinar popular japonès.  

-Sortides al cinema.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va crear el 22 de desembre del 2005. La primera activitat es va realitzar al març del 

2006 i consistia en la projecció d'una pel·lícula d'animació japonesa. S'han projectat 

regularment diverses pel·lícules d'animació durant el curs acadèmic, juntament amb altres 

activitats espontànies. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL, CINEMATOGRÀFICA I 
AUDIOVISUAL PER A JOVES-CINÈTIC 
 

 
Adreça social: C. Ciutadans, 8, 2n 2a    17004    Girona 

Telèfon:  972 640 682 

Adreça electrònica:  cineticgi@yahoo.es 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Cinema, Educació, Ensenyament 

 
Persones associades: 22 
 
Objectius principals:  
-Sensibilitzar i educar en el camp de la imatge.  

-Promoure la recerca, la programació, la compra i la presentació de pel·lícules i productes 

audiovisuals (especialment curtmetratges d'animació infantil i documentals) que, pels seus 

valors i qualitat, cobreixin la necessitat de materials de qualitat posats a l'abast de les escoles, 

biblioteques, centres culturals, museus, etc. 

 

Activitats principals:  
-Exposicions.  

-Tallers d'animació.  

-21a Mostra de Cinema d'Animació Infantil.  

-Programacions de cinema, tant en l'àmbit escolar com en d'altres més diversos.  

-Participació com a jurat en diversos festivals internacionals.  

-Celebració anual de la Festa Mundial del Cinema d'Animació, amb la participació de més de 30 

països.  

 

Ressenya històrica:  
Cinètic es va constituir com a associació cultural dedicada principalment a l'educació 

cinematogràfica i audiovisual per a joves el desembre del 1992, amb una vintena de socis i 

sòcies, cinc dels quals són membres de la junta. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL CUBANA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ramon Muntaner, 18, bxs. 4a    17005    Girona 

Telèfon:  689 728 207 

Adreça electrònica:  palaciodelasalsagirona@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 18 h a 22 h. 
 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 170 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer la cultura cubana a Girona.  

-Crear vincles entre les comunitats catalana i cubana.  

-Ajudar a l'adaptació i a la integració de la comunitat cubana a Girona. 

 

Activitats principals:  
-Classes de salsa.  

-Xerrades culturals d'escriptors i escriptores catalans i cubans que han escrit sobre els nexes 

d'unió entre ambdues cultures.  

-Tallers de gastronomia cubana.  

-Cinefòrum de films cubans.  

 

Ressenya històrica:  
La seva fundació és relativament recent, ja que es va fundar a l'octubre del 2006, i pretén 

treballar amb altres associacions de la resta de Catalunya. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL DJEKA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  627 794 674 

Adreça electrònica:  ass.culturaldjeka@gmail.com 

Web: www.myspace.com/ascullturaldjeka 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Música 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Organitzar activitats socials i culturals.  

-Donar a conèixer la cultura de Costa d'Ivori a través d'activitats artístiques com la música i la 

dansa.  

-Participar en activitats culturals. 

 

Activitats principals:  
-Curs de percussió africana de Costa d'Ivori.  

-Tallers infantils.  

-Monogràfics de dansa africana.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat es va fundar l'any 2008. Han realitzat cursos i monogràfics de percussió 

africana, dansa africana i actuacions al Centre Cívic de Pont Major. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL ERGO 
 

 
Adreça social: C. Croada, 2, 1r 1a    17004    Girona 

Telèfon:  634 702 449 

Adreça electrònica:  associacio.ergo@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 11 
 
Objectius principals:  
-Organitzar activitats culturals, lúdiques i esportives.  

-Promoure la llengua i la cultura catalanes i fomentar el debat al seu voltant. 

 

Activitats principals:  
-Debats, conferències, cursos i seminaris.  

-Festes i sortides culturals.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat va ser inscrita l’any 2004 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL, ESPORTIVA I SOCIAL 
ROCABRUNA 
 

 
Adreça social: C. Cor de Maria, 10, 1r    17002    Girona 

Telèfon:  972 209 401 

Adreça electrònica:  clubrocabruna@yahoo.es 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Esport 

 
Persones associades: 93 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un centre d'activitats complementàries per a l'educació, promogut per pares i 

mares. 

 

Activitats principals:  
-Curs anual de tècniques d'estudi.  

-Voluntariat.  

-Formació integral i estudi dirigit.  

-Activitats lúdiques.  

-Cinefòrum.  

-Participació a festivals de cançó.  

-Activitats per a pares i mares.  

 

Ressenya històrica:  
18/01/1985: Acta d'inauguració. 19/09/1985: Elecció de la primera junta directiva. 

01/01/1989: Inscripció al registre de l'Ajuntament. 07/03/2002: Inscripció al registre de 

Joventut. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL EXITUS PER LA 
DANSA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  dany_fer80@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Difondre la disciplina de la dansa contemporània. 

 

Activitats principals:  
-Mostres ocasionals del resultat del seu treball.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Cultural Exitus per la Dansa neix l'abril del 2008. En el transcurs d'aquest any, els 

seus membres inicien un projecte en el qual l'eix vertebrador és la dansa contemporània. Ho 

duen a terme participant en esdeveniments com l'Intertourdansa, que difon la dansa 

professional per diverses comarques de la província de Girona. Participen voluntàriament a la 

festa major del barri de Santa Eugènia, per intentar que les seves inquietuds arribin al màxim 

nombre de gent possible, a un ampli públic amb diverses motivacions i expectatives. Participen 

també voluntàriament a "Balcó", una jornada realitzada al Centre Cultural La Mercè que té 

com a objectiu donar a conèixer al públic de la ciutat l'obra de diferents poetes inèdits 

gironins. En un àmbit més personal, participen en el concurs coreogràfic Dansalt i en la mostra 

d'art multidisciplinar Inund'Art, com a necessitat de mostrar part del seu treball a un públic ja 

més específic i que escull com a art escènica la disciplina en la qual ells treballen. Com a 

conseqüència, arriben a formar part del Giroscopi Dansa 2009, on es mostren els diferents 

grups gironins que treballen en l'àmbit professional i semiprofessional en la dansa 

contemporània. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL GIRONA IMMORTAL 
 

 
Adreça social: Pl. Catalunya, 11, 2n D    17190    Salt. 

Adreça electrònica:  aculturalgeronainmortal@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Objectius principals:  
- Portar a terme estudis de caràcter històric difonent, pels mitjans al seu abast, el pensament 

tradicional espanyol, d’acord amb la doctrina catòlica.  

- Desenvolupar la presència d’Espanya al món a través de la llengua castellana. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat va ser inscrita l’any 1983 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA 
BOMBERS DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Joan Torró i Cabratosa, 15    17005    Girona 

Telèfon:  607 267 855 

Adreça electrònica:  bombersgiro@gencat.cat 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Promoure les activitats lúdiques entre el col·lectiu de bombers de la ciutat. 

 

Activitats principals:  
-Trobades, sortides i excursions amb el col·lectiu de bombers i amb les seves famílies.  

-Cada any, per Reis, s'organitza una petita cavalcada per als nens i nenes dels bombers 

gironins, així com d'altres ciutadans i ciutadanes de Girona que vulguin participar també en 

aquesta diada.  

-Procés de restauració d'un camió de bombers de la ciutat, que es faria servir en la cavalcada 

de Reis de la ciutat.  

-Organització de la Cursa Popular de Bombers de Girona (el 30 de març del 2008 va tenir lloc la 

primera edició).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer entre el 2001 i el 2002 gràcies a la voluntat associativa d'un grup d'una 

desena de bombers de la ciutat, que va decidir instaurar-la i portar a terme una sèrie 

d'activitats per promoure la relació entre aquest col·lectiu de la ciutat. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA 
MONTJUÏC GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Camp d'Or, 10-12, esc. D, bxs. D    17007    Girona 

Telèfon:  972 204 699 

Adreça electrònica:  gerardserrat@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Esport 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Donar sortida a les necessitats del barri, ja que l'associació va nèixer amb una clara vocació de 

caire social per suplir una manca d'espais.  

-Potenciar la importància que té Montjuïc en l'apartat cultural, pel que fa al seu passat històric 

i per l'emplaçament dins un espai natural tan important com són les Gavarres. 

 

Activitats principals:  
-Edició d'un vídeo documental del camí de la Torre Sutchet.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el mes de juny del 2008 per gent que havia col·laborat durant molts 

anys amb la Setmana Santa, amb la Congregació dels Dolors, amb la processó, amb "Girona, 

Temps de Flors", amb la colla gegantera, amb pessebres vivents i amb la cavalcada de Reis, 

entre d'altres activitats. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

80



 

 
ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA XIROIS 
DE SANTA EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Adreça electrònica:  xirois0809@gmail.com 

Web: www.xirois.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Educació, Esport, Lleure 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Promoure cultura, esport, tradicions i tot oci positiu i educatiu entre les persones joves i 

adolescents principalment.  

-Fomentar l'associacionisme juvenil i la participació de les persones joves en les diferents 

entitats i activitats de l'entorn.  

-Participar i col·laborar en les coordinacions de les xarxes culturals, socials i esportives.  

-Organitzar i promoure activitats culturals, artístiques i esportives.  

-Formar grups estables de música, teatre, dansa, diables, cercavila, etc. 

 

Activitats principals:  
-Participació activa en els esdeveniments del barri i de la ciutat i participació a les festes 

tradicionals (cavalcades de Reis, festa major, Fires de Sant Narcís, la Bateria, festes solidàries, 

Carnestoltes, etc.).  

-Col·laboració amb les festes de les entitats que treballen al barri (associacions de veïns, centre 

cívic, parròquia, clubs esportius, AMPA, etc.).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat sorgeix del taller de cercavila organitzat per l'AMPA de l'IES de Santa Eugènia l'any 

2006 amb adolescents. L'objectiu era i és involucrar els adolescents en la vida social i cultural i 

obrir-se al seu barri. El grup creix i genera una sinergia que, amb la bona formació musical i 

artística adquirida, fa que surti fora i tot de la ciutat, participant en timbalades solidàries, en 

concursos, etc. Fruit d'això conviden l'entitat, per exemple, a Narbona (França). El 13 de març 

de l'any 2009 ja es constitueix com a associació independent de l'AMPA i es crea l'ACE Xirois 

per donar més cabuda de joves i, per tant, poder-ne admetre que ja no estiguin a l'IES i que 

siguin del barri, així com d'altres sectors de la ciutat. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I MUSICAL THE 
PEPPER POTS - ELS POTS DE PEBRE 
 

 
Adreça social: C. J. Ametller i Viñas, 26, 1r A    17003    Girona 

Telèfon:  676 636 673 

Adreça electrònica:  info@thepepperpots.com 

Web: www.thepepperpots.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 29 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer i promoure la música negra i jamaicana que hi havia durant la dècada dels 

60 i 70. 

 

Activitats principals:  
-Organització de concerts.  

 

Ressenya històrica:  
La formació musical va néixer el 2002 i es va constituir com a entitat el 2005. El juliol del 2004 

va organitzar una trobada amb un grup francès a Santa Cristina d'Aro i a Salt. El mateix any 

també es va enregistrar un disc, editat en l'àmbit europeu i nipó. Des de llavors s'han 

organitzat actes arreu de l'estat. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL INDIAN DALIT 
 

 
Adreça social: C. Narcís Monturiol, 35, 1r 3a    17005    Girona 

Telèfon:  667 239 795 

Adreça electrònica:  jas_heers@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Tradicions 

 
Persones associades: 13 
 
Objectius principals:  
-Ajudar i educar els membres de la comunitat ravidassia.  

-Organitzar jornades, conferències o trobades dedicades a la cultura hindú i, en concret, 

referides a la tradició ravidassia.  

-Divulgar la cultura ravidassia. 

 

Activitats principals:  
-Jornades.  

-Conferències.  

-Trobades dedicades a la cultura hindú.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir l'1 de març del 2010 i, de moment, no s'ha efectuat encara cap 

activitat. El principal esdeveniment que es durà a terme anualment serà la trobada dels 

membres de l'associació i les seves famílies, ja que la finalitat de l'associació és mantenir viva 

la cultura i la tradició ravidassia de les persones associades, les seves famílies i altres persones. 

Aquesta trobada s'estendrà al llarg de tot el dia i inclourà un dinar. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL JAZZ DE 
GIRONA.COM 
 

 
Adreça social: C. J. Ametller i Viñas, 26, 1r A    17003    Girona 

Telèfon:  636 841 682 

Adreça electrònica:  info@jazzdegirona.com 

Web: www.jazzdegirona.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Música 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Promocionar la música jazz al conjunt de les comarques gironines, així com tot el que envolta 

a aquesta música (dansa, agrupacions musicals, escoles, locals...). 

 

Activitats principals:  
-Curs de lindy hop (nivell iniciació i nivell iniciats).  

-Dues trobades anuals amb balladors i balladores de lindy hop de tot Catalunya.  

-Organització de la ballada de lindy hop al Festival de Jazz de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va néixer el 4 de febrer del 2006 a Girona, amb l'objectiu de promoure les 

activitats relacionades amb el jazz i fer-ne difusió, utilitzant principalment les noves 

tecnologies de la informació. Un dels objectius que es va marcar ja s'ha acomplert: la web ha 

rebut al voltant de 84.000 visites des de la seva creació, és a dir, ha esdevingut un punt de 

referència i informació d'aquest tipus de música a la ciutat. A través de la plana web 

www.jazzdegirona.com es dóna informació dels concerts que es faran a la província de Girona, 

les sales que estan programant concerts d'aquest tipus de música, un espai d'opinió on els 

usuaris poden fer les seves aportacions i, finalment, un recull de temes de caire docent sobre 

música (partitures, teoria de la música...). 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL LA GRUTA 
 

 
Adreça social: C. Torre Suchet, 6, bxs. 1a    17007    Girona 

Telèfon:  972 219 744 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Divulgar l'obra de joves artistes visuals.  

-Dinamitzar l'escenari artístic gironí. 

 

Activitats principals:  
-Exposicions i xerrades.  

-Apropament de l'art als centres d'ensenyament.  

-Cursets i activitats artístiques.  

 

Ressenya històrica:  
La Gruta és una associació nascuda el 2002. Des de la seva fundació, ha organitzat nombroses 

exposicions de joves artistes a Barcelona i Girona. A més, ha gestionat espais expositius, com 

els del Centre Cívic Pont Major, en el període 2004-2006. La Gruta ha coordinat, en 

col·laboració amb dues entitats més, la realització d'Inund'art, unes jornades d'intercanvi entre 

joves artistes de Girona. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ARIET 
 

 
Adreça social: C. Vern, 15-17, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 205 363 

Adreça electrònica:  info@lamaquia.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Política 

 
Persones associades: 825 
 
Objectius principals:  
-Crear un espai de foment i difusió de la cultura popular.  

-Esdevenir un punt de distribució i d'intercanvi de llibres i material alternatiu.  

-Convertir-se en un espai de debat i foment de la crítica per donar alternatives al pensament 

únic.  

-Oferir espais de trobada entre associacions. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades programades sobre la dona palestina, l'oposició a la MAT, la precarietat laboral, etc.  

-Participació en plataformes com Aturem la guerra, contra la MAT, No a l'Estatut, etc.  

-Tallers: dansa oriental, iniciació al programari lliure, tast de vins, etc.  

-Llibreria associativa i accés lliure a Internet.  

-Seu a Girona de la revista Directa.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Cultural l'Ariet es creà a Girona l'any 2003 com a entitat cultural. Gestiona el 

Centre Social La Màquia, un local inaugurat fa quatre anys i que ha estat la seu de les xerrades, 

reunions, tallers, exposicions, i altres activitats que ha organitzat l'Associació Cultural l'Ariet. Fa 

uns mesos va canviar de local, però continua realitzant la mateixa activitat. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL LLANARS 
 

 
Adreça social: C. Joan Maragall, 53, 1r A    17002    Girona 

Telèfon:  972 219 232 

Adreça electrònica:  acllanars@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Cooperació, Educació, Lleure 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Fomentar activitats de caràcter formatiu, assistencial, cultural i humanitari dirigides 

especialment a la promoció de la dona i a la protecció i formació de la infància i de la joventut. 

 

Activitats principals:  
-Estudi dirigit.  

-Seminaris.  

-Visites culturals.  

-Tertúlies d'actualitat (literàries, científiques...).  

-Excursions.  

-Participació en camps de treball.  

-Accions de voluntariat social.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Cultural Llanars es va constituir el 29 d'octubre del 1989. Del 1995 al 2006 va 

promoure el Club Pallerols al municipi de Salt, on es feien activitats per a infants i joves. Al 

2007 es va crear el Centre Universitari Pallerols dirigit, principalment, a estudiants 

universitaris. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL MEDINA GOUNASSE 
 

 
Adreça social: C. Montseny, 14, entl. 2a    17006    Girona 

Telèfon:  686 527 682 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Ensenyament 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Ensenyar la cultura i la religió que promou l'entitat als nens i nenes. 

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat es va fundar l'any 2003. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL MONÀRQUICA 
GITANA DE GIRONA I PROVÍNCIA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 227 082 

Adreça electrònica:  monarquica@monarquica.e.telefonica.net 

Web: gitanosgi.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Ensenyament, Persones amb risc d’exclusió social, 

Salut 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Ajudar la dona gitana en temes de discriminació i als nens i nenes en temes d'escolarització.  

-Donar classes teòriques i de conducció per obtenir el permís de conduir. 

 

Activitats principals:  
-Repàs escolar.  

-Ajuda a la dona gitana.  

-Suport a les persones joves i adultes que porten el cotxe sense permís perquè obtinguin el 

carnet.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir l'any 1993, i des d'aquell any no ha parat de treballar per al poble 

gitano. És una entitat reconeguda a tot Catalunya per la seva lluita pel ple reconeixement 

d'aquest poble. L'any 2005 les associacions catalanes van constituir una agrupació comuna i es 

van portar a terme unes jornades d'àmbit català. El dia 18 de novembre del 2005 es van 

celebrar les jornades a Girona. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICAL I ARTÍSTICA 
LE CROUPIER DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Güell, 55, 3r 4a    17005    Girona 

Telèfon:  669 412 348 

Adreça electrònica:  info@lecroupier.es 

Web: www.lecroupier.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Difondre per Catalunya i la resta de l'Estat la producció musical de l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Assajos del concert.  

-Concerts.  

-Tasques promocionals.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el gener de l'any 2008, tot i que la seva activitat es remunta al març 

del 2007, quan comencen a treballar en la producció del seu primer disc. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL POCAPENA.SOM 
 

 
Adreça social: C. Modeguera Gran, 41    17007    Girona 

Telèfon:  972 410 044 

Adreça electrònica:  pocapena.som@telefonica.net 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Teatre 

 
Persones associades: 11 
 
Objectius principals:  
-Potenciar l'activitat teatral com a eina didàctica.  

-Donar un impuls a l'activitat teatral a la ciutat. 

 

Activitats principals:  
-Interpretació de les obres Cria cuervos o Bolsos de la guerra a les comarques gironines.  

-Actualment s'està treballant en altres obres.  

 

Ressenya històrica:  
Aquest grup de teatre es va formar l'any 2002. Forma part de la Coordinadora d'Entitats de 

l'Esquerra de Ter i també treballa sempre amb les entitats que li demanen la participació. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL ROMANÍ DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Grup Germans Sàbat, 143, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 206 295 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Integrar i millorar la cultura gitana dins de la societat, tot mantenint les tradicions. 

 

Activitats principals:  
-Escola d'alfabetització.  

-Carnet de conduir.  

-Informàtica.  

-Mecanografia.  

-Reforç escolar.  

-Activitats culturals.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat es va fundar l'any 1993. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL RUSSO UCRAÏNESA 
CATALANA KALINKETA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  661 660 425 

Adreça electrònica:  kalinketa@gmail.com 

Web: kalinketa.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Ensenyament, Literatura, Lleure, Salut, Tradicions 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Integrar socialment i culturalment la gent nouvinguda a la societat.  

-Conservar i presentar la cultura eslovaca.  

-Desenvolupar vies de sensibilització i interculturalitat entre la població autòctona i la població 

nouvinguda.  

-Presentar i sensibilitzar sobre la cultura i la història de Catalunya a les persones immigrants 

del poble eslovac.  

-Participar activament en la vida social i cultural de la ciutat de Girona i de la comarca del 

Gironès. 

 

Activitats principals:  
-Escola pels nens i nenes Skazka.  

-Celebració del Dia Internacional de Solidaritat dels Treballadors.  

-Curs de rus per a persones adultes.  

-Treballs d'intercanvi rus-català.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir el 21 de desembre del 2009. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SACAIS 
 

 
Adreça social: C. Sant Daniel, 13, bxs. 1a    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 787 

Adreça electrònica:  infosacais@gmail.com 

Web: www.sacais.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, durant els matins. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Continuar vinculada al món de la imatge i als projectes socials.  

-Difondre, defensar i promoure l'audiovisual dins l'àmbit cultural, professional i social.  

-Crear projectes en format audiovisual. 

 

Activitats principals:  
-Realització de projectes audiovisuals i fotogràfics de naturalesa social.  

-Difusió dels seus treballs, organitzant actes de presentació a l'abast de tots els ciutadans i 

ciutadanes del municipi.  

-Impuls d'una xarxa de comunicació i treball entre diferents professionals que es dediquen al 

món de la imatge i de les arts.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació cultural es va constituir durant la primavera del 2009, després que els seus 

integrants haguessin realitzat una sèrie d'activitats conjuntes. Amb la voluntat de poder crear 

nous projectes, s'estableixen com a tal amb la idea de tirar endavant una associació vinculada 

directament al món de la imatge i amb la voluntat d'investigar, crear i difondre la seva tasca. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL UNDARIS 
 

 
Adreça social: C. Orient, 19, 1r 3a    17006    Girona 

Telèfon:  972 406 125 

Adreça electrònica:  undaris@terra.es 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Esport, Lleure 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Protegir la infància i la joventut realitzant activitats de caràcter formatiu, assistencial, 

educatiu, cultural, humanístic i esportiu.  

-Reivindicar el paper de la dona a la societat mitjançant l'organització de cursos, conferències, 

seminaris, excursions i activitats esportives.  

-Actuar en la societat de forma comunitària i familiar. 

 

Activitats principals:  
-Activitats familiars.  

-Trobada esportiva al novembre.  

-Camp de treball a Lituània a l'estiu amb joves de 17 a 25 anys.  

-Colònies i casal d'estiu.  

-Activitats i tallers a la seu de l'associació.  

-Castanyada i altres tradicions.  

-Excursions familiars.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Cultural Undaris va néixer el 28 de desembre del 2005, encara que anteriorment 

ja realitzava activitats. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL VIA ROJA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Gran Via de Jaume I, 16, 8è    17001    Girona 

Adreça electrònica:  viarojadegirona@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Lleure 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Fer participar la ciutadania de Girona de la seva cultura popular.  

-Dotar els ciutadans i ciutadanes de la recuperació de l'imaginari i la cultura comunes. 

 

Activitats principals:  
-Preparació de documentació i de fons pel que fa a la memòria històrica col·lectiva.  

-Elaboració de materials diversos.  

-Organització de tallers i xerrades per al foment de la cultura popular catalana.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 6 d'agost del 2008 a Girona. El mateix dia es van aprovar els estatuts 

que la regeixen i es va elegir la Junta Directiva. Han fet una xerrada i actes al carrer per 

fomentar la cultura popular, com ara un recital de poesia o teatre al carrer. 
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ASSOCIACIÓ CULTUREBONSAI 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 228 899 

Adreça electrònica:  culturebonsai@gmail.com 

Web: culturebonsai.galeon.com 

 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 9 
 
Objectius principals:  
-Divulgar l'art del bonsai.  

-Assolir un nivell respectable dins del món del bonsai i el reconeixement com a entitat seriosa 

dins l'àmbit de l'associació. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració en les diverses exposicions de bonsais que se celebren a les comarques de 

Girona, com l'organitzada per "Girona, Temps de Flors" a Girona o durant les festes majors de 

la Bisbal d'Empordà, Fontajau, Riudellots, Salt i Germans Sàbat.  

-Esmorzar de germanor i agraïment a tots els col·laboradors i les col·laboradores de l'exposició 

de la festa del barri de Fontajau.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el 2003, fruit de l'esforç de cinc aficionats al bonsai amics de la 

infantesa, amb l'objectiu comú de difondre la cultura del bonsai a Girona i amb la intenció de 

poder compartir les despeses econòmiques que inevitablement són necessàries per poder 

desenvolupar aquesta afició. Principalment, tenia com a objectiu a final de temporada 

l'exposició del bonsai que realitzava cada any a la Festa Major de Germans Sàbat. A l'octubre 

del 2004 es va instal·lar als equipaments Isidre Molar de Fontajau i actualment segueix allà. 
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 AMIC 

ASSOCIACIÓ D'AJUDA MÚTUA D'IMMIGRANTS 
A CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 3r    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 158 

Adreça electrònica:  cgirona@associacioamic.cat 

Web: www.associacioamic.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Ensenyament, Política 

 
Objectius principals:  
-Facilitar els tràmits burocràtics a les persones nouvingudes.  

-Acollir i sensibilitzar els col·lectius nouvinguts i vetllar per una convivència millor.  

-Denunciar la precarietat laboral. 

 

Activitats principals:  
-Espais d'atenció i acollida per a persones immigrades en les oficines i els punts d'atenció que 

l'entitat té repartides per tot el territori català.  

-Assessorament jurídic en estrangeria.  

-Orientació formativa i laboral.  

-Treball comunitari i mediació intercultural.  

-Sensibilització.  

-Formació.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) treballa des del 1993 per a la 

integració social i laboral de les persones nouvingudes a Catalunya. L'entitat desenvolupa 

aquesta tasca des de l'òptica que aquestes persones són treballadors i treballadores que 

contribueixen a la construcció d'una societat diversa i plural, en el marc dels valors 

democràtics de la ciutadania. Totes les actuacions d'AMIC s'adrecen a donar suport al 

coneixement i a l'exercici dels drets i deures que les persones immigrades tenen com qualsevol 

altre ciutadà o ciutadana de Catalunya, alhora que reivindiquen la millora d'aquells drets que 

els són parcialment negats o que senzillament no tenen. Per portar a terme aquesta tasca, 

AMIC treballa en estreta col·laboració amb la Unió General de Treballadors de Catalunya i amb 

administracions i organismes públics (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i 

Generalitat), així com altres actors socials. 
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ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CAMÍ DE SANT 
JAUME DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  629 082 758 

Adreça electrònica:  aacsgirona@hotmail.com 

Web: www.camigironasantiago.com 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i divendres, de 19 h a 21 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció, Lleure, Medi natural, Recerca, Tradicions 

 
Persones associades: 145 
 
Objectius principals:  
-Rehabilitar els camins de Sant Jaume de les contrades gironines.  

-Proporcionar informació i suport als pelegrins i a les pelegrines que fan els camins que porten 

a Santiago.  

-Divulgar el Camí de Sant Jaume a Girona i als seus voltants. 

 

Activitats principals:  
Activitats realitzades durant el 2005:  

-Benedicció del bisbe de Girona a un grup de pelegrins i pelegrines a Santiago de Compostel·la.  

-Investigació per al desenvolupament del camí gironí de Sant Jaume: coll de Panissars - 

Hostalric.  

-Senyalització del camí des del coll de Panissars fins a Hostalric, excepte al seu pas per Girona.  

-Programació d'una pàgina web amb galeria d'imatges incorporada.  

-Programació de les sortides de l'any 2006.  

-Reunió amb el Departament de Turisme de la Generalitat per establir col·laboracions en el 

desenvolupament del camí català de Sant Jaume.  
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Ressenya històrica:  
Fundada al mes d'octubre de l'any 2005, es troba en fase de promoció. Amb més de 30 

persones associades, les principals dates són les següents:  

-Presentació de l'Associació al bisbe de Girona i benedicció a la Catedral dels primers pelegrins 

i pelegrines.  

-Reunió amb el responsable de la Via Augusta per a la senyalització del camí català de Sant 

Jaume, des de coll de Panissars fins al Tordera.  

-Presentació a la regidoria de Cultura del projecte per posar-li nom al nou pont sobre el riu Ter.  

-Assistència a la reunió extraordinària de la Federació d'Associacions de Santiago a Astillero, 

Cantàbria. 
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 CCU 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CENTRE CRISTIÀ 
DELS UNIVERSITARIS DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 38, 1r    17003    Girona 

Telèfon:  972 418 334 

Adreça electrònica:  ccugirona@udg.edu 

Web: www.udg.edu/ccu 

Horari d’atenció al públic:  
Dimecres, de 17 h a 19 h (al Campus Montilivi, al mòdul AM 20 - Punt d'Informació). 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Joventut 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Organitzar activitats per viure experiències de convivència, de recerca en el coneixement de la 

nostra societat i de recerca espiritual. 

 

Activitats principals:  
-Propostes de voluntariat en àmbits diferents.  

-Intercanvis educatius al Tercer Món (GIE).  

-Xerrades sobre temes d'actualitat.  

-Trobades amb universitaris/àries i postuniversitaris/àries.  

-Informació sobre espais de recerca espiritual que s'ofereixen a la ciutat de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada el 1992 pel Bisbat de Girona i es va legalitzar el 1995. A partir del 2002, 

el punt d'informació es va situar al Campus de Montilivi i es va vincular amb les associacions 

d'estudiants de la Universitat de Girona. 
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ASSOCIACIÓ D'ARTESANS DEL PONT DE 
PEDRA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  649 891 548 

Adreça electrònica:  pontdepedra@hotmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 22 
 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos econòmics, socials i creatius dels artesans i les artesanes de les 

comarques gironines.  

-Acollir persones artesanes d'altres províncies catalanes, que participen amb el mateix grau de 

compromís amb l'associació per a la millora de les condicions de treball i de comercialització 

d'un ampli sector productiu com és l'artesà. 

 

Activitats principals:  
-Fires permanents a Girona, els dissabtes de març a juliol i de setembre fins a desembre.  

-Organització d'altres fires, totes al pont de Pedra: per Sant Jordi (abril), per "Girona, Temps de 

Flors" (maig), la fira d'estiu (agost), per Sant Narcís (octubre-novembre) i per Nadal 

(desembre).  

 

Ressenya històrica:  
Fa temps que un grup d'artesans i artesanes va a oferir els seus productes al pont de Pedra de 

Girona. A més de les persones sòcies, hi ha artesans i artesanes convidats de la resta de 

Catalunya per vendre els seus productes. Fa uns anys van decidir muntar l'associació per 

promoure els productes autòctons i diferenciar-los i potenciar-los respecte els productes 

importats. Els productes que s'ofereixen són personalitzats, fabricats per l'artesà o l'artesana 

que és a la fira. 
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ASSOCIACIÓ D'ARTISTES PLÀSTICS CIUTAT DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Carme, 34, entl. 4a    17004    Girona 

Telèfon:  636 523 479 

Adreça electrònica:  assoartgirona@gmail.com 

Web: www.associacioartgirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Arts plàstiques 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Organitzar fires i trobades populars de pintura i dibuix.  

-Fomentar les exposicions col·lectives.  

-Ensenyar pintura i dibuix.  

-Portar a terme jornades culturals.  

-Promoure l'art de la pintura i el dibuix donant-lo a conèixer al públic. 

 

Activitats principals:  
-Fira dels dissabtes a la plaça Miquel Santaló, davant l'hotel Carlemany (excepte el juliol i 

l'agost).  

-Organització d'exposicions en llocs diversos.  

-Concursos infantils de pintura ràpida.  

-Celebració del cagatió i cantada de nadales.  

 

Ressenya històrica:  
L'acta fundacional de l'associació és del 20 d'agost del 1995. Es van aprovar els seus estatuts, 

pels quals es regeix des de l'esmentada data. El dia 20 de febrer del 1999 els seus membres 

van començar a parar a la plaça Miquel Santaló. Alguns artistes fundacionals ja no hi són i 

d'altres s'hi han incorporat des de llavors. 
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ASSOCIACIÓ D'ARTS MARCIALS SILAT DE LA 
GRULLA BLANCA 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 152    17007    Girona 

Telèfon:  972 212 568 

Adreça electrònica:  pgbcat@gmail.com 

Web: silat.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

 

Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Promoure la salut i disminuir l'estrès, per tal d'equilibrar el sistema nerviós en general i 

millorar el benestar.  

-Donar a conèixer que la pràctica d'aquest art marcial ofereix gran varietat de reptes i beneficis 

per a l'alumnat. El primer és que el cos i la ment s'enforteixen amb l'esforç per aprendre noves 

maneres de moure el cos. Quan aquests moviments esdevenen més naturals, comencen a 

millorar l'energia i la resistència de l'alumne/a. I a mesura que canvia el cos, hi ha també 

efectes psicològics positius. Físicament i mentalment hi ha millores en la percepció, la 

flexibilitat i l'equilibri, i les reaccions esdevenen més calmades. La disciplina necessària per 

canviar els hàbits físics ajudarà l'alumne/a a prendre consciència dels hàbits psicològics que el 

poden limitar en la vida quotidiana i a capacitar-lo per canviar-los. 

 

Activitats principals:  
-Classes d'arts marcials, kungfu i classes de salut (moviments de salut per a persones adultes).  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2006 es crea l'associació amb tres socis fundadors. Actualment es fan cursos entre 

setmana de dues hores de durada al Centre Cívic Pedret i a Sant Esteve de Guialbes. També es 

van iniciar cursos intensius i alguna celebració, i al juliol es va celebrar un curs internacional al 

Santuari del Collell, a Girona, amb la participació de més de 100 persones. Durant el 2007 i el 

2008, s'han continuat la pràctica dels cursos setmanals i intensius i han augmentat el nombre 

d'estudiants a les classes. L'Escola de Silat de la Grulla Blanca (Persatuan Gerak Badan) va ser 

fundada pel gran mestre Subur Rahardja a Indonèsia l'any 1952. El seu estil està basat en el 

kungfu xinès de Shaolin però també conté elements de pencak silat, l'art marcial tradicional 

d'Indonèsia. Fa 10 anys es va fundar la branca de l'escola a Girona. Els alumnes de l'escola 

poden aprendre una gran varietat de moviments, alguns dels quals són més forts i fomenten la 

força física mentre que d'altres són més suaus i fomenten el desenvolupament de la pròpia 

energia. 
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ASSOCIACIÓ D'ARTS PLÀSTIQUES DONES DE 
PEDRET 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 152    17007    Girona 

Telèfon:  972 212 568 

Adreça electrònica:  ccpedret@ajgirona.cat 

 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 12 
 
Objectius principals:  
-Oferir coneixements de tècniques manuals: pintar roba, restaurar, policromia, etc. 

 

Activitats principals:  
-Treballs de diversos aspectes, com estampació, ceràmica, restauració d'objectes...  

-Nomenament de l'amic o amiga honoraris en el marc del Dia Internacional dels Museus.  

 

Ressenya històrica:  
Fa pocs anys es va constituir com a associació i Televisió de Girona es va interessar per les 

seves activitats i els va fer un petit reportatge. 
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ASSOCIACIÓ DE BARS, BARS MUSICALS, SALES 
DE FESTES I DISCOTEQUES DEL MUNICIPI DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Sèquia, 9, 5è 2a    17001    Girona 

Telèfon:  670 703 370 

Adreça electrònica:  jboadas@fecasarm.cat 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Lluitar pels interessos dels empresaris i les empresàries del sector de les activitats recreatives 

musicals.  

-Donar serveis i assessoria jurídica a l'empresariat d'acord amb les seves necessitats.  

-Crear un interlocutor únic i vàlid amb les diferents administracions en l'àmbit del municipi de 

Girona per negociar aspectes que poden interessar les persones associades. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes de sensibilització en matèria d'alcohol i conducció.  

-Campanyes de civisme.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el 3 de març del 2004. Des de llavors, l'associació es troba adherida 

a la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, de la qual n'és sòcia 

fundadora. 
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 ABC 

ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 201 127 

Adreça electrònica:  abcgirona@gmail.com 

Web: www.bipolars.org 

Horari d’atenció al públic: A convenir (per telèfon). 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'agrupació de pacients bipolars.  

-Sensibilitzar l'opinió pública dels problemes d'identificació, de tractament i de prevenció 

d'aquesta malaltia.  

-Facilitar informació sobre la malaltia a pacients i familiars.  

-Estimular i promoure la investigació d'aquesta malaltia. 

 

Activitats principals:  
-Tríptics i circulars informatives.  

-Tertúlies a Girona, a la Bisbal d'Empordà i a Figueres.  

-Conferències de persones expertes.  

-Informació i autoajuda a les persones afectades pel transtorn afectiu bipolar.  

-Contactes amb organismes públics i privats.  

-Sessions psicoeducatives.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'any 1993 a Barcelona i es va presentar a Girona l'any 1999 per part 

de Conxita Ylla. L'any 2000 el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 

va concedir a l'associació un despatx a l'Hotel d'Entitats. Està federada a Gamian Europe, Foro 

Español de Pacientes i Federació Catalana de Voluntariat Social. Entre els esdeveniments en els 

quals han participat hi ha tertúlies, grups d'ajuda mútua (GAM), visites a persones malaltes a 

l'hospital, conferències de divulgació social, suport a persones malaltes i familiars i sortides 

trimestrals de caràcter lúdic. 
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ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS 
LES BOTIGUES DEL COR DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ciutadans, 10, bxs. 3a    17004    Girona 

Telèfon:  972 202 244 

Adreça electrònica:  merybeth_21@hotmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 45 
 
Objectius principals:  
-Potenciar el comerç de la zona i, en general, del Barri Vell.  

-Donar-se a conèixer i facilitar l'accés dels clients i de les clientes als establiments associats.  

-Oferir una bona imatge. 

 

Activitats principals:  
-Concurs d'aparadors i il·luminació dels carrers per Nadal.  

-Botiga al carrer de forma conjunta amb el Barri Vell al març, durant la Setmana de la 

Primavera.  

-Decoració dels aparadors amb flors i participació al concurs que realitza l'Ajuntament durant 

l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Organització de la Fira del Dibuix a la plaça del Vi per la Llibreria Les Voltes i la dels minerals i 

antiguitats al carrer Ciutadans per l'associació, l'1 de novembre.  

-Alguns anys, per Fires i Festes de Sant Narcís, s'ha fet una desfilada de productes i robes dels 

comerços associats, així com publicitat i sorteigs.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va consolidar aproximadament l'any 1985 com a Associació de Veïns i 

Botiguers del Cor de Girona i, cap al 1988, es van fer els estatuts donant-li el nom d'Associació 

de Botiguers i Comerciants El Cor de Girona, presidida des del 1999 per M. Bel Mas. L'any 1992 

es va inaugurar la reforma del carrer Ciutadans amb una festa lúdica i més tard, entre l'any 

2000 i el 2002, es va reformar la plaça del Vi. 
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ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I 
VEÏNS C. CORT REIAL, PL. OLI, GENERAL 
FOURNÀS I RODALIES 
 

 
Adreça social: C. Cort-reial, 9, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 219 176 

Adreça electrònica:  calros.salsafins@hotmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Comunitat 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Promoció social i comercial del Barri Vell a través de la restauració i el comerç. 

 

Activitats principals:  
-Jornada anual de cuina al carrer.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 24 d'octubre del 1986, porta a terme esdeveniments anuals de veïns, de 

comerç i de promoció d'activitats al barri. 
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ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I 
VEÏNS DEL CARRER BALLESTERIES 
 

 
Adreça social: C. Ballesteries, 21, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 227 210 

Adreça electrònica:  montvenegas@yahoo.es 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Dinamitzar el comerç del carrer Ballesteries.  

-Exposar les mancances del carrer i del barri. 

 

Activitats principals:  
-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Botiga al carrer.  

-Fira d'artesans.  

-Llums de Nadal.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va fundar a l'any 1986. 
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ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS ZONA MIGDIA 
 

 
Adreça social: C. Maluquer Salvador, 16 acc., bxs.    17002    Girona 

Telèfon:  972 207 156 

Adreça electrònica:  zonamigdia@gmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Promoure el sector comercial.  

-Organitzar algunes activitats pròpies per als comerços associats. 

 

Activitats principals:  
-Botiga al carrer durant la primavera.  

-Il·luminació de la zona per Nadal.  

-Projecte de promoure una botiga al carrer a la tardor.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada fa més de 30 anys, l'associació compta amb una àmplia representació dels botiguers i 

botigueres de la zona. 
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ASSOCIACIÓ DE CAPOEIRA CANIGÓ 
 

 
Adreça social: C. Bellpuig, 15    17007    Girona 

Telèfon:  635 557 504 

Adreça electrònica:  info@capoeiracanigo.com 

Web: www.capoeiracanigo.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Divulgació i promoció, Educació, Ensenyament, Esport, Joventut, Lleure 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer i difondre l'art de la capoeira a la ciutat de Girona i a la província. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments regulars setmanals.  

-Organització de trobades entre associacions, tant en l'àmbit local com en l'àmbit 

internacional.  

-Col·laboració en activitats culturals i educatives (educació física, música, art).  

-Demostracions i espectacles.  

 

Ressenya històrica:  
1998: Inici d'activitats regulars de Capoeira Canigó a Girona. 1999: 1r Festival Internacional de 

Graduació ("Batizado") a Girona amb mestres convidats d'Europa i Brasil. 2001: 2n Festival 

Internacional de Capoeira. 2003: 3r Festival Internacional de Capoeira. 2004: 4t Festival 

Internacional de Capoeira. 2006: 5è Festival Internacional de Capoeira. 2007: 1r Campament 

Internacional de Capoeira - Senzala Santos (Cadaqués). 2008: 6è Festival Internacional de 

Capoeira. 2009: 2n Campament Internacional de Capoeira - Senzala Santos (Maçanet de 

Cabrenys). 
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 ANCSVP 

ASSOCIACIÓ DE CARITAT DE SANT VICENÇ DE 
PAÜL 
 

 
Adreça social: C. B. Carreras Peralta, 2, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 237 811 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir que les persones més desafavorides de la nostra societat puguin viure dignament.  

-Ajudar les persones necessitades a la pròpia promoció i a la recerca de solucions a la seva 

situació. 

 

Activitats principals:  
-Ajuda en la tramitació de papers a persones immigrants.  

-Magatzem de roba.  

-Distribució d'aliments de Creu Roja i Banc d'Aliments.  

-Visites a domicili.  

-Pagament de quotes a menjadors infantils de barris marginals.  

-Ajudes a persones transeünts.  

 

Ressenya històrica:  
La fundació primigènia es remunta a la vida del fundador Sant Vicenç de Paül l'any 1617, i 

originalment les confraries les formaven dones benestants que aportaven els seus béns per 

sostenir les obres o necessitats dels pobres que Vicenç els presentava (nens expòsits, malalts, 

indigents...). A Girona, se suposa que fa uns 20 anys que funciona un grup vinculat a la 

parròquia del Mercadal, que es reunia a l'hospital de Santa Caterina, on s'ubicava una 

comunitat de filles de la caritat de Sant Vicenç de Paül, animadores i promotores de les 

voluntàries que anaven a visitar algunes persones pobres i les socorrien en les seves 

mancances. 
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 ACPFC 

ASSOCIACIÓ DE CENTRES PRIVATS DE 
FORMACIÓ CONTINUADA COMARQUES 
GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Bonastruc de Porta, 15, 1r 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 217 129 

Adreça electrònica:  secretaria.girona@catformacio.org 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Formació 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Ostentar la representació, la gestió i la defensa dels interessos comuns de les persones 

membres.  

-Promoure la comunicació, la convivència i la solidaritat entre les persones membres.  

-Conèixer les qüestions que se suscitin entre aquestes persones a causa de l'exercici de 

l'activitat professional.  

-Defensar el sistema d'empresa privada i d'economia de mercat, i la imatge pública de 

l'empresariat.  

-Contribuir al millor servei de les empreses associades mitjançant acords de cooperació amb 

altres associacions.  

-Treballar en totes les iniciatives que puguin afavorir el desenvolupament de l'activitat 

professional de les empreses associades. 

 

Activitats principals:  
-Jornades bianuals sobre el futur de la formació.  

-Jornades tècniques sobre l'actualitat normativa de la formació.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació de Centres Privats de Formació Continuada de les Comarques Gironines neix a 

Girona i actua dins els seus límits comarcals des de l'any 1993. És una organització integrada 

per les empreses dedicades a les activitats del sector de l'ensenyament voluntàriament 

adscrites, que tinguin seu i/o centre de treball a les comarques gironines. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SANTA 
EUGÈNIA DE TER DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Maçana, 25-27, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 402 335 

Adreça electrònica:  video37.gi@telefonica.net 

Web: comersantaeugenia.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Comunitat 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Promocionar, promoure, ajudar i incentivar el comerç del barri.  

-Aconseguir millors infraestructures.  

-Defensar els interessos dels i de les comerciants. 

 

Activitats principals:  
-Promoció del comerç al barri.  

-Incentius per a les compres en els establiments.  

-Cerca de solucions a la problemàtica actual.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va començar a operar el mes de novembre del 2008. Prèviament, al juny de 2008, van 

arribar a un acord amb l'institut de Santa Eugènia per crear una borsa de treball. Al setembre, 

coincidint amb la festa major del barri, van portar a terme la botiga al carrer i van crear el 

logotip de l'entitat. A l'octubre es va fundar legalment l'associació i al desembre van fer el 

sorteig gratuït d'una panera. Les activitats que porta a terme l'associació es fan cada any. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI 
CAN GIBERT DEL PLA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Av. Sant Narcís, 94, 4t 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 241 928 

Adreça electrònica:  asocomcangibert@gmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Dinamització 

 
Persones associades: 19 
 
Objectius principals:  
-Promoure les condicions idònies per al millor funcionament del comerç al barri de Can Gibert 

del Pla de Girona.  

-Col·laborar amb les altres associacions i autoritats amb la finalitat d'obtenir una millora 

estructural i cívica del barri. 

 

Activitats principals:  
-Rifa de Nadal.  

-Promoció del mercat setmanal de Can Gibert.  

-Suport a l'Associació de Veïns de Can Gibert del Pla per a les festes del barri.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació ha col·laborat amb l'Ajuntament de Girona en el projecte del Pla de Barris i va 

donar suport a la creació de l'Associació de Comerciants de Santa Eugènia. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI DE 
PEDRET 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 152    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  perefornaguera@grn.es 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Promoure Pedret com a zona comercial i d'esbarjo. 

 

Activitats principals:  
-Organització de les festes del barri.  

-Promoció de la zona.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada el desembre del 1995 per vuit locals d'oci i a l'octubre del 2002 es va 

ampliar a la quasi totalitat de locals comercials. Al juliol del 2001 es va promoure i finançar el 

60% de l'enllumenat de la banda del riu. Al març del 2002 es va organitzar un concurs per a 

l'elecció del logotip de l'associació, en el qual van participar quasi totes de les escoles de 

disseny de Catalunya. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PETITS 
EMPRESARIS DE SANT NARCÍS - SECTOR 
DOMINIQUES 
 

 
Adreça social: C. Pare Coll, 9, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  690 748 617 

Adreça electrònica:  ac_santnarcis@hotmail.com 

Web: comerciants-santnarcisdominiques.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 67 
 
Objectius principals:  
-Promoure el comerç i les PIME del barri de Sant Narcís i de la zona que l'envolta.  

-Defensar els interessos del petit empresariat.  

-Millorar aspectes que afecten l'àmbit comercial (seguretat, aparcament, enllumenat...). 

 

Activitats principals:  
-Servei d'atenció a les persones associades i assessorament comercial.  

-Realització de campanyes de comunicació (publicitat i màrqueting).  

-Activitats dinamitzadores de comerç.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 1989, tot i que va deixar d'estar activa l'any 1998. El 2007 es va 

tornar a activar. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PIMES SANT 
NARCÍS. ZONA SUD - PLAÇA ASSUMPCIÓ DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Castelló de la Plana, 3, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 233 331 

Adreça electrònica:  comerciantstnarcis@hotmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 44 
 
Objectius principals:  
-Promocionar, ajudar i incentivar el comerç del barri.  

-Aconseguir millores i solucions a la problemàtica dels i de les comerciants.  

-Defensar els interessos de les persones comerciants, gestionar-los i representar-los davant de 

les administracions i els organismes públics i privats. 

 

Activitats principals:  
-Botiga al carrer.  

-Castanyada popular a càrrec dels comerços del barri.  

-Activitats amb motiu de la Marató de TV3 i de la festa major del barri, així com activitats 

nadalenques diverses.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el març de 2008 i la junta i els estatuts es van constituir un mes més tard. 

La primera activitat la van portar a terme el 17 de maig del 2008, amb la celebració de la 

botiga al carrer. El 23 juny del mateix any també van organitzar la revetlla de Sant Joan. 
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I 
PROFESSIONALS DE LA PLAÇA DEL GRA 
 

 
Adreça social: Av. Sant Francesc, 14, bxs.    17001    Girona 

Telèfon:  972 218 527 

Adreça electrònica:  joieriacomas@hotmail.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Comunitat 

 
Persones associades: 21 
 
Objectius principals:  
-Potenciar el vessant comercial del carrer. 

 

Activitats principals:  
-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Botiga al carrer.  

-Llums de Nadal.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 2000. 
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ASSOCIACIÓ DE COUMBA KANDÉ PEL 
DESENVOLUPAMENT RURAL 
 

 
Adreça social: C. Orient, 1-3, 3r A    17006    Girona 

Telèfon:  673 232 922 

Adreça electrònica:  cheikhramatoullaye@gmail.com 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Esport, Salut 

 
Persones associades: 118 
 
Objectius principals:  
-Donar suport a la comunitat de Coumba Kandé pel desenvolupament en el sector sanitari, 

educatiu i agrícola.  

-Donar a conèixer la realitat de Coumba Kandé a Catalunya i a Espanya. 

 

Activitats principals:  
-Cooperació internacional.  

-Promoció de la cultura senegalesa a Girona.  

-Participació a l'assemblea del barri.  

-Xerrades de caràcter cultural.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat ja existia tres anys abans de la seva constitució, quan ja va començar a treballar amb 

joves. Les seves primeres tasques van ser de suport educatiu a estudiants de Sari Soumah. Han 

intentat construir una escola a la zona, però és un projecte que no s'ha portat a terme per 

problemes econòmics. 
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 ADC 

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 205 020 

Adreça electrònica:  adcgirona@adc.cat 

Web: www.adc.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Salut 

 
Persones associades: 728 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un espai de comunicació entre persones amb diabetis.  

-Ajudar les persones que tenen problemes psicològics, socials o laborals causats per la diabetis.  

-Actuar com un interlocutor amb l'Administració en defensa d'una millor atenció sanitària. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades, conferències i cursos, a més d'un servei permanent d'assessorament i d'ajuda 

personal.  

-Oferta a preus avantatjosos de material especialitzat per a persones amb diabetis.  

-Difusió de revistes i d'altres publicacions especialitzades.  

-Colònies estivals i campaments per a nens, nenes i joves amb diabetis.  

-Campanyes de conscienciació sobre temes d'interès social (bombes d'insulina, carnet de 

conduir, investigació científica...).  

-Promoció de grups de treball especialitzats en temes concrets.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació de Diabètics de Catalunya és l'entitat que aplega les persones amb diabetis de 

Catalunya, així com les seves famílies i persones sensibilitzades amb tot el que envolta aquesta 

malaltia. El sistema sanitari i les noves tecnologies permeten que les persones diabètiques 

tinguin cada cop més informació i capacitat de fer una vida normal, però malgrat això encara hi 

ha moltes necessitats i moltes situacions discriminatòries per a les persones diabètiques 

(carnet de conduir, assegurances, etc.). 
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 ADIS 

ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIAL 
 

 
Adreça social: C. Universitat de Montpeller, 9    17003    Girona 

Telèfon:  972 226 862 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 12.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 343 
 
Objectius principals:  
-Atendre persones discapacitades mitjançant la formació.  

-Organitzar activitats laborals i socials que permetin la integració d'aquestes persones. 

 

Activitats principals:  
-Centre de dia.  

-Activitats socials en general.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir el 1987. Al centre es realitzaven activitats de marroquineria i cursos 

de formació ocupacional del Departament de Treball. L'any 1996 es va realitzar el canvi de 

domicili a les instal·lacions actuals. Com que es disposava de més espai, es van incrementar els 

serveis i així es van començar a fer actuacions com a centre de dia a persones joves 

discapacitades i també casals d'estiu, de Nadal i de Setmana Santa. L'any 2005 l'entitat va ser 

homologada per ser centre ocupacional del Departament de Benestar i Família. 
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA DANSA DEL 
VENTRE DE GIRONA HARA 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 152    17007    Girona 

Telèfon:  972 212 568 

Adreça electrònica:  associacioharagirona@hotmail.com 

Web: www.associaciohara.blogspot.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Dansa 

 
Persones associades: 85 
 
Objectius principals:  
-Crear un punt de trobada i d'intercanvi per a la pràctica de la dansa del ventre.  

-Promoure la dansa del ventre a Girona i comarques.  

-Oferir cursos a càrrec de professionals nacionals i d'altres països.  

-Establir un vincle intercultural amb els llocs d'origen d'aquesta dansa.  

-Crear un espai ludicocultural per a les dones de totes les edats i procedències.  

-Motivar, a la llarga, una companyia de dansa que sorgeixi d'aquestes inquietuds. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de dansa de diferents nivells.  

-Creació d'una companyia de dansa: Hara.  

-Tallers i seminaris de dansa i disciplines complementàries relacionades, impartits per 

professionals d'altres centres i/o països.  

-Espectacles i mostres de dansa.  

-Col·laboracions amb altres col·lectius.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació de Dones de la Dansa del Ventre de Girona Hara es va crear l'any 2005, després de 

set anys d'anar introduint la dansa oriental i altres disciplines complementàries -com les 

danses folklòriques i la percussió- al Centre Cívic de Pedret, i posteriorment al de Pont Major. 

A partir d'aquest moment es van anar fent activitats principalment orientades a aconseguir 

una formació a tots els nivells de dansa oriental i un espai de trobada per a la seva pràctica que 

culminen anualment amb una festa de fi de curs oberta a tothom. També participen en actes 

de presentacions, jornades solidàries, trobades culturals, festes majors i espectacles diversos, 

en col·laboració amb altres col·lectius i entitats de Girona i comarques. Hara, com a associació 

sense ànim de lucre, resta oberta sempre a peticions de col·laboració amb qualsevol entitat o 

associació també sense ànim de lucre. 
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE L'HORITZÓ 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 952 

Adreça electrònica:  amayayoldi@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Primer dimecres de cada mes, de 18 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Medi natural 

 
Persones associades: 182 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'ajuda social i cultural. 

 

Activitats principals:  
-Ioga, pilates, sevillanes, informàtica i ofimàtica.  

-Participació amb altres entitats.  

-Organització del Carnestoltes.  

-Col·laboració amb la Coordinadora d'Entitats de l'Esquerra del Ter, amb el Centre Cívic Ter i 

amb la Biblioteca Antònia Adroher.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va començar a l'any 1995 fent classes de costura per a dones. Actualment, és una 

associació on fan diversos cursos i també col·laboren amb entitats del barri i associacions de 

dones de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE DONES DEL BARRI VELL 
 

 
Adreça social: C. Albereda, 3-5, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 788 

Adreça electrònica:  icolomer@ajgirona.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 15 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Iniciativa social 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Gaudir d'un espai on un grup de dones, majoritàriament del Barri Vell, tenen unes trobades 

setmanals.  

-Servir, amb el suport del SSAP, de recurs normalitzador, socialitzador i de suport. 

 

Activitats principals:  
-Taller de costura.  

-Espai de relació i d'ajuda entre les dones, tant per comentar les preocupacions i temes 

personals com els temes domèstics.  

-Participació en activitats lúdiques com el Dia de la Dona i el Dia de No-violència, les festes de 

Nadal, el fi de curs, les sortides, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Durant el curs 1996-1997 es van agrupar les dones que participaven a l'Espai de Recolzament 

al Treball Familiar (taller de costura), amb el grup de mares del Servei d'Infants. El grup s'ha 

anat reconvertint i serveix perquè altres dones puguin formar-ne part, ja que l'espai serveix 

com a recurs de normalització per a dones que des del SSAP es creu necessari que hi participin. 
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ASSOCIACIÓ DE DONES KEREWAN SAMBA 
SIRA PEL DESENVOLUPAMENT DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Güell, 182, 1r 4a    17006    Girona 

Telèfon:  619 958 076 

Adreça electrònica:  sajofc@wanadoo.es 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Salut 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Promoure el desenvolupament humà, social, cultural, econòmic, sanitari i educatiu del poble 

de Kerewan i rodalies. 

 

Activitats principals:  
-Participació en activitats interculturals i socials de la ciutat de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat va ser inscrita l’any 2008 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 
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 FADESIA 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE DEMÈNCIA 
SENIL I ALZHEIMER 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  610 474 985 

Adreça electrònica:  fadesia@hotmail.com 

Web: fadesia.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 h a 14.30 h, i dimarts i 
dijous, de 15 h a 20 h. 

 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Família 

 
Persones associades: 130 
 
Objectius principals:  
-Atendre malalts i malaltes amb demència senil i Alzheimer i les seves famílies.  

-Proporcionar atenció a persones incapacitades tutelades per sentència judicial.  

-Denunciar abusos, negligència i maltractaments de gent gran. 

 

Activitats principals:  
-Grups de suport i d'ajuda mútua.  

-Xerrades i distribució d'informació sobre la malaltia.  

-Tuteles i protecció d'incapacitats.  

-Tallers d'estimulació a domicili.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear el 1992. 
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 AFAD 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE 
DISCAPACITATS PER L'AFAVORIMENT DEL 
SEU BENESTAR I AUTONOMIA 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 32, pral. 2a    17002    Girona 

Telèfon:  657 546 297 

Adreça electrònica:  afadsocial@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

 

Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Facilitar la integració i la normalització de les persones discapacitades i d'altres col·lectius en 

situació de vulnerabilitat social.  

-Procurar la solució dels problemes que afecten les persones discapacitades i les seves 

famílies.  

-Fomentar activitats d'oci i d'esbarjo.  

-Afavorir l'autonomia de les persones discapacitades.  

-Afegir qualsevol altre objectiu que pugui considerar l'Assemblea General. 

 

Activitats principals:  
-Centre de dia en tràmits per ser centre ocupacional en conveni amb la Fundació Astres.  

-Servei de lleure diari durant les vacances per a persones discapacitades físiques majors de 16 

anys.  

-Programa de transport en vehicle adaptat per garantir l'accés a serveis i l'execució d'activitats 

exteriors.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir el 2001 i a partir del 2006 van començar les seves accions. De gener a 

juny del 2007 es va crear el centre de dia AFAD i el servei de lleure diari durant les vacances a 

la seu de la casa de colònies de Can Bellvitge, propietat de la Fundació Oscobe. Al juliol i l'agost 

del 2007, es va dur a terme el servei de lleure d'estiu al Centre Cívic de Pedret de l'Ajuntament 

de Girona. L'entitat treballa amb col·laboració i conveni amb la Fundació Astres i la Plataforma 

Educativa. En paral·lel s'estan gestionant tràmits, subvencions, etc., amb entitats públiques i 

privades i administracions, amb la voluntat de donar sostenibilitat a una estructura de serveis 

integrals per les persones discapacitades per part de l'entitat. 
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 AFAG 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 70, 2n 1a    17002    Girona 

Telèfon:  600 539 920 

Adreça electrònica:  afa_girona@yahoo.es 

Web: www3.udg.edu/fllff/AFAG/ 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'acolliment familiar.  

-Actuar d'interlocutors entre les famílies acollidores i les administracions. 

 

Activitats principals:  
-Reunions dos cops l'any amb les famílies acollidores per donar-los suport.  

-Diàleg amb les administracions per millorar les condicions dels acolliments.  

-Assistència i participació en jornades estatals d'acolliment familiar.  

 

Ressenya històrica:  
L'AFAG és una associació sense ànim de lucre que aplega les famílies que acullen infants en 

situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de Catalunya, a la província de Girona. 

L'entitat neix de la necessitat de les diferents famílies acollidores de les comarques gironines 

de sentir-se acompanyades i amb suport durant el procés d'acolliment. Aquesta associació està 

integrada per una trentena de famílies acollidores unides pel denominador comú d'ajudar els 

nens i les nenes a viure en família. A més de les trobades dos cops l'any amb les famílies que 

formen part de l'associació, l'entitat també ha participat a diverses jornades estatals, com les 

segones jornades estatals de l'acolliment familiar, celebrades a Tarragona el 18 i el 19 

d'octubre de l'any 2008, o la tercera edició del Dia de l'Acolliment Familiar de Menors, celebrat 

a València el 27 de juny de l'any 2009. 
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE GIRONA - 
L'ESPLAI 
 

 
Adreça social: C. Cristòfor Grober, 8, bxs.    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 688 

Adreça electrònica:  esplaigirona@gmail.com 

Web: www.clubestrella.com/webs/centros/girona 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 12 h a 13 h i de 17 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 1005 
 
Objectius principals:  
-Associar la gent gran perquè aprofiti el temps i gaudeixi portant a terme activitats culturals i 

lúdiques. 

 

Activitats principals:  
-Cursos d'informàtica, català i anglès.  

-Tallers de memòria, de manualitats, de pintura, de dibuix i de puntes al coixí.  

-Grup instrumental de flautes.  

-Gimnàstica.  

-Caminades.  

-Sardanes.  

-Teatre.  

-Voluntariat a la ciberaula de l'hospital Josep Trueta.  

-Jocs de taula.  

-Projeccions.  

-Balls.  

-Racó de lectura.  

-Cibercafè per a consultes informàtiques.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar el 1981. A l'octubre del 2005 es van celebrar els 25 anys de l'entitat i a 

l'octubre del 2010, el trentè aniversari. A l'abril del 2010 es va inaugurar el nou local al carrer 

Cristòfor Grober, número 8, deixant enrere el local de la plaça Poeta Marquina. Des de la seva 

fundació, aquesta entitat ha estat fidel a l'objectiu de proporcionar un local on tota la gent 

associada hi pugui trobar esbarjo, lleure i cultura. 
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL BARRI VELL 
 

 
Adreça social: C. Albereda, 3-5    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 788 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 85 
 
Objectius principals:  
-Promoure la vida social.  

-Involucrar les persones majors de 65 anys. 

 

Activitats principals:  
-Música i poesia.  

-Conferències.  

-Tallers de ioga, català, informàtica i memòria.  

-Excursions.  

-Jocs de taula.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat des de l'any 2005. 
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ONYAR 
 

 
Adreça social: C. J. Ametller i Viñas, 56    17003    Girona 

Telèfon:  972 200 366 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Objectius principals:  
-Promoure l'associacionisme i la solidaritat per facilitar la participació en la vida ciutadana.  

-Desenvolupar activitats que afavoreixin la realització de la persona, la convivència, la 

integració i les relacions intergeneracionals. 

 

Activitats principals:  
-Excursions d'un dia i sortides de més d'un dia.  

-Festes populars, revetlles i festa de Cap d'Any.  

-Balls en viu.  

-Concursos de pesca.  

-Grup de teatre i coral.  

-Cursos diversos (cuina, balls de saló, idiomes, pintura, salut...).  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1998. 
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ASSOCIACIÓ DE GUIES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Berenguer Carnicer, 3    17001    Girona 

Telèfon:  972 211 678 

Adreça electrònica:  guiesgirona@gmail.com 

Web: guiesgirona.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Promocionar la ciutat de Girona donant a conèixer el patrimoni artístic, turístic i cultural que 

té.  

-Aconseguir millores socials i culturals dels membres que en formen part.  

-Crear noves iniciatives per difondre l'esmentat patrimoni de Girona i de la província. 

 

Activitats principals:  
-Reciclatge i formació per a les persones membres.  

-Creació de nous productes culturals i turístics i elaboració de material pedagògic.  

-Defensa contra l'intrusisme laboral del sector.  

 

Ressenya històrica:  
El 1984 es va crear la primera Associació Professional d'Informadors Turístics (APIT). El 1998 es 

converteix en l'Associació Guies de Girona. Des de llavors s'han realitzat tasques de formació 

per a les persones membres i s'han anat creant nous productes turístics i culturals per al públic 

en general. 
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ASSOCIACIÓ DE JESÚS CRUCIFICAT - 
MANAIES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ferran el Catòlic, 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 211 671 

Adreça electrònica:  manaies@girona.com 

Web: manaies.girona.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Tradicions 

 
Persones associades: 1300 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a l'esplendor de la Setmana Santa de Girona.  

-Promoure en aquests dies, de manera pública i sensible, el fervor cristià.  

-Atendre serveis de la ciutat en les seves tradicions d'inspiració cristiana i cultural. 

 

Activitats principals:  
-Organització de la cavalcada de Reis de Girona.  

-Coorganització de diferents activitats de la Setmana Santa, com la processó del Sant 

Enterrament.  

-Exposició floral durant "Girona, Temps de Flors".  

-Atenció a la infància del centre hospitalari Dr. Josep Trueta durant la diada de Reis.  

-Concurs de fanalets.  

-Exposicions de temàtica religiosa i cultural.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el 1940, tot i que segueix una tradició que va començar el 1751 

amb els primers manaies de la ciutat de Girona. Les principals dates són per Setmana Santa i 

Nadal. El maniple de manaies està format per 119 membres i és un dels més grans del país. 
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 AJEG 

ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. M. Bonmatí Romaguera, 2, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 412 269 

Adreça electrònica:  ajeg@ajeg.org 

Web: www.ajeg.org 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 400 
 
Objectius principals:  
-Atendre les necessitats d'informació, finançament i assessorament o creació d'empreses.  

-Servir d'òrgan d'unió i de coordinació entre les persones que en formen part, fomentant 

l'esperit de solidaritat. 

 

Activitats principals:  
-Dinars-col·loqui organitzats periòdicament amb personalitats destacades.  

-Trobades i xerrades d'actualitat empresarial.  

-Club gastronòmic.  

-Llibre recomanat del mes.  

-Club enòleg.  

-Acords hotelers, lúdics, Pitch & Putt Fornells Open Iniciació.  

-Sopars anuals per Nadal i a l'estiu, amb motiu del lliurament dels premis AJEG.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada l'any 1996, l'AJEG es creà amb la intenció d'atendre les necessitats d'informació, 

formació, finançament, assessorament, investigació i perfeccionament de les empreses 

associades en què hi participin els seus membres. Actualment compta amb un volum de més 

de 350 empreses associades. 
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I GENT GRAN LA 
UNIÓ DEL PONT MAJOR 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  ccpontmajor@ajgirona.cat 

Web: www.girona.cat/ccivics 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Aglutinar tota la gent gran del barri perquè pugui disposar d'una millor qualitat de vida. 

 

Activitats principals:  
-Sortides, cafès i tertúlies.  

-Gimnàstica mental.  

-Teatre, cinema i balls.  

-Xerrades informatives de salut.  

-Col·laboració a la revista de la gent gran "El Roure".  

-Participació al Consell Municipal de la Gent Gran.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir l'any 2003, i gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament i el personal que treballa 

al centre cívic, avui és una associació positiva i amb ganes de treballar. 
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ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA LA 
UTOPIA 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 6è    17001    Girona 

Telèfon:  972 217 303 

Adreça electrònica:  utopia-girona@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimarts, de 10 h a 12 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Política 

 
Objectius principals:  
-Portar a terme assessorament sobre pensions i cultura d'àmbit català. 

 

Activitats principals:  
-Assessorament a la gent gran.  

-Viatges culturals.  

-Cursos.  

-Conferències.  

-Trobades.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat es va fundar el 8 de febrer del 2001. Entre les activitats més recents, 

destaquen la visita a Sant Miquel del Fai, a la ruta del Císter, a la ruta dels càtars, a Sant Martí 

del Canigó, al castell de Sant Ferran, a San Juan de la Peña, etc. Anteriorment també s'havien 

portat a terme visites al Museu del Joguet de Figueres i al Fòrum de les Cultures de Barcelona, 

totes dues durant l'any 2005. 
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ASSOCIACIÓ DE LLEURE LES MOSQUES DEL 
BARRI DEL PONT MAJOR DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  ccpontmajor@ajgirona.cat 

Horari d’atenció al públic: Divendres, de 18 h a 19 h. 
 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 65 
 
Objectius principals:  
- Organitzar activitats de lleure de caràcter familiar.  

- Planificar activitats conjuntes amb mares, pares i fills i filles.  

- Col·laborar amb les activitats infantils que s’organitzin al barri de Pont Major.  

- Portar a terme sortides i activitats extraordinàries els caps de setmana, com ara sortides 

culturals i excursions a l’aire lliure. 

 

Activitats principals:  
-Tallers.  

-Cursos.  

-Xerrades.  

-Sortides.  

 

Ressenya històrica:  
L’any 2007 l’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al 

Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona 
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 AMARG 

ASSOCIACIÓ DE MALALTS RENALS DE GIRONA 
I DE LES COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 23, entl. 2a    17002    Girona 

Telèfon:  972 205 177 

Adreça electrònica:  amarggirona@telefonica.net 

 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 290 
 
Objectius principals:  
-Donar suport a tots els malalts i les malaltes renals.  

-Potenciar el trasplantament d'òrgans a malalts i malaltes renals. 

 

Activitats principals:  
-Dia del donant.  

-Festival musical.  

-Organització de reunions i converses per informar dels aspectes mèdics i socials de la malaltia.  

-Posada en marxa de campanyes de sensibilització a fi d'aconseguir un màxim de donants de 

ronyons, imprescindibles per realitzar trasplantaments.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació va ser fundada l'any 1982 per coordinar la recuperació i l'aprofitament 

d'òrgans renals, per propiciar el trasplantament a malalts i malaltes renals crònics, amb 

estricte compliment de les normatives legals sense ànim de lucre i amb finalitats altruistes, i 

per estimular per part dels estaments públics i privats, l'ajuda amb els mitjans necessaris per a 

la recuperació d'òrgans i el seu trasplantament. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP 
MONTJUÏC 
 

 
Adreça social: C. Montjuïc, 1    17007    Girona 

Telèfon:  972 200 637 

Adreça electrònica:  ampamontjuic@terra.es 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Lleure 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Dur a terme activitats amb els nens, les nenes i els pares i mares fora de l'horari lectiu. 

 

Activitats principals:  
-Activitats extraescolars, cada dia laborable de 5 a 6 de la tarda i de 12 a 1 i de 2 a 3 del migdia.  

-Organitzen sortides com una pujada al castell de Sant Miquel, una botifarrada, una quina o un 

sopar final de curs.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2006 es van renovar els estatuts i l'any 2008 es va crear la nova junta de l'AMPA. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
CEIP CASSIÀ COSTAL DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Cassià Costal, 1    17003    Girona 

Telèfon:  638 033 023 

Web: ampacassiacostal.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Alumnes, Comunitat, Ensenyament, Esport, Família, Formació, Infants, Lleure 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació de les famílies, conscients que l'educació dels nens i nenes implica 

l'acció conjunta de la família i de l'escola.  

-Facilitar, en la mesura que sigui possible, la conciliació de l'horari laboral de la família amb 

l'horari del centre.  

-Afavorir les complicitats necessàries per aplicar el projecte educatiu de l'escola. 

 

Activitats principals:  
-Activitats extraescolars per als nens i nenes, servei bon dia i bona tarda.  

-Casals.  

-Col·laboració activa en les festes de la Castanyada, Reis, Carnestoltes...  

-Organització de la festa final de curs, excursió familiar.  

-Menjador escolar.  

-Activitats per a pares i mares, com per exemple classes de català.  

 

Ressenya històrica:  
Durant l'any 2007 es va celebrar el 25è aniversari de la fundació de l'escola Cassià Costal i de 

l'AMPA. L'AMPA és sòcia de la FAPAC. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

142



 

 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
CEIP DOMENY - DEVESA 
 

 
Adreça social: C. Roberto Bolaño Ávalos, 2    17007    Girona 

Telèfon:  972 415 259 

Adreça electrònica:  secretari@escoladomeny.cat 

Web: www.escoladomeny.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Ensenyament 

 
Persones associades: 180 
 
Objectius principals:  
-Omplir l'horari no lectiu per donar la possibilitat a les famílies de tenir els serveis d'acollida del 

matí, el servei de menjador escolar i les activitats extraescolars a la tarda.  

-Col·laborar amb l'escola en el que calgui per millorar tant els equipaments com el 

funcionament de l'escola. 

 

Activitats principals:  
-Organització de totes les activitats mitjançant empreses subcontractades.  

-Actuació teatral que els pares i mares ofereixen a tota la mainada.  

-Dinar o sopar de festa de final de curs i activitats per omplir la festa.  

 

Ressenya històrica:  
Els serveis d'acollida al matí i de menjador s'ofereixen des del curs 2005-2006, quan l'escola va 

començar amb aproximadament 40 alumnes (tot l'equipament del menjador va haver-lo de 

posar l'AMPA). Els darrers anys no s'han pogut oferir extraescolars a la tarda per falta 

d'equipaments, però aquest any es fan diverses activitats amb diferents esports, música, art, 

ballet, etc. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
CEIP JOAN BRUGUERA 
 

 
Adreça social: C. Gran Via de Jaume I, 24    17001    Girona 

Telèfon:  972 223 081 

Adreça electrònica:  ampabruguera@gmail.com 

Web: ampabruguera.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 9 h a 10 h, i dijous, de 9 h a 10 h i de 17 h a 18 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Alumnes, Comunitat, Ensenyament, Família 

 
Persones associades: 224 
 
Objectius principals:  
-Formar part activa de la comunitat educativa.  

-Complementar l'educació dels i de les alumnes.  

-Oferir un servei que ajudi a conciliar els horaris escolars de l'alumnat i els horaris laborals dels 

pares i mares.  

-Donar ajuts econòmics i materials al centre.  

-Gestionar el menjador. 

 

Activitats principals:  
-Servei de menjador ecològic.  

-Activitats extraescolars i esportives complementàries a la formació docent.  

-Servei de guarderia, casals i escoles obertes.  

-Servei de reciclatge de llibres i materials.  

-Dinamització de festes i sortides familiars.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va fundar el 20 d'abril del 1976. L'any 2012 serà el centenari de l'escola 

Joan Bruguera. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT 
 

 
Adreça social: C. Isabel la Catòlica, 24    17004    Girona 

Telèfon:  972 202 186 

Adreça electrònica:  annexa.ampa@gmail.com 

Web: www.annexa-ampa.cat 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 275 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que rep l'alumnat col·laborant amb la 

comunitat educativa en aspectes tant de dins com de fora de l'escola oferint els serveis més 

adients segons les circumstàncies.  

-Fer d'interlocutors entre pares, mares i mestres.  

-Administrar i gestionar els recursos econòmics que reben tant per part de les persones 

associades com de les subvencions de les administracions. 

 

Activitats principals:  
-Casals de Setmana Santa, Nadal i mesos de juny, juliol i setembre.  

-Activitats extraescolars als migdies i a les tardes.  

-Acollida matinal, sisena hora i guarderia a la tarda.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat des del 14 de juliol del 1999. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA BRESSOL CAVALL FORT 
 

 
Adreça social: C. Pruner, 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 208 047 

Adreça electrònica:  ampacavallfort@hotmail.es 

Horari d’atenció al públic: Cal concertar hora. 
 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 18 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació dels pares i mares dins la comunitat educativa del centre.  

-Col·laborar en les activitats del centre.  

-Programar i organitzar activitats pròpies de l'associació.  

-Potenciar la formació dels pares i les mares.  

-Promoure la participació dels pares i mares en les activitats comunitàries del barri/sector. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració en les activitats organitzades per l'escola i en activitats comunitàries del 

barri/sector.  

-Organització i planificació d'activitats adreçades a l'alumnat i d'activitats adreçades a les 

famílies.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 2007. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA BRESSOL GARBÍ 
 

 
Adreça social: C. Joaquim Riera Bertran, 20    17003    Girona 

Telèfon:  699 764 573 

Adreça electrònica:  ampagarbi@gmail.com 

Web: sites.google.com/site/ampagarbi 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 49 
 
Objectius principals:  
-Donar suport a les activitats realitzades a l'escola.  

-Donar assistència i suport a les persones membres de l'associació en tot allò que fa referència 

als seus fills i filles.  

-Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.  

-Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 

l'entorn. 

 

Activitats principals:  
-Castanyada (sortida d'un dia a una casa de colònies).  

-Festa de Nadal a l'escola.  

-Celebració del Carnestoltes a l'escola.  

-Obra de teatre per Sant Jordi (es fa a l'escola pels infants).  

-Sortida d'un dia a final de curs.  

-Festa final de curs a l'escola.  

 

Ressenya històrica:  
El 3 de maig del 2007 es va constituir l'entitat denominada AMPA de l'Escola Bressol Garbí. Es 

van aprovar els estatuts pels quals s'ha de regir i es va escollir la Junta Directiva. El 3 de 

setembre del mateix any, van presentar una sol·licitud d'inscripció en el Registre 

d'Associacions. El 20 de setembre es va sol·licitar el NIF de l'associació i al novembre es va fer 

la inscripció a la FAPAC. Cada any es renoven els càrrecs. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DEL CEIP JOSEP DALMAU CARLES 
 

 
Adreça social: C. Taga, 1    17006    Girona 

Telèfon:  972 243 002 

Adreça electrònica:  ampadalmaucarles@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 10 h (durant el mes de 
setembre), i dimecres i divendres, de 9 h a 10 h (la resta del curs). 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 96 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació dels pares i mares de l'alumnat a les activitats que organitza l'AMPA, 

com la Castanyada, el Tió, el Carnestoltes, activitats extraescolars, la festa de final de curs i 

activitats pròpies de les persones sòcies. 

 

Activitats principals:  
-Festa de l'escola, Castanyada, Tió, activitat de Carnestoltes, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1977, i 

no va ser fins l’any 2010 que es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de 

Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DEL CEIP MARE DE DÉU DEL MONT 
 

 
Adreça social: Pg. Ramon Berenguer II - Cap d'Estopes, 4    17005    Girona 

Telèfon:  972 239 942 

Adreça electrònica:  ampamarededeudelmont@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimarts, de 17 h a 18 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Esport 

 
Persones associades: 83 
 
Objectius principals:  
-Organitzar activitats extraescolars.  

-Participar en activitats juntament amb l'escola.  

-Donar suport a iniciatives de l'escola. 

 

Activitats principals:  
-Activitats extraescolars.  

-Col·laboració amb les festes de l'escola.  

-Venda de xandalls de l'escola, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Segons els estatuts de l'entitat, es va fundar el 1979. Sempre ha estat formada per mares i 

pares de l'escola, que han anat canviant al llarg dels anys. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DEL CEIP MARTA MATA 
 

 
Adreça social: C. Joaquim Riera Bertran, 18    17003    Girona 

Telèfon:  972 396 523 

Adreça electrònica:  ampa@martamatagirona.com 

Web: www.martamatagirona.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 19 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Esport, Família, Lleure 

 
Persones associades: 350 
 
Objectius principals:  
-Donar suport i assistència a les persones membres de l'associació i, en general, als pares, 

mares i persones tutores, al professorat i a l'alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de 

participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot 

l'alumnat matriculat al centre.  

-Promoure la participació dels pares i mares de l'alumnat en la gestió del centre.  

-Assisitir els pares i mares de l'alumnat en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i en 

la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.  

-Fomentar la representació i la participació dels pares i de les mares de l'alumnat en els 

consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.  

-Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 

l'entorn.  

-Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 

l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o 

serveis.  

-Fomentar les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de 

l'específic de responsabilització en l'educació familiar.  

-Potenciar i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.  

-Portar a terme altres objectius que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus 

estatuts. 

 

Activitats principals:  
-Gestió dels serveis que s'ofereixen als alumnes del centre com són l'acollida matinal, el 

menjador, les activitats en horari extraescolar, el transport a l'escola, la venda de llibres de 

text, la venda de roba i la filmació d'esdeveniments, així com l'organització de festes i sortides i 

la gestió i el manteniment del web de l'AMPA i de l'escola.  
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Ressenya històrica:  
És una AMPA formada durant el curs 2003-2004, quan es va obrir l'escola, llavors anomenada 

Girona Sud, en els mòduls prefabricats de la zona de Mas Quintana. Es van constituir per la 

necessitat d'oferir, als seus fills i filles i a les seves famílies, serveis com el de menjador escolar, 

l'acollida matinal i per vetllar per la seguretat de les instal·lacions i fer el seguiment del 

projecte de la nova escola. El curs 2007-2008 es va iniciar ja a l'edifici de la nova escola, que va 

passar a dir-se CEIP Marta Mata, amb la qual cosa l'entitat va passar a anomenar-se AMPA 

CEIP Marta Mata (Girona). Durant aquests anys es van anar ampliant els seus serveis i 

actualment tenen: acollida matinal, servei de menjador, extraescolars de migdia, extraescolars 

de tarda, casals de Nadal, de Setmana Santa i d'estiu i realitzen la distribució de material 

(xandalls, bates i llibres). Així mateix, ajuden l'escola en esdeveniments com l'organització de 

festes tradicionals i celebracions, tasques de biblioteca, etc. Cal també esmentar que 

continuen fent seguiment de les instal·lacions de l'escola i del seu entorn per vetllar per la 

seguretat de l'alumnat de l'escola i també del personal educatiu i de serveis. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DEL CEIP MONTFALGARS 
 

 
Adreça social: C. Montfalgars, 4    17006    Girona 

Telèfon:  972 401 976 

Adreça electrònica:  ampamontfalgars@gmail.com 

Web: ampamontfalgars.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 16.45 h a 17.15 h, i dimarts i dijous, de 9 h a 9.30 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Esport, Lleure 

 

Persones associades: 225 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació dels pares, mares i persones tutores dins de la comunitat educativa 

d'aquest centre.  

-Promoure la intervenció dels pares, mares i persones tutores i, en el seu cas, de l'alumnat, en 

el control i la gestió del centre, tot participant en el Consell Escolar.  

-Donar suport i assistència als pares, mares i persones tutores membres de l'associació i, en 

general, a tots els components de la comunitat escolar.  

-Col·laborar en les activitats del centre, escoltant i informant el seu Consell.  

-Programar i realitzar activitats pròpies de l'associació, especialment les extraescolars.  

-Potenciar la formació dels pares i mares en aquells aspectes que es considerin convenients.  

-Vetllar per la igualtat d'oportunitats en totes les actuacions del centre.  

-Impulsar la relació amb les altres associacions semblants d'altres escoles i amb la FAPAC.  

-Fer pedagogia de l'educació de qualitat per a tothom i de la cohesió social.  

-Garantir la relació del centre amb el seu entorn i participar-hi. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'activitats extraescolars.  

-Venda i distribució de llibres de text i de material escolar.  

-Servei bon dia des de 3/4 de 8 a les 9 del matí.  

-Col·laboració amb les festes de l'escola: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, setmana cultural de 

Sant Jordi, festa de fi de curs, etc.  

-Xerrades i cursos de formació per a pares i mares (català, informàtica...).  

-Acollida i solidarització amb les famílies amb més mancances, procurant la igualtat 

d'oportunitats per a tothom.  

-Edició de butlletins informatius i manteniment de la pàgina web de l'escola.  

-Organització d'activitats esportives, lúdiques, culturals i interculturals.  
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-Coordinació amb les AMPA dels centres del mateix barri o sector.  

 

Ressenya històrica:  
L'APA del Col·legi Montfalgars va ser fundada el curs 1984-1985 i va ser inscrita al Registre 

d'Entitats de Girona. Al curs 2004-2005 es van modernitzar els estatuts i també es va canviar el 

nom de l'entitat per AMPA del CEIP Montfalgars de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DEL CEIP VILA-ROJA 
 

 
Adreça social: Grup Vila-roja, 180    17004    Girona 

Telèfon:  972 201 992 

Adreça electrònica:  ampaceipvila-roja@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Educació 

 

Objectius principals:  
-Fomentar la participació dels pares i mares dins la comunitat educativa del centre.  

-Promoure la intervenció dels pares i mares en la gestió del centre, participant en el Consell 

Escolar.  

-Col·laborar en les activitats del centre.  

-Programar i organitzar activitats pròpies de l'associació.  

-Potenciar la participació dels pares i mares en les activitats comunitàries del barri/sector. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració en les activitats organitzades pel centre i en activitats comunitàries del 

barri/sector.  

-Organització d'activitats adreçades a les famílies i a l'alumnat.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 1981. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CEIP 
FONT DE LA PÓLVORA 
 

 
Adreça social: Pl. Llimoner, 7, esc. 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 219 992 

Adreça electrònica:  ampaceipfontdelapolvora@hotmail.es 

Horari d’atenció al públic: A concretar. 
 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 91 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació dels pares i mares dins la comunitat educativa d'aquest centre.  

-Potenciar la formació dels pares i mares.  

-Promoure la intervenció dels pares i mares en el control i la gestió del centre tot participant 

en el Consell Escolar.  

-Col·laborar en les activitats del centre.  

-Programar i organitzar activitats pròpies de l'associació.  

-Impulsar la participació comunitària dels pares i mares. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'activitats adreçades a l'alumnat i a la família.  

-Col·laboració amb les activitats de l'escola i amb les activitats del sector Est de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 2006. 
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ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Terri, 28, entl. 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 215 564 

Adreça electrònica:  associacio@marxants.cat 

Web: www.marxants.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Marxants 

 
Persones associades: 450 
 
Objectius principals:  
-Promoure el sector.  

-Defensar els drets i els interessos del col·lectiu de marxants.  

-Organitzar fires i mercats en dates assenyalades. 

 

Activitats principals:  
-Relacions amb institucions comercials i regidories d'ajuntaments.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1964, a causa de greus problemes que van sorgir al mercat dels dilluns a Blanes entre 

l'Ajuntament i els marxants, aquests es van reunir en una assemblea massiva i van decidir 

crear l'Associació de Marxants de Girona i Província. Aquesta associació es va inscriure dins del 

Grupo Económico de Actividades Diversas del sindicat vertical de l'època. El 8 de juliol del 

1977, un cop instaurada ja la democràcia, es va crear l'Associació Autònoma de Comerciants 

no Sedentaris de Girona "Marxants", amb estatuts propis. El juliol del 1998 es tornà a 

modificar el nom de l'associació, que passà a denominar-se com ho fa actualment. 
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ASSOCIACIÓ DE MOTOS DIMONIS DE SANTA 
EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  696 508 273 

Adreça electrònica:  dimonisdesantaeugenia@eldimoni.com 

Web: www.dimonisdesantaeugenia.over-blog.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Cultura, Esport 

 
Persones associades: 118 
 
Objectius principals:  
-Defensa dels drets de les persones usuàries de motocicletes.  

-Fomentar l'ús diari, responsable i socialment acceptat de la motocicleta com a mitjà de 

transport. 

 

Activitats principals:  
-Sortides mensuals a diferents punts del territori català.  

-Activitats i xerrades relacionades amb el món de la moto.  

-Trobada anual de tot tipus de motos l'11 de setembre.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 20 de juliol de l'any 2009. La primera activitat la van portar a terme 

l'11 de setembre del mateix any, quan van fer la primera trobada de motos a Santa Eugènia de 

Ter, en la qual es van reunir més de 250 motos. En els primers tres mesos de vida, l'associació 

va aconseguir reunir més de quaranta socis i sòcies i portar el nom del barri a molts punts del 

territori català. 
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ASSOCIACIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES 
GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Emili Grahit, 21, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  663 377 707 

Adreça electrònica:  info@amhg.cat 

Web: www.amhg.cat 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 310 
 
Objectius principals:  
-Fomentar i potenciar les motos clàssiques i històriques i donar a conèixer la seva història.  

-Fer recorreguts per indrets d'interès. 

 

Activitats principals:  
-Recorregut turístic de motos històriques i/o antigues.  

-Ruta de les nacions.  

-Trobades anuals (concretament sis) per a motos clàssiques fabricades fins a l'any 1970, una 

per a motos fabricades abans del 1945 i quatre trobades per a motos sense data límit de 

fabricació.  

 

Ressenya històrica:  
Tot i que va ser fundada el 19 de juliol de l'any 1991, la seva història va començar uns mesos 

abans, quan els primers membres van decidir que s'havia de fer alguna cosa per mantenir les 

motos al llarg dels anys. La primera activitat que es va preparar va ser la presentació a l'estand 

de Fires de Sant Narcís, on es van aconseguir uns 80 nous socis i sòcies. Des de llavors, s'han 

anat fent diverses trobades de motos històriques, fins a arribar a la vintena edició de la 

Trobada de Motos Històriques Ruta del Carrilet de Sant Feliu de Guíxols (especial sidecars). 
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 ANG 

ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. les Monges, 20, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 223 638 

Adreça electrònica:  info@naturalistesgirona.org 

Web: www.naturalistesgirona.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Medi natural 

 
Persones associades: 350 
 
Objectius principals:  
-Divulgar els valors del món natural.  

-Estudiar i defensar la natura.  

-Difondre les problemàtiques ambientals i actuar en conseqüència.  

-Treballar per a la millora del medi entenent que això revertirà de forma positiva a la societat. 

 

Activitats principals:  
-Dinamització de voluntariat ambiental amb campanyes com les següents: "Recuperació de les 

fonts de la vall de Sant Daniel", "Paperassa", "Detecció d'espècies de cranc autòcton i americà" 

i "Ecoauditories a les llars / disminució de la petjada ecològica a les llars gironines".  

-Participació a la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya i a diverses plataformes.  

-Organització d'actes lúdics i reivindicatius.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir l'any 1981. La primera etapa, de 1982 a 1992, va estar orientada a 

l'estudi dels valors ambientals i naturals, amb campanyes com la de protecció dels estanys de 

Sils o la campanya en contra de l'ampliació de la N-II per Sant Daniel. Durant l'etapa de 1993 a 

1999, les campanyes reivindicatives van prendre força. Es va transformar l'entitat amb un 

esperit molt més ecologista. Des de llavors i fins a l'actualitat, s'ha aportat suport tècnic a totes 

aquelles campanyes i al·legacions realitzades. L'entitat es troba en un període important 

d'informació i d'educació ambiental a la població, i de creació d'una cooperativa sense ànim de 

lucre. 
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ASSOCIACIÓ DE PALLASSOS XAROPCLOWN 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  646 895 360 

Adreça electrònica:  info@xaropclown.com 

Web: www.xaropclown.com 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Desdramatitzar l'estada dels nens i nenes hospitalitzats de Girona.  

-Oferir, tant a infants com a famílies, acompanyants i personal mèdic, l'humor com a mitjà per 

contribuir a desdramatitzar les situacions que poden tenir lloc en l'àmbit hospitalari. 

 

Activitats principals:  
-Actuacions regulars a la planta de pediatria de l'hospital Josep Trueta.  

 

Ressenya històrica:  
La fundació de l'entitat es va produir a principis del 2006, amb la qual cosa s'està en procés de 

cerca de fons per iniciar les activitats. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES CEIP 
TAIALÀ 
 

 
Adreça social: Ctra. Taialà, 75    17007    Girona 

Telèfon:  618 415 706 

Adreça electrònica:  ampa.ceip.taiala@gmail.com 

Web: www.ampataiala.com 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 480 
 
Objectius principals:  
-Suport i assistència a membres de l'associació i, en general, a pares, mares, tutors i tutores i a 

tot l'alumnat matriculat al centre.  

-Promoure la participació i la col·laboració. 

 

Activitats principals:  
-Activitats extraescolars: música, natació, escola esportiva, calaix de sastre, anglès, teatre, etc.  

-Organització del servei de menjador.  

 

Ressenya històrica:  
Malgrat que l’entitat va ser inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 

l’any 1978, no va ser fins l’any 2010 que es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats de 

l’Ajuntament de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL LA BALDUFA 
 

 
Adreça social: C. Josep M. Prat, 12-14, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 207 292 

Adreça electrònica:  labaldufa.ampa@gmail.com 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 95 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar i donar suport a tots els projectes de l'escola, tant en l'àmbit educatiu com lúdic. 

 

Activitats principals:  
-Organització de quatre festes que es fan en horari lectiu: Castanyada, Reis, Sant Jordi i festa 

de fi de curs.  

-Tria i elaboració dels regals del tió i dels Reis.  

-Festes i diades per a les famílies.  

-Col·laboració en totes les activitats o esdeveniments que el centre requereix.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 1977, que va modificar els estatuts el 2002. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA DEL PLA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Av. Lluís Pericot, 16    17003    Girona 

Telèfon:  649 474 085 

Adreça electrònica:  ampapladegirona@gmail.com 

Web: ampapladegirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat 

 

Objectius principals:  
-Donar suport a les persones membres de l'associació en l'educació dels seus fills i filles i, en 

general, a tot l'alumnat de l'escola.  

-Promoure la participació dels pares i mares en la gestió de l'escola.  

-Col·laborar amb l'escola en les activitats educatives i amb el Consell Escolar.  

-Promoure les activitats de formació de pares i mares.  

-Fomentar i realitzar activitats fisicoesportives i culturals. 

 

Activitats principals:  
-Organització de la compra de material i llibres.  

-Gestió del servei de menjador.  

-Coordinació de les activitats extraescolars i dels casals de juny-setembre, Nadal i Setmana 

Santa.  

-Col·laboració en les activitats educatives del centre.  

-Organització d'activitats lúdiques i socials per a les persones membres de la comunitat 

educativa.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat està inscriuta al Registre d’Associacions de la Generalitat des de l’any 1998. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 68-70, bxs.    17002    Girona 

Telèfon:  972 210 030 

Adreça electrònica:  emm@ajgirona.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Família 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Donar suport i assistència en la mesura de les seves possibilitats a les persones associades, als 

i a les professionals del centre i a l'alumnat del centre, per dignificar i promoure, en tot allò 

que calgui, l'ensenyament de la música en tots els seus vessants.  

-Ajudar les autoritats docents en la gestió del centre, col·laborant en tots els àmbits on sigui 

necessària la intervenció. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració en activitats de l'EMM, com són audicions i concerts, intercanvis amb altres 

escoles, etc.  

-Gestió de la negociació conjunta de preus per a la compra d'instruments i de llibres de text de 

llenguatge musical.  

-Negociació de condicions especials per als socis i sòcies (assegurança d'instruments...).  

-Recerca de sortides d'interès de caire musical, econòmiques i de gestió comunitària del 

transport.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada el 4 de novembre del 1997, va ser autoritzada a tenir la seu a l'edifici de la mateixa 

escola l'abril del 1998. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA VEDRUNA 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 21    17002    Girona 

Telèfon:  972 202 084 

Web: www.vedruna.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 18 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Esport, Lleure 

 

Objectius principals:  
-Donar suport a la comunitat educativa en les seves necessitats bàsiques.  

-Vetllar per les activitats esportives de l'escola.  

-Facilitar ajuts per a inversions en instal·lacions del centre.  

-Fomentar activitats de lleure, d'esport, de cultura i pastorals. 

 

Activitats principals:  
-Promoció d'activitats específiques en diades assenyalades (castanyada, jocs florals per Sant 

Jordi, pessebre vivent, etc.).  

-Subvenció d'orles de final d'etapa (4t ESO i 2n batxillerat).  

-Organització del club excursionista.  

-Selecció del cicle de conferències segons temàtiques i professionals.  

-Edició de la revista Lligam (recull informatiu del curs acadèmic per etapes).  

 

Ressenya històrica:  
L'AMPA és una entitat sense ànim de lucre, que va ser inscrita al Registre d'Associacions de la 

Generalitat el dia 27 de març del 1972. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
PALAU 
 

 
Adreça social: Pda. Creu de Palau, 43    17003    Girona 

Telèfon:  972 213 939 

Adreça electrònica:  ampaceepalau@hotmail.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Salut 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb professionals i mestres de l'escola per tal de millorar i potenciar al màxim les 

capacitats i l'autonomia de l'alumnat.  

-Buscar activitats adaptades de lleure, esport, etc., perquè els alumnes i les alumnes hi puguin 

participar. 

 

Activitats principals:  
-Tallers de musicoteràpia.  

-Col·laboració econòmica en totes les sortides de l'alumnat (fi de curs, sortides culturals, etc.).  

-Organització de l'escola de pares i mares (xerrades informatives sobre patologies que 

pateixen alguns o algunes alumnes, psicòlegs, etc.).  

-Recerca de donacions per adquirir material ortopèdic i de patrocinadors per a la revista que 

edita l'escola: La Veu de Palau.  

-Organització de sortides amb els pares i mares i l'alumnat.  

 

Ressenya històrica:  
L'AMPA es va crear el 1980. Hi ha hagut diverses juntes fins a l'actual. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI DR. MASMITJÀ 
 

 
Adreça social: C. Joan Maragall, 56    17002    Girona 

Telèfon:  972 203 683 

Adreça electrònica:  ampamasmitja@gmail.com 

Web: ampamasmitja.blogspot.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Ensenyament 

 
Persones associades: 930 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb l'entitat titular de l'escola, Missioneres Cor de Maria, amb el professorat i les 

famílies en la formació integral de l'alumnat, segons el caràcter propi de l'escola que inspira la 

seva línia educativa.  

-Promoure la representació, la participació i la col·laboració dels pares i mares en el Consell 

Escolar.  

-Assistir els pares i mares de l'alumnat en l'exercici dels seus drets. 

 

Activitats principals:  
-Cursos i conferències de tipus pedagògic-cultural que ajuden a la formació de pares, mares i 

alumnes.  

-Activitats complementàries i extraescolars, per tal d'ajudar les famílies a conciliar la vida 

laboral i familiar.  

-Trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixen 

possibilitats de convivència, de germanor i d'ajuda per completar la formació cultural de 

l'alumnat.  

-Projecte de banc de llibres.  

 

Ressenya històrica:  
Als anys 60 s'instal·laren les primeres cistelles mòbils a l'escola. Als anys 80 ja hi havia dues 

pistes. Durant la temporada 1994-1995, un grup de pares i mares i la coordinadora Carme Vilà 

van crear el primer equip. L'any 1995 es va construir el porxo i va començar la primera diada 

de bàsquet. Les temporades 2001-2002 i 2002-2003, l'equip de mini A de l'escola es va 

proclamar campió provincial. L'escola ha recuperat darrerament un equip de mini femení. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI LA SALLE 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 12    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 292 

Adreça electrònica:  escola@girona.lasalle.cat 

Web: www.girona.lasalle.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h (cal concertar hora 
prèviament). 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Esport 

 
Persones associades: 600 
 
Objectius principals:  
-Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, a les mares i pares i 

tutors, al professorat i a l'alumnat en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i filles.  

-Assistir els pares i les mares de l'alumnat en l'exercici del seu dret a intervenir i participar en el 

control i la gestió del col·legi La Salle de Girona.  

-Fomentar la representació i la participació dels pares i mares de l'alumnat en els consells 

escolars concertats i en altres òrgans col·legiats.  

-Facilitar la col·laboració del col·legi La Salle de Girona en l'àmbit social, cultural, econòmic i 

laboral de l'entorn.  

-Col·laborar en les activitats educatives del col·legi La Salle de Girona i cooperar amb el Consell 

Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, 

extraescolars o de serveis.  

-Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural i religiós 

com des de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.  

-Portar a terme i promocionar tota mena d'activitats físiques i esportives en compliment dels 

objectius abans esmentats.  

-Ajudar el col·legi en la seva especial i concreta funció educadora, col·laborant, dins de les 

possibilitats de l'associació, perquè estigui dotat dels mitjans necessaris per al seu 

desenvolupament. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'activitats extraescolars per a l'alumnat (biblioteca, informàtica, esquiada, etc.).  

-Col·laboració amb les festes i activitats de l'escola (vigilància extraescolar, Festival de Nadal, 

Pastorets, Setmana Cultural, Dijous Gras, Festa de La Salle, Diada de Sant Jordi, Dia del Finalista 

d'ESO, Dia del Finalista de Batxillerat, Festa Fi de Curs, etc.).  
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-Actes oberts a tothom: encesa solidària d'espelmes (Proide La Salle), cicles de xerrades i 

conferències, etc.  

-Organització anual de la Marxa a Peu de les Fonts (del col·legi a Sant Daniel) i de la Pujada a 

Peu a Montserrat (La Salle Catalunya).  

-Cooperació i assistència en temes esportius amb les seccions esportives (patinatge, bàsquet, 

futbol, etc.).  

 

Ressenya històrica:  
L'AMPA La Salle Girona fou reconeguda legalment i inscrita al Registre d'Associacions de la 

Generalitat de Catalunya el 9 de setembre del 1977, amb el número 403/2, es regeix pels 

estatuts aprovats i modificats per l'associació el dia 10 de juny del 1991, i es troba en procés 

d'adaptació a la llei actual. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI LES ALZINES 
 

 
Adreça social: C. Camí Vell de Fornells, 2    17003    Girona 

Telèfon:  972 212 162 

Adreça electrònica:  lesalzines@institucio.org 

Web: www.institucio.org/lesalzines 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Esport 

 
Persones associades: 700 
 
Objectius principals:  
-Formar les famílies de l'escola i formar també les alumnes.  

-Organitzar conferències públiques sobre temes d'actualitat.  

-Ajudar les alumnes de l'escola en activitats ludicoesportives, per fomentar-les i aconseguir 

que puguin endinsar-se en el món de l'esport.  

-Preocupar-se per temes de l'escola i moure's per donar un ensenyament de qualitat a les 

alumnes. 

 

Activitats principals:  
-Conferències d'actualitat.  

-Activitats ludicoesportives.  

-Formació de les famílies i gestions amb el Departament d'Ensenyament.  

 

Ressenya històrica:  
És una associació promoguda l'any 1980 per un grup de pares i mares amb un afany de crear i 

fer créixer una escola per donar la formació educacional que creien que era la més adient per a 

les seves filles. Aquesta entitat va començar a moure's per engrandir l'escola en nombre 

d'alumnes i fomentar noves aules i nous permisos per poder anar impartint quasi tota la 

formació escolar, fins a l'arribada a la universitat, des del mateix centre. Un cop assolida 

aquesta gran fita, va començar la promoció de cursos de formació educacional als pares i 

mares i a les alumnes. Vetlla també per les famílies i per tot el que fa referència al col·legi, com 

per exemple el concert educatiu i l'educació diferenciada. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL FONT 
DE L'ABELLA 
 

 
Adreça social: Av. Montilivi, 100, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 206 547 

Adreça electrònica:  angels.torrabadella@udg.edu 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 65 
 
Objectius principals:  
-Ajudar al desenvolupament de l'escola i al seu coneixement per part de tots els pares i mares.  

-Fer costat als pares i mares.  

-Vetllar per al bon funcionament quotidià de l'escola.  

-Col·laborar amb l'equip educatiu i directiu per aconseguir la millora contínua de l'escola. 

 

Activitats principals:  
-Activitat de piscina per a l'alumnat de l'escola.  

-Festa de Nadal.  

-Sopar de final de curs.  

-Trobades de pares i mares al llarg de l'any.  

-Ajuda a les millores de l'escola.  

-Casal d'estiu.  

 

Ressenya històrica:  
Al setembre del 1984 es va constituir l'APA com a associació de pares d'alumnes. Més tard va 

passar a anomenar-se AMPA. Durant una primera època l'associació només s'encarregava de la 

gestió de la piscina, però amb el pas dels anys ha anat agafant protagonisme, essent fins i tot 

tinguts en compte en l'elaboració del Projecte educatiu del centre (PEC). 
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI PÚBLIC VERD 
 

 
Adreça social: C. Joan Maragall, 32    17002    Girona 

Telèfon:  972 202 399 

Adreça electrònica:  ampaverd@yahoo.es 

Web: www.xtec.cat/ceipverd 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 16 h a 19 h, i dijous, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 170 
 
Objectius principals:  
-Agrupar el conjunt de pares i mares de l'escola, tot esdevenint un instrument de 

representació i participació en tot allò que afecta l'activitat escolar dels fills i filles.  

-Donar suport a les activitats que realitza el centre escolar i complementar-les. 

 

Activitats principals:  
-Preparació de les activitats extraescolars.  

-Organització de casals (setembre, Nadal, Setmana Santa, tardes i última setmana de juny).  

-Gestió del servei de menjador.  

-Control de material esportiu.  

-Venda de llibres de text.  

-Servei d'acollida matinal.  

-Contacte periòdic amb la direcció de l'escola.  

-Revista anual de l'escola.  

-Petició de subvencions.  

 

Ressenya històrica:  
Pocs anys després de la fundació de l'escola, es va crear l'associació de pares (es va fundar el 

1933). 
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES 
DEL CEIP PERICOT 
 

 
Adreça social: C. Riera de Mus ,19 A    17003    Girona 

Telèfon:  680 580 945 

Adreça electrònica:  ampa@ampapericot.cat 

Web: www.ampapericot.cat 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia (al telèfon de l'AMPA). 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 0 
 
Objectius principals:  
-Agrupar el conjunt de mares, pares, persones tutores i representants legals de l'alumnat, 

creant un instrument de representació i participació en tot el que envolta l'activitat escolar.  

-Incorporar idees per al debat amb l'objectiu de beneficiar l'escola i la vida escolar dels seus 

fills i filles.  

-Participar en els debats del dia a dia de l'escola i treballar conjuntament amb la direcció del 

centre. 

 

Activitats principals:  
-Gestió dels serveis de menjador, d'activitats extraescolars, acollida matinal i ludoteca.  

-Organització dels casals de Setmana Santa, juny, setembre i Nadal.  

-Venda de xandalls, bates i llibres.  

-Cura del bon manteniment de les instal·lacions i de millorar-les (reforma del pati i instal·lació 

de la pista esportiva).  

-Participació en la nova escola i seguir-ne l'evolució.  

-Informació de les subvencions individuals i col·lectives.  

 

Ressenya històrica:  
L'escola té classes fins a tercer curs de primària en el curs escolar 2010-2011. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES 
DEL COL·LEGI SAGRAT COR DE JESÚS 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 19-21    17007    Girona 

Telèfon:  972 207 279 

Adreça electrònica:  ampasagratcorgirona@gmail.com 

Web: ampasagratcorgirona.blospot.com 

Horari d’atenció al públic: Durant l'horari escolar. 
 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 120 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la relació amb els pares, mares, fills i filles i professorat.  

-Promoure l'amistat dels infants més enllà del recinte educatiu.  

-Ajudar i facilitar la col·laboració del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de 

directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

 

Activitats principals:  
-Castanyada.  

-Visita dels patges a l'escola (obsequiar tot l'alumnat amb una bossa de llaminadures).  

-Xocolatada per la Diada de Sant Jordi.  

-Gelatada per la festa del pare Coll (19 de maig).  

-Talleret de Nadal.  

-Festa de cloenda del curs escolar amb un sopar de germanor.  

-Trobades de pares i mares al llarg de l'any.  

-Organització d'activitats extraescolars.  

 

Ressenya històrica:  
És una associació promoguda l'any 2001 per un grup de mares i pares amb l'objectiu de 

participar activament en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles. Amb els 

anys, l'associació ha anat progressant amb més unió i adaptant-se a les noves necessitats. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L'ESCOLA 
EIXIMENIS 
 

 
Adreça social: C. Eiximenis, 7    17001    Girona 

Telèfon:  972 202 974 

Adreça electrònica:  info@ampaeiximenis.org 

Web: www.ampaeiximenis.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 16.45 h a 18.15 h. 
 
Àmbit: Educació 

 
Objectius principals:  
-Impulsar la participació i la col·laboració dels pares i mares en els objectius i activitats de la 

comunitat escolar de l'escola Eiximenis, així com promoure'n la participació en la gestió del 

centre.  

-Fomentar el diàleg dels pares i mares amb els diferents estaments de l'escola, especialment 

amb el Consell Escolar, la direcció i el claustre del professorat, per tal d'incentivar la formació 

integral dels seus fills i filles, en la perspectiva del projecte escolar i en el marc d'una societat 

lliure i democràtica.  

-Col·laborar en el manteniment i la promoció de les activitats escolars i extraescolars, aportant 

iniciatives i mitjans per fer més eficaç la tasca de l'escola.  

-Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 

l'entorn.  

-Vehicular les inquietuds, aspiracions i objectius que lliurement i democràticament manifestin 

els pares i les mares, referents al funcionament i la millora de l'ensenyament.  

-Promoure activitats de formació i orientació dels pares i mares i les famílies, tant des del 

vessant cultural com des de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.  

-Organitzar activitats d'esbarjo i lúdiques per a tota la comunitat escolar.  

-Sol·licitar, dels organismes públics pertinents, la millora de les condicions materials i humanes 

de la nostra escola i la seva col·laboració en totes les tasques escolars i extraescolars.  

-Incloure qualsevol altre objectiu que es fixi en assemblea general per decisió majoritària dels 

socis i sòcies. 

 

Activitats principals:  
-Activitats destinades a l'alumnat de l'escola i, per extensió, a les seves famílies.  

 

Ressenya històrica:  
Es van donar d'alta al Registre d'Associacions de la Generalitat el 6 de març del 1975. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES SEPARATS DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  648 550 790 

Adreça electrònica:  infoseparatsgi@yahoo.es 

Web: separatsgi.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Aconseguir que es reconeguin els drets dels pares i mares després d'una separació o divorci.  

-Assessorar de forma diversa els pares i mares que se separen.  

-Lluitar pels drets dels nens i nenes i dels avis i àvies. 

 

Ressenya històrica:  
L'entitat porta anys assessorant via telefònica i en persona a pares i mares sobre separacions i 

derivant-los a mossos, psicòlegs, advocats i serveis atenció a la víctima, així com a serveis 

socials. 
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ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE 
CAN GIBERT DEL PLA - SANT JOAN 
 

 
Adreça social: C. Taga, 4, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 239 539 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Gent gran, Lleure 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Oferir un espai de trobada recreatiu per a les persones jubilades i la gent gran del barri.  

-Promoure activitats diverses. 

 

Activitats principals:  
-Punt de creu.  

-Pintura.  

-Gimnàs.  

-Jocs lúdics: contes, bingo, etc.  

-Cursos de memòria.  

-Balls de saló cada quinze dies.  

-Celebracions dues vegades l'any (Sant Joan i Nadal).  

 

Ressenya històrica:  
Fa uns anys un grup de jubilats, jubilades i pensionistes del barri de Can Gibert del Pla va 

decidir crear una associació per realitzar activitats i tenir un punt de trobada amb altres 

persones del barri. Amb els anys, l'associació ha anat progressant amb més unió i un major 

nombre de socis i sòcies. 
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ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE 
TAIALÀ 
 

 
Adreça social: C. Modeguera Gran, 1, bxs. 1a    17007    Girona 

Telèfon:  972 227 627 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran, Lleure 

 
Persones associades: 740 
 
Objectius principals:  
-Animar a participar en diferents activitats a les persones associades.  

-Desenvolupar amistats en un ambient agradable i simpàtic. 

 

Activitats principals:  
-Tertúlies i reunions.  

-Classes d'alfabetització, teatre, cant i projeccions de pel·lícules.  

-Sortides i excursions a diferents punts de Girona i voltants per visitar llocs d'interès.  

-Setmana cultural anual al mes d'octubre ("Veranillo del membrillo").  

-Visites a altres casals amb el grup de cant.  

 

Ressenya històrica:  
La fundació de l'entitat va portar-se a terme el 18 de juliol del 1984. Des d'aleshores hi han 

hagut diferents presidents i el centre ha estat ubicat en diferents llocs, fins a arribar al local 

social actual. Dins dels actes amb més renom, s'han de destacar les festes de Cap d'Any, 

sortides i campionats d'índole diversa, el taller de costura, l'activitat de cant i les sardanes, 

sempre amb l'afany que la gent s'ho passi d'allò més bé. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

178



 

 
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE 
VILA-ROJA 
 

 
Adreça social: C. Camp de la Plana, 13    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 603 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Gent gran 

 
Persones associades: 627 
 
Objectius principals:  
-Promoure la participació i facilitar l'accés de la gent gran a les activitats.  

-Oferir espais de trobada i d'intercanvi.  

-Potenciar una oferta cultural i informativa variada i dinamitzada. 

 

Activitats principals:  
-Serveis: perruqueria, barberia, podologia i massatges.  

-Cursos: memòria, informàtica, gimnàstica i manualitats.  

-Sortides: cinema, museus, exposicions i viatges.  

-Balls i celebracions: dinars, berenars, castanyada i xocolatada.  

-Festes populars: Carnestoltes, Cap d'Any, revetlla de Sant Joan, festes majors, etc.  

 

Ressenya històrica:  
1987: Fundació. 1991: Trasllat al Centre Cívic Onyar. 1997: Celebració del 10è aniversari. 2002: 

Participació com a entitat en els 10 anys de la Coordinadora d'Entitats del Sector Est. 2007: 20è 

aniversari de l'entitat. 
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 APJTC 

ASSOCIACIÓ DE PREJUBILATS I JUBILATS DE 
TELEFÒNICA A CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. la Crosa, 6    17181    Vilablareix. 

Telèfon:  972 402 223 

Adreça electrònica:  A.P.V.120643@telefonica.net 

Web: prejugi.ya.st 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 123 
 
Objectius principals:  
-Resoldre els problemes de la prejubilació i la jubilació. 

 

Activitats principals:  
-Reunions periòdiques amb els socis i sòcies per discutir i prendre decisions sobre les mesures 

que cal portar a terme: informatives, jurídiques, de mobilització, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Els problemes que van sorgir en la interpretació dels múltiples i diferents contractes de 

prejubilació, i d'altres derivats de la jubilació i l'oblit de l'empresa i dels sindicats que van 

signar aquests contractes, van portar les persones fundadores de l'entitat a la necessitat de 

constituir-se com a associació amb l'objectiu de defensar els seus interessos. 
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 APTEN 

ASSOCIACIÓ DE PSICOTERAPEUTES I 
TERAPEUTES NATURALS 
 

 
Adreça social: Av. l'Amical Mauthausen, 3, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  605 625 852 

Adreça electrònica:  mariac@grn.es 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Educació, Persones amb risc d’exclusió social, Professional 

 
Objectius principals:  
-Portar a terme educació per a la salut.  

-Realitzar activitats terapèutiques per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, 

mitjançant la psicologia i les teràpies naturals. 

 

Activitats principals:  
Treballen en les comissions següents:  

-Comissió d'addiccions i drogodependències.  

-Comissió de sexualitat.  

-Comunicació i habilitats socials.  

-Comissió de salut i benestar.  

 

Ressenya històrica:  
APTEN es va fundar l'any 2007 amb l'objectiu de treballar per a la salut i el benestar, per a la 

millora de la qualitat de vida de les persones i el seu creixement personal. Del 2007 al 2010 

s'han realitzat cinc o sis cursos per any en col·laboració amb el Departament de Justícia de la 

Generalitat sobre reeducació vial. S'han fet tallers de sexualitat per a joves, pares i mares i 

docents a l'Espai Jove de Banyoles i a la comarca del Pla de l'Estany. També s'ha fet el mes de 

la salut al Pla de l'Estany, amb activitats com les següents: videofòrums de drogues, xerrades 

d'igualtat de gènere, tallers de sexualitat i conferències per a adolescents de temàtiques 

variades. S'han portat a terme també un taller de relacions socioafectives al CEIP de Serinyà, 

un taller de salut pel curs de premonitors de l'Espai Jove de Serinyà i una conferència sobre 

educar per la pau al Museu Darder de Banyoles dins el programa pilot de prevenció de les 

violències. 
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ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE LES 
COMARQUES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Adreça electrònica:  puntaires@wanadoo.es 

Web: puntaires.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció, Lleure 

 
Persones associades: 510 
 
Objectius principals:  
-Divulgar i promoure la pràctica de fer puntes de coixí. 

 

Activitats principals:  
-Publicació quadrimestral d'un butlletí amb treballs de les associades i notícies del món 

puntaire.  

-Trobada anual de puntaires, cada any a un poble diferent de les comarques gironines.  

-Organització d'un concurs anual dins la trobada general amb un tema relacionat amb les 

puntes.  

-Oferiment de cursos per aprendre els diferents punts dins el món del boixet.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada l'any 1996 per un grup de puntaires, intenta aglutinar totes les persones puntaires de 

les comarques gironines donant-los informació sobre trobades. La celebració de la patrona de 

l'entitat el 21 de novembre, cada any a un poble diferent, és un dels esdeveniments principals. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

182



 

 
ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA ALS 
IMMIGRANTS ÀKAN 
 

 
Adreça social: C. Vista Alegre, 7 A    17004    Girona 

Telèfon:  650 109 133 

Adreça electrònica:  associacio@akan.cat 

Web: www.akan.cat 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 8 
 
Objectius principals:  
-Acollir persones immigrants amb especials dificultats.  

-Ensenyar la llengua catalana.  

-Promoure culturalment i professionalment les persones immigrants.  

-Acompanyar en les diferents situacions en què es troba la persona immigrant.  

-Facilitar habitatge i aliments a un grup d'alumnes que fan un programa de capacitació 

professional i millora en diferents aspectes.  

-Sensibilitzar entorn de la immigració.  

-Editar un butlletí mensual i un bloc. 

 

Activitats principals:  
-Classes de llengua catalana i ajuts en altres matèries corresponents a l'estudi del graduat 

escolar, cicles de grau mitjà o superior, universitat, etc.  

-Acompanyament personal, en la diversitat d'aspectes que tinguin relació amb la realitat 

immigrant.  

-Coral Àkan.  

-Pregària i diàleg interreligiós i intercultural.  

 

Ressenya històrica:  
Octubre del 2003: Inici d'activitats docents de llengua catalana. Gener del 2004: Estrena de la 

coral Àkan. Març del 2004: S'estableix oficialment l'associació, amb 4 socis. Març-Novembre 

del 2005: Participació en un programa de TVE Catalunya (TV2) i en el programa Signes del 

temps de TV de Catalunya (TV3). Desembre del 2005: Publicació del llibre Amal? Jo et saludo!. 

Abril del 2006: Lectura de poemes a la Casa de Cultura. Maig del 2006: Taller de cant 

interreligiós a Manresa. 
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ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS AFRICANS 
GARAWOL 
 

 
Adreça social: C. Puigneulós, 14, 3r 4a    17006    Girona 

Telèfon:  606 308 167 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Objectius principals:  
-Portar a terme projectes de cooperació amb la població de Garawol, a Gàmbia. 

 

Activitats principals:  
-Organització i gestió de treball de cooperació de l'entitat i de les persones que en formen part 

a Girona amb la zona de Garawol, a Gàmbia.  

 

Ressenya històrica:  
L’any 1994 es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i l’any 2009 

al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'AVELLANEDA-
TORRES DE PALAU 
 

 
Adreça social: C. Balears, 23    17003    Girona 

Telèfon:  972 215 222 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Objectius principals:  
-Atendre les queixes dels veïns i veïnes.  

-Buscar l'ajuda de l'Ajuntament en cas de no poder solucionar els problemes del veïnat. 

 

Activitats principals:  
-Activitats de tipus social.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar quan al barri de l'Avellaneda no hi havia ni llum, ni asfalt ni aigua 

potable. Es va fundar l'associació i l'Ajuntament es va encarregar de posar tot el que faltava. En 

aquell moment, les persones associades eren tots els veïns del barri sense distinció, paguessin 

o no la quota. Aquesta quota es va cobrar al principi, però després pràcticament totes les 

despeses anaven a càrrec de l'Ajuntament. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN GIBERT DEL 
PLA 
 

 
Adreça social: C. Orient, 53, bxs. 3a    17006    Girona 

Telèfon:  972 233 523 

Adreça electrònica:  jmda49@yahoo.es 

Web: avcangibert.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Últim dijous de cada mes, de 21 h a 23 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Objectius principals:  
-Coordinar-se amb les diferents administracions.  

-Realitzar activitats culturals i educatives.  

-Unificar i integrar les diferents ètnies del barri. 

 

Activitats principals:  
-Plans d'educació i seguretat.  

-Participació al Comitè Directiu del Pla de Barris.  

-Participació al Pla d'educació i convivència.  

-Carnestoltes.  

-Marxa popular.  

-Festa major.  

-Festa de la gent gran.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat l’any 1974. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DOMENY, PLA DE 
DOMENY I TAIALÀ 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 216 198 

Adreça electrònica:  avdomenytaiala@gmail.com 

Web: avdomenytaiala.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 82 
 
Objectius principals:  
-Vetllar pel benestar de les persones que viuen al barri i per la sostenibilitat de la nostra zona. 

 

Activitats principals:  
-Marxa popular nocturna (juny).  

-Marxa popular d'estiu (setembre).  

-Col·laboració en l'organització de cursos al Centre Cívic Ter (dansa oriental, estiraments...).  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va constituir el 18 d'octubre del 2002. La Junta Directiva actual va ser 

escollida a l'assemblea del 22 de gener del 2010. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONT DE LA 
PÓLVORA 
 

 
Adreça social: Pl. Llimoner, 4    17004    Girona 

Telèfon:  663 457 206 

Adreça electrònica:  aveinsfontdelapolvora@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Objectius principals:  
-Millorar el barri. 

 

Activitats principals:  
-Jocs i activitats per als veïns i veïnes del barri.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat es va fundar l'any 1978. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU - 
XAVIER CUGAT 
 

 
Adreça social: C. Antoni Varés Martinell, 14, entl. 2a    17007    Girona 

Telèfon:  972 227 163 

Adreça electrònica:  avfontajauxc@telefonica.net 

Web: www.fontajau.cat 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 610 
 
Objectius principals:  
-Canalitzar i exposar les opinions, els criteris i les aspiracions dels veïns i veïnes associats 

respecte a problemes urbanístics, infraestructurals, de serveis municipals, etc.  

-Formar i informar els veïns i veïnes associats.  

-Fomentar la pràctica d'activitats esportives.  

-Promoure les relacions socials, cíviques i culturals i la millora dels serveis.  

-Portar a terme les accions necessàries per preservar el benestar i els interessos col·lectius de 

les persones associades. 

 

Activitats principals:  
Activitats anuals:  

-Organització de la Festa Major de Fontajau i de la Fira d'Activitats de l'Esquerra del Ter.  

-Participació en l'organització del Carnestoltes, la Bicicletada i la Fira de l'Intercanvi de 

l'Esquerra del Ter.  

-Cursos de formació (balls de saló, tai-txi-txuan...).  

-Representació dels veïns a la Taula Territorial i a l'Agenda 21 local.  

-Reunions amb l'Administració, la Coordinadora d'Entitats de l'Esquerra del Ter, etc. 

  

Activitats esporàdiques: 

 -Barraca a la Copa durant les Fires de Sant Narcís.  

-Organització de xerrades.  

-Participació al projecte "Mil i una veus", organitzat per la Coordinadora d'Entitats de 

l'Esquerra del Ter (DVD Històries de vida de l'Esquerra del Ter i La Rajola).  
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Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 1988 per reclamar les mancances que tenia la urbanització de 

Fontajau. L'any 1994, la nova junta va redefinir uns objectius més globals. L'any següent es va 

organitzar la primera edició de la Festa Major de Fontajau, activitat actualment plenament 

consolidada com a espai de cohesió, relació i promoció del barri. L'any 2000 es va inaugurar la 

primera seu oficial de l'associació als equipaments cívics de Fontajau - Isidre Molar, on es van 

començar a fer activitats. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU II 
 

 
Adreça social: C. Sant Gregori, 91, bxs. 3a    17007    Girona 

Telèfon:  972 221 619 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
- Canalitzar i exposar les opinions, els criteris i les aspiracions dels veïns i veïnes associats.  

- Formar i informar els veïns i veïnes.  

- Col·laborar estretament amb les autoritats locals i provincials en la consecució de les 

finalitats de l’associació.  

- Promoure el foment i la pràctica d’activitats físiques i esportives.  

- Fomentar i promoure les relacions socials, cíviques, culturals i la millora dels serveis.  

- Organitzar diferents actes a l’aire lliure, com poden ser festes i altres activitats. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va fundar l’any 1991, el mateix any que es va inscriure al Registre d’Associacions de 

la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GERMANS SÀBAT 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 952 

Adreça electrònica:  associacio.veins@gmail.es 

Web: avvgermanssabat.blogspot.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Gent gran, Joventut, Veïns i veïnes 

 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos dels veïns i veïnes, sigui quin sigui l'àmbit. 

 

Activitats principals:  
-Organització de la festa major del barri.  

-Festa andalusa al mes d'abril.  

-Castanyada popular al mes de novembre.  

-Edició d'un llibre de recerca històrica del 50è aniversari del barri.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va inscriure al registre el 18 de maig del 1978, tot i que l'entitat ja 

portava molt temps treballant. La gestió per part de l'associació de veïns sobre el pou d'aigua 

del barri va ser molt important, així com d'altres activitats. Durant la seva història, l'Associació 

de Veïns de Germans Sàbat ha demostrat defensar qualsevol causa, com va quedar palès, per 

exemple, quan van formar part de la Plataforma No a la Guerra. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUJADA DE LA 
TORRASSA 
 

 
Adreça social: Pda. Torrassa, 32, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 224 797 

Adreça electrònica:  manelggll@eresmas.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la convivència al veïnat.  

-Recollir els suggeriments dels veïns i veïnes, i fer tot el possible per arribar a una solució. 

 

Activitats principals:  
-Festa major anual.  

-Grup de gimnàstica de manteniment de la tercera edat.  

-Actes culturals en festes assenyalades.  

-Gestió del local social.  

 

Ressenya històrica:  
El que inicialment va ser una comissió de veïns sense una estructura definida, va donar un pas 

endavant quan es va constituir com a associació legalment registrada. Al juliol del 1993 es va 

celebrar la primera assemblea general, on es van aprovar els estatuts i es va formar la primera 

junta gestora. 
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 AVRA 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA RAMBLA, 
ARGENTERIA I ABEURADORS - "LES RAMBLES 
DE GIRONA" 
 

 
Adreça social: Rbla. Llibertat, 9, bxs. B    17004    Girona 

Telèfon:  972 208 201 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dissabtes, de 10 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Dinamitzar el sector del comerç dins el Barri Vell. 

 

Activitats principals:  
-Activitats de caire lúdic i cultural.  

-Festes de Primavera.  

-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

 

Ressenya històrica:  
Entitat amb més de 50 anys d'activitat. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA VALL DE SANT 
DANIEL 
 

 
Adreça social: C. les Monges, 20, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  690 321 036 

Adreça electrònica:  seura333@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Promoure la participació dels veïns i veïnes de la vall de Sant Daniel en diverses activitats.  

-Ser l'intermediari entre el veïnat i l'Ajuntament. 

 

Activitats principals:  
-Festa major.  

-Sortides per la vall.  

-Trobada mensual per tractar les peticions dels veïns i veïnes i fer reunions amb l'Ajuntament.  

-Assemblea general.  

-Activitats diverses: arrossada popular, calçotada, castanyada, trobada de motos, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'actual etapa de l'associació va començar a l'octubre del 1999. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'EIXAMPLE DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 211 080 

Adreça electrònica:  jgultres@xtec.cat 

Web: www.girona.cat/AVEixample/eixample/index.html 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 125 
 
Objectius principals:  
-Potenciar la convivència al barri.  

-Millorar el civisme.  

-Fer activitats perquè els veïns i veïnes s'impliquin en les problemàtiques del seu barri.  

-Vetllar pels interessos del barri i de la gent que hi viu.  

-Promoure el lleure i l'entreteniment. 

 

Activitats principals:  
-Festa major, cada any a principis del mes de maig.  

-Reunions.  

-Intermediació entre veïnat i administracions.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 2003. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES - 
FORA MURALLA 
 

 
Adreça social: C. Muntanya, 7 B, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 224 755 

Adreça electrònica:  pilaradroher@gmail.com 

Web: lespedreres.blogspot.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure, Veïns i veïnes 

 

Persones associades: 500 
 
Objectius principals:  
-Realitzar activitats culturals i lúdiques adreçades als veïns i veïnes del barri i obertes a la 

ciutat.  

-Comunicar a l'Ajuntament les millores i els serveis necessaris al barri, entre els quals es 

prioritzen la supressió de barreres arquitectòniques i els problemes de mobilitat i aparcament, 

sense oblidar, però, la neteja i la seguretat del barri.  

-Supervisió, seguiment i suport del Pla especial del parc de les Pedreres, actualment en fase de 

redacció. 
 

Activitats principals:  
-Participació en la Comissió Cívica Parc de les Pedreres.  

-Assemblea general de veïns (octubre).  

-Mirador dels focs de Sant Narcís a l'hotel AC Palau de Bellavista.  

-Passejada amb Natura i Cultura (novembre).  

-Loteria de Nadal del barri.  

-Organització de la Cursa Popular Parc de les Pedreres (primera edició prevista a l'abril del 

2011).  

-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Festa major (juny).  

-Participació en la creació i manteniment de la socioteca Annexa oberta al barri.  
 

Ressenya històrica:  
L'Associació de Veïns de les Pedreres - Fora Muralla es va constituir legalment l'1 d'octubre del 

1991. Sempre ha estat activa i atenta a les necessitats dels veïns i veïnes. Des de fa uns tres 

anys, arran de la incorporació de noves persones al barri i amb la renovació de la junta i la 

presidència, l'associació viu un moment de gran activitat tant en l'àmbit organitzatiu i en la 

realització d'activitats culturals i lúdiques com pel que fa a les gestions pertinents a 

l'assoliment de les millores urbanístiques i ambientals necessàries al barri. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTILIVI 
 

 
Adreça social: C. J. Ametller i Viñas, 56    17003    Girona 

Telèfon:  972 200 366 

Adreça electrònica:  avmontilivi@gmail.com 

Web: www.montilivi.cat 

Horari d’atenció al públic: Cal concertar cita prèviament. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 334 
 
Objectius principals:  
-Detectar les necessitats concretes del barri i mantenir vius els objectius fundacionals.  

-Mantenir una plataforma vàlida d'entesa i comunicació amb les administracions públiques.  

-Conservar un equip motivat per organitzar activitats d'ocupació del temps lliure i d'oci per als 

veïns i veïnes. 

 

Activitats principals:  
De setembre a juny:  

-Al Centre Montilivi: ioga, balls de saló, teatre...  

-Al carrer: havaneres, sardanes, Carnestoltes, festa major...  

-Al local social: guitarra, coral, reunions, xerrades, juntes, assemblees...  

-Excursions per acompanyar la coral i les guitarres en les seves actuacions.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació de Veïns de Montilivi es va crear en l'assemblea constituent que va tenir lloc el 10 

de desembre del 1977. La Junta Directiva actual va ser nomenada a l'assemblea general 

extraordinària del 25 de gener del 2010. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PUIGVISTÓS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Francesc Romaguera, 48, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 215 674 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos col·lectius dels veïns i veïnes de la zona. 

 

Activitats principals:  
-Activitats puntuals, sense una programació anual establerta.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser creada quan l'única urbanització de la zona era la de Puigvistós, amb una 

problemàtica molt diferenciada de la resta del barri de Montilivi, on ja hi havia una associació. 

Actualment, quan ja hi ha moltes més urbanitzacions, l'associació roman gairebé inactiva. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Adreça electrònica:  avsantnarcis@eldimoni.com 

Web: avsantnarcis.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Iniciativa social, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 370 
 
Objectius principals:  
-Donar resposta a aquelles inquietuds socials i culturals del nostre barri.  

-Dedicar atenció a la complexitat de la realitat social de l'entorn.  

-Satisfer les necessitats que es manifestin al barri de l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Organització i lideratge de les demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes del barri (obres 

del TAV, aparcaments, neteja, seguretat, manca d'equipaments municipals...) a través de 

reunions informatives, taules de debat, recollida de signatures, rodes de premsa, comunicats i 

articles, etc.  

-Festa major (el primer cap de setmana de juny).  

-Colla de jocs de taula i colla de jocs de carrer.  

-Campionat Mundial de Bèlit.  

-Grups de lectura, col·laboració amb el punt de lectura municipal i organització del premi 

literari.  

-Grup de teatre i d'Els Pastorets.  

-Jam sessions Sodejam el tercer divendres de cada mes.  

-Edició de El Despertador de Sant Narcís, revista trimestral.  

-Cursa popular.  

-Fira dels Pobles (amb veïns i veïnes d'altres països) i Fira d'Entitats (mostra d'entitats del 

barri).  

 

Ressenya històrica:  
Inicialment, l'associació va ser fundada per al control i vigilància del plec de condicions 

establertes als habitatges protegits del sector, dins l'anomenada Nueva Obra Sindical del 

Hogar. Malgrat tot, amb el temps s'ha anat adaptant als canvis de la realitat social del barri, 

fins a organitzar l'associació en seccions o vocalies. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PONÇ 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 911 059 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 78 
 
Objectius principals:  
-Vetllar pels interessos dels veïns i veïnes.  

-Intentar millorar la situació del barri. 

 

Activitats principals:  
-Actualment l'associació no té un programa anual establert, sinó que respon a les necessitats 

puntuals dels veïns, veïnes i del barri.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir el 1995. Durant uns anys es van organitzar els actes de la Festa 

Major de Sant Ponç i la Festa de la Gent Gran, cursos de màgia, balls de saló... però al 2004 es 

van deixar de portar a terme les activitats per manca de voluntaris i voluntàries. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA EUGÈNIA DE 
TER 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 111 

Adreça electrònica:  avsantaeugenia@gmail.com 

Web: www.avsantaeugenia.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Esport, Lleure, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 475 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir la millora constant de la qualitat de vida de totes les persones que viuen al barri.  

-Potenciar la participació dels veïns i les veïnes per detectar i expressar els problemes del barri, 

proposar solucions i reivindicar les respostes adequades de l'Administració pública.  

-Millorar la convivència i la cohesió social al barri. 

 

Activitats principals:  
-Reunions de veïns i veïnes per debatre diferents situacions i problemes del barri.  

-Celebració de les festes de Nadal: festa de Cap d'Any, cagatió, arribada del carter reial i 

representant dels Reis Mags.  

-Organització d'activitats diverses: Marxa Popular de Santa Eugènia de Ter; mostres de música 

i dansa de veïns i veïnes eugenials i invitats; Nits Eugenials i Nits Llatines, conjuntament amb el 

Centre Cívic Santa Eugènia; festa major del barri; activitats relacionades amb la cultura i les 

tradicions catalanes, com castellers, sardanes, cercavila popular i correfoc; activitats de 

dinamització de la "plaça del barco" durant els mesos d'estiu, com balls de tarda, tallers de 

sardanes i castellers o ping-pong; Torneig de la Síndria i revetlla de Sant Joan.  

-Participació en diferents entitats i comissions: Federació d'Associacions de Veïns de Girona, 

Plataforma en Defensa de les Hortes de Santa Eugènia, Pla d'educació i convivència, Comissió 

de Barraques de Fires i Comissió d'Avaluació del Projecte d'Intervenció Integral dels Barris de 

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.  

-Activitats econòmiques (loteria, quina, barraques...) i tramitació de subvencions per recollir 

fons.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear l'any 1979 i sempre ha estat activa. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE DE TAIALÀ 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 216 347 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Objectius principals:  
-Resoldre els problemes del barri i dels veïns i veïnes.  

-Organitzar diversos actes perquè en gaudeixi tothom. 

 

Activitats principals:  
-Distribució de les diverses queixes, sol·licituds i peticions, als seus destinataris i destinatàries.  

-Organització, com a entitat individual o en col·laboració amb altres, d'actes o activitats.  

 

Ressenya històrica:  
Es va fundar a causa dels problemes que hi havia al barri. Cap a l'any 1980, i gràcies al 

president del moment, es van solucionar els més importants, com eren la falta d'aigua potable 

i el servei d'escombraries. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE GIRONELLA 
 

 
Adreça social: Grup Torre Gironella, 102    17004    Girona 

Telèfon:  972 218 830 

Adreça electrònica:  araqueant@ya.com 

Web: avtorregironella.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Establir un contacte directe amb l'Ajuntament per demanar les millores i els serveis necessaris 

per al barri. 

 

Ressenya històrica:  
L’any 1970 l’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i 

l’any 1990 al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILA-ROJA 
D'ONYAR 
 

 
Adreça social: C. Camp de la Plana, 13    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 603 

Adreça electrònica:  aavv-vilaroja@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 120 
 
Objectius principals:  
-Protegir i defensar els drets dels veïns i veïnes del barri.  

-Vetllar per a la bona salut i la seguretat del barri.  

-Mantenir en bones condicions les infraestructures.  

-Aconseguir que tots els veïns i veïnes puguin gaudir del barri en tots els seus vessants. 

 

Activitats principals:  
-Millora de la seguretat i de les infraestructures del barri.  

-Activitats de tipus social i cultural.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 13 de febrer del 1975. Ha tingut el funcionament habitual d'una 

associació de veïns, organitzant la festa major i d'altres activitats per al barri. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VISTA ALEGRE - 
CARME 
 

 
Adreça social: Ptge. Picapedrers, 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 204 314 

Adreça electrònica:  vistalegre.gi@gmail.com 

Web: vistalegre.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Lleure, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 171 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la millora del barri amb activitats socials, cíviques i culturals. 

 

Activitats principals:  
-Manteniment físic per a adults.  

-Ioga.  

-Cant coral.  

-Dibuix amb model viu i pintura.  

-Petanca.  

-Iniciació al massatge i a l'aromateràpia.  

-Entrenament de la memòria.  

-Teràpia natural del moviment.  

-Xerrades de divulgació.  

-Excursions.  

-Festa major i revetlla de Sant Joan.  

-Arrossada popular.  

-Excursions i sortides socials.  

-Xocolatada i festa infantil.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 30 de setembre del 1988. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VIVENDES 
BARCELÓ, DISSEMINAT MONTILIVI, DE LA 
CREUETA 
 

 
Adreça social: Grup La Creueta, 1, porta 12    17003    Girona 

Telèfon:  972 228 244 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Obtenir un espai per resar. 

 

Activitats principals:  
-Classes de cultura marroquina per a infants i joves.  

-Espai per resar.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser constituïda el 1984 per part de la població marroquina del barri, que va crear la 

mesquita per tenir un lloc per resar. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VELL-
CENTRE 
 

 
Adreça social: C. Força, 11, 1r A    17004    Girona 

Telèfon:  972 222 719 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos dels veïns i veïnes.  

-Promoure el diàleg i la col·laboració entre les persones associades per tal de millorar la 

qualitat de vida del barri. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1993. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL GRUP SANT 
DANIEL 
 

 
Adreça social: C. Camp de la Plana, 13    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 603 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Ajudar els veïns i les veïnes en tot allò que sigui possible. 

 

Activitats principals:  
-Ajuda a tots els veïns i veïnes.  

-Informació a l'Ajuntament dels desperfectes que hi ha al carrer.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat des de l’any 1980. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MERCADAL 
 

 
Adreça social: C. Eiximenis, 18    17001    Girona 

Telèfon:  972 205 570 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Explotar les potencialitats del barri en tots els àmbits.  

-Millorar la vida quotidiana dels veïns i veïnes en tots els àmbits. 

 

Ressenya històrica:  
Fundada el 5 d'octubre del 1979, s'aprovaren els estatuts quatre dies després. Amb molta 

activitat veïnal des del 1979 fins al 1982, des d'aleshores hi ha hagut actuacions puntuals i 

esporàdiques. El 26 de novembre del 1997 s'aprovà l'adaptació dels estatuts a la Llei 7/1997, 

de 19 de juny, del Parlament de Catalunya. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PARC DE 
MONTJUÏC 
 

 
Adreça social: Rda. Fort Roig, 19 A, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 410 965 

Adreça electrònica:  associacio@barridemontjuic.cat 

Web: www.barridemontjuic.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 16 h a 18 h, i dijous, de 17 h i 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Educació, Esport, Lleure, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 270 
 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos legítims dels veïns i veïnes. 

 

Activitats principals:  
-Conservació del medi ambient.  

-Vetlla per un creixement urbanístic racional i per una mobilitat urbana harmònica.  

-Activitats i actes de lleure en benefici de les persones associades, veïns i veïnes: festa del 

barri, marxa a peu per la Vall de Sant Daniel, quina...  

-Organització d'actes culturals i cicles de conferències.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat l’any 1978. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA DE PALAU 
SACOSTA - SANT PAU 
 

 
Adreça social: C. Marquès de Caldes de Montbui, 37, entl. 4a    17003    Girona 

Telèfon:  630 011 565 

Adreça electrònica:  mguill74@hotmail.com 

Web: pladepalausantpau.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 225 
 
Objectius principals:  
-Vetllar per la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri.  

-Facilitar la comunicació i la convivència al veïnat.  

-Cuidar l'entorn del barri. 

 

Activitats principals:  
-Festa major (juny).  

-Vetllada de Nadal.  

-Festa de Carnestoltes.  

-Cursets de cuina.  

-Puntes de coixí i brodats.  

-Cursets de balls d'envelat.  

-Banc del Temps de Pla de Palau.  

-Grup de teatre Jahisomtots.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat des de l’any 1985. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PONT MAJOR - 
PONT DE L'AIGUA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 219 205 

Adreça electrònica:  jmcastanyer@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Iniciativa social, Lleure, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Recollir les queixes dels veïns i veïnes i trametre-les a l'Ajuntament.  

-Fer de pont informatiu entre l'Ajuntament i el veïnat.  

-Promoure activitats culturals, de lleure, festes, etc.  

-Fomentar la vida associativa del barri. 

 

Activitats principals:  
-Festa major.  

-Festa de Nadal.  

-Carnestoltes.  

-Quines.  

-Projectes culturals: "Pont Major en imatges".  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va crear al 1978 i ha conviscut, per tant, amb tota l'etapa democràtica municipal. 

Des del seu inici, ha estat un motor d'activitats i reivindicacions, amb períodes de més i menys 

activitat. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS BLOCS 1-3 i 5-7 
DE FONTAJAU 
 

 
Adreça social: C. Fontajau, 5    17007    Girona 

Telèfon:  972 218 296 

Adreça electrònica:  assosiaciofontajau@hotmail.es 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir la millora del barri.  

-Implicar la gent del barri amb les activitats que s'organitzen des de l'associació. 

 

Activitats principals:  
-Sortides, excursions.  

-Tallers de costura.  

-Sevillanes.  

-Activitats puntuals: tió dels nens, Carnestoltes, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear l'any 1993. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA - GÜELL 
 

 
Adreça social: C. Güell, 56-58    17001    Girona 

Telèfon:  654 464 482 

Adreça electrònica:  parcdevesa@gmail.com 

Web: www.devesa-guell.blogspot.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Promoure, defensar i fer valer els drets i interessos de les persones associades com a 

ciutadanes.  

-Fomentar les activitats de caràcter esportiu, de lleure i ambiental. 

 

Activitats principals:  
-Passejada per conèixer l'entorn de la Devesa i les ribes del Ter (gener).  

-Carnestoltes (febrer).  

-Concurs de pintura ràpida i fotografia (març).  

-Passejada guiada per la Devesa (abril).  

-Visita de la Girona antiga durant l'exposició "Girona, Temps de Flors" (maig).  

-Festa popular per a mainada i joves (Sant Joan).  

-Festa major (setembre).  

-Passejada guiada per conèixer el barri i el seu entorn (octubre).  

-Castanyada popular i activitats esportives (novembre).  

-Col·laboració nadalenca amb el guarniment dels carrers i places (desembre).  

-Llibre de contes de Sant Jordi fet per nens i nenes.  

 

Ressenya històrica:  
L'actual Associació de Veïns Devesa-Güell, constituïda al 2005, parteix de diferents 

antecedents, projectes i activitats públiques que es manifesten a partir de finals dels anys 70. 

És als anys 80 quan es va constituir formalment una associació que finalment quedaria 

extingida. Com a conseqüència de la reordenació urbanística del barri i el considerable 

creixement demogràfic, un important col·lectiu de dones i homes van veure la necessitat de 

comptar amb una organització legal per donar sortida als problemes i a les inquietuds pròpies 

del barri. D'aquesta forma va néixer la nova associació de veïns per iniciativa popular i es va 

promoure la seva constitució d'acord amb la normativa vigent. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DE 
SANT FELIU 
 

 
Adreça social: C. Calderers, 13, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 202 434 

Web: www.avicsantfeliu.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Dinamització, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 36 
 
Objectius principals:  
-Millorar la promoció del barri.  

-Organitzar actes socials i culturals entre veïns i veïnes en general.  

-Transmetre les inquietuds del veïnat a les institucions. 

 

Activitats principals:  
-Arrossada.  

-Carnestoltes.  

-Festa major del barri.  

-Activitats al voltant de l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Organització de la Fira de Brocanters, conjuntament amb altres entitats, durant les Fires de 

Sant Narcís.  

-Botiga al carrer.  

-Campanya d'enllumenat de Nadal.  

-Edició de la revista La Pagineta.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada l'any 1992, és l'entitat hereva de l'Associació Cultural i Esportiva Sant Fèlix. La seva 

activitat ha estat més o menys contínua i estable, i durant alguna època s'ha editat un butlletí. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS CATOFA I 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 952 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 38 
 
Objectius principals:  
-Tenir cura dels serveis municipals.  

-Vetllar per una bona convivència entre els veïns i veïnes. 

 

Activitats principals:  
-Manteniment dels serveis municipals.  

-Participació en xerrades en l'àmbit de barri.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada el dia 3 de març de 1993, ha estat una nova aportació de veïns i veïnes al sector en 

una nova urbanització bastant ben condicionada. La majoria són nens i nenes que s'han fet 

adults en aquest barri i hi han format les seves famílies. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ 
 

 
Adreça social: C. Mas Jardí, 18    17003    Girona 

Telèfon:  972 217 353 

Adreça electrònica:  alcaresc@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Canalitzar qüestions comunes problemàtiques que afecten les famílies que viuen a la 

urbanització.  

-Gestionar i conservar l'antena comunitària de televisió. 

 

Activitats principals:  
-Seguiment i manteniment de serveis comuns i gestions amb l'Administració.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir l'any 1988 amb les finalitats de canalitzar els problemes comuns que 

afectaven els veïns i les veïnes que anaven a viure a la urbanització Torres de Palau II i de tenir 

un interlocutor vàlid i oficial davant de l'Ajuntament de Girona i d'altres organismes. Es va 

constituir com a associació ja que no es podia fer com a comunitat de propietaris per gestionar 

l'únic servei comú que tenien, l'antena de televisió, perquè no tenen cap propietat compartida 

ni cap espai comú. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS RAMADA 
 

 
Adreça social: C. Camp de la Plana, 13    17004    Girona 

Telèfon:  649 142 574 

Adreça electrònica:  sebilato@yahoo.es 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Reivindicar les mancances del barri.  

-Vetllar per la tranquil·litat, seguretat i neteja al barri. 

 

Activitats principals:  
-Organització de la festa major.  

-Activitats esportives i culturals.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 1970. 
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 ADEMGI 

ASSOCIACIÓ D'ENSENYANTS DE 
MATEMÀTIQUES DE LES COMARQUES 
GIRONINES 
 

 
Adreça social: Apartat de correus, 835    17080    Girona 

Telèfon:  972 418 989 

Adreça electrònica:  ademgi@gmail.com 

Web: www.xtec.cat/entitats/ademgi 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Ensenyament, Formació 

 
Persones associades: 154 
 
Objectius principals:  
-Donar suport i assistència a les persones membres de l'associació en l'exercici de la seva 

professió.  

-Afavorir l'ensenyament, la recerca i la difusió de les matemàtiques a les comarques gironines.  

-Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l'ensenyament de les matemàtiques.  

-Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat.  

-Facilitar intercanvis de tota mena entre els i les ensenyants (d'ensenyants, d'alumnes, de 

llibres, de revistes, de material pedagògic, etc.).  

-Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i activitats que puguin ser d'interès.  

-Impulsar l'elaboració de materials didàctics per a la innovació en l'ensenyament de les 

matemàtiques.  

-Divulgar documentació pedagògica, articles d'investigació i materials que es relacionin amb 

l'ensenyament de les matemàtiques.  

-Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins i fora de 

Catalunya. 

 

Activitats principals:  
-Cursos.  

-Tertúlies i conferències.  

-Sortides.  

-Dia escolar de les matemàtiques.  

-Concurs anual "Fem matemàtiques"' i "+ mates".  
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Ressenya històrica:  
L'associació té com a àmbit d'acció territorial principalment les comarques gironines i s'adreça 

a les persones ensenyants de matemàtiques de tots els nivells dins un ensenyament reglat, 

tant públic com privat. El juliol del 2009, la Federació Espanyola de Matemàtiques, juntament 

amb la FEEMCAT i ADEMGI, va organitzar a la ciutat de Girona el Congrés Nacional de 

Matemàtiques Jaem. 
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 D&M 

ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT I 
MIGRACIONS 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  972 236 840 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir millores en el desenvolupament dels països d'origen de les persones immigrants. 

 

Activitats principals:  
-Activitats de cooperació al desenvolupament als països d'origen de les persones immigrants.  

 

Ressenya històrica:  
Associació creada l'any 1998 amb l'objectiu de col·laborar en el desenvolupament dels pobles 

d'origen de les persones immigrants. Fins al moment, ha aconseguit portar a terme les 

següents accions:  

-Constitució d'un centre d'estudis secundaris a Kounkané (Senegal).  

-Formació d'una cooperativa a Kolda (Senegal).  

-Llar d'infants a Demba Kunda (Gàmbia).  

-Taller d'estampació de teixits a Waakilare (Senegal).  

-Centre sanitari a Sithiou Djide (Senegal). 
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ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE 
COMUNICACIÓ CULTURAL 
 

 
Adreça social: Pl. Josep Ferrater i Mora, 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 418 200 

Adreça electrònica:  somculturals@gmail.com 

 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 58 
 
Objectius principals:  
-Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la situació de l'alumnat al centre, i poder-ne 

expressar l'opinió i el criteri.  

-Facilitar l'exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor de l'alumnat, en especial 

dels que s'assenyalen en l'article 6 de la Llei orgànica del dret a l'educació.  

-Promoure la informació i la participació de l'alumnat en el Consell Escolar i en els diversos 

òrgans consultius i de participació establerts per la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels 

consells escolars de Catalunya.  

-Informar sobre activitats culturals, esportives, d'esbarjo i de foment de l'acció cooperativa i 

del treball en equip; organitzar-ne i participar-hi.  

-Fomentar tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d'alumnes, com 

també la creació de federacions i confederacions, d'acord amb el que estableix la legislació 

vigent.  

-Impulsar projectes per a la difusió dels estudis en l'àmbit acadèmic i professional, amb la 

col·laboració de les diferents universitats catalanes.  

-Establir convenis de col·laboració amb les diferents universitats catalanes, especialment amb 

la Universitat de Girona.  

-Crear vincles amb altres universitats d'àmbit estatal i internacional.  

-Portar a terme convenis de col·laboració amb diferents empreses, ens públics, centres 

d'educació... d'àmbit cultural. 

 

Activitats principals:  
-Visites a instituts per explicar la carrera.  

-Concurs de Singstar.  

-Diada de periodisme.  

-Activitats culturals, com el suport en el Dia de la Música.  
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Ressenya històrica:  
La creació de l'entitat va ser al desembre del 2009 amb la votació unànime de tots els socis i 

sòcies fundadors. Al cap d'un mes es van fer les eleccions democràtiques als càrrecs. Van votar 

el 74,41% dels socis i sòcies amb un sí majoritari, van obrir el correu electrònic i van decidir 

que les diferents secretaries crearien diferents comissions de treball. Finalment van tenir 

l'aprovació dels estatuts el 29 d'abril. A continuació es van inscriure als registres de la 

Universitat de Girona i de l'Ajuntament de Girona. La seva primera activitat va ser el Singstar 

amb un gran aforament de públic. 
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 ASSOFIA 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE FILOSOFIA 
 

 
Adreça social: Pl. Josep Ferrater i Mora, 1    17004    Girona 

Telèfon:  608 187 097 

Adreça electrònica:  assofia@assofia.com 

Web: www.assofia.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Estudiants d’universitat, Formació, Investigació, Joventut 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'activitat filosòfica dins i fora de la Universitat de Girona.  

-Fomentar la interdisciplinarietat entre els diferents estudis de la universitat.  

-Despertar la curiositat per la filosofia de tots els gironins i gironines.  

-Intentar vehicular les demandes i inquietuds dels i de les estudiants per complementar 

l'oferta de la universitat amb nous cursos de lliure elecció.  

-Crear un espai de trobada per a les persones estudiants i per als gironins i gironines amb 

inquietuds filosòfiques. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de filosofia oriental. Se n'organitzen dos: un sobre els pilars de la filosofia oriental al 

primer semestre i un altre sobre un gran mestre oriental de la filosofia no dual al segon 

semestre.  

-Jornades de Pensament a la primavera.  

-Cicles breus de temàtica diversa en algun moment del curs.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 2003 que, des del curs 2005-2006, centra gran part dels seus esforços en 

l'organització de les Jornades de Pensament, adreçades tant als alumnes de la universitat com 

a tota la societat gironina, i des de les quals es pretén reflexionar sobre la relació de la filosofia 

amb les altres disciplines i la vida pràctica. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

225



 

 
 AEDI 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS D'INDUSTRIALS 
DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

 
Adreça social: C. M. Aurèlia Capmany, 61    17003    Girona 

Telèfon:  972 418 386 

Adreça electrònica:  forum09udg@gmail.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Estudiants d’universitat 

 
Persones associades: 11 
 
Objectius principals:  
-Amenitzar l'estada d'estudiants a l'Universitat de Girona (carreres tècniques) a través de la 

realització de diverses activitats durant l'any (principalment el Fòrum Industrial). 

 

Activitats principals:  
-Organització del Fòrum Industrial.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1994 un grup d'estudiants d'Enginyeria Industrial va crear l'associació. A partir d'aquí, i 

fins a dia d'avui, l'associació ha organitzat el Fòrum Industrial a la Universitat. És un 

esdeveniment que permet apropar les empreses i el món laboral als i a les estudiants. 
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ASSOCIACIÓ D'HISTÒRIA RURAL DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: Pl. Sant Josep, 1    17004    Girona 

Adreça electrònica:  ahrcg@ddgi.cat 

Web: www.ddgi.cat/historiarural/ 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 180 
 
Objectius principals:  
-Fomentar els estudis sobre història rural de les comarques gironines.  

-Promoure la preservació dels arxius patrimonials privats.  

-Organitzar trobades, seminaris i conferències que promoguin el coneixement sobre el món 

rural.  

-Divulgar estudis, investigacions i fons documentals d'interès per a la història rural. 

 

Activitats principals:  
-Edició i publicació de la Biblioteca d'Història Rural, especialitzada en estudis, textos i 

documents referents a la història rural.  

-Convocatòria del premi Mestall a treballs de recerca de batxillerat.  

-Realització de recerques col·lectives, especialment en l'àmbit de la història oral del món rural.  

-Jornades d'estudi.  

-Butlletí "Mestall".  

-Excursions i sortides d'estudi.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines va ser creada el 17 d'abril del 1999 

per un grup de persones historiadores interessades en la història rural que veien la necessitat 

d'agrupar-se per promoure la recerca en aquest àmbit. L'any 2004 va ser admesa al Patronat 

Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, en qualitat de centre adherit. 
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ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DE GIRONA I 
RADIAL 
 

 
Adreça social: C. Nou, 7, 1r    17001    Girona 

Telèfon:  972 224 344 

Adreça electrònica:  info@gironahostaleria.com 

Web: www.gironahostaleria.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Dinamització, Formació 
 

Persones associades: 185 
 

Objectius principals:  
-Promoure els establiments hotelers i de restauració de la ciutat de Girona i de les comarques 

del Gironès i del Pla de l'Estany.  

-Informar i donar assessorament de totes les activitats que es portin a terme.  

-Arribar a convenis amb empreses que beneficiïn els associats i les associades de l'entitat.  

-Donar informació a la ciutadania sobre les característiques dels associats i de les associades 

de l'entitat. 
 

Activitats principals:  
-Organització de la Setmana Gastronòmica de Girona.  

-Revista d'hotels Destí Girona.  

-Edició de la Guia d'Associats.  

-Recerca de convenis per als associats i associades.  

-Manteniment de la pàgina web.  

-Organització i control de cursos de formació.  

-Relació amb institucions públiques.  

-Assistència a fires vinculades amb el sector turístic en l'àmbit nacional i internacional.  

-Col·laboració amb el Patronat del Call Jueu en l'elaboració del pack Estiu Sefardita a Girona.  
 

Ressenya històrica:  
1977: Fundació de l'associació.  

1980: Primera Setmana Gastronòmica de Girona.  

2005: XXV Setmana Gastronòmica.  

2006: Revista Destí Gironai nova Guia d'Associats.  

2008: Web de reserves www.girona.net i noves guies d'allotjaments i de restauració 

anomenades Destí Girona. Coorganització de les visites guiades "Napoleó tenia més de 100 

soldats" i de la jornada "Reviu la història: 200 anys dels setges napoleònics a Girona". Creació 

del Grup Gastronòmic Girona Bons Fogons. 
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 AD'IS 

ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS 
 

 
Adreça social: C. Joan Alsina, 3, 2    17003    Girona 

Telèfon:  972 215 917 

Adreça electrònica:  direccio.general@adgirona.org 

Web: www.adiniciativessocials.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Gestionar, promocionar, organitzar i dirigir programes i serveis per a la infància, la joventut i 

la família en general, així com per a col·lectius socialment exclosos, per tal d'incidir en l'àmbit 

de l'educació personal, familiar i social i en d'altres aspectes que incideixen en l'atenció 

integral de les persones.  

-Investigar, innovar, publicar i difondre estudis sobre treball psicològic, social i educatiu que 

col·laborin amb una millor atenció a les persones i en el desenvolupament de la ciutadania, de 

la professió i dels serveis psicopedagògics i socials.  

-Promoure la participació voluntària de persones i institucions sensibles i compromeses en 

l'atenció a col·lectius amb risc d'exclusió social, a infants i joves desemparats i a les seves 

famílies.  

-Fomentar i col·laborar en accions dirigides al creixement comunitari de persones, pobles i 

països subdesenvolupats. 

 

Activitats principals:  
-Servei d'acolliments familiars.  

-Servei d'adopcions.  

-Centre residencial d'acció educativa.  

-Intervenció comunitària: centre obert i acompanyament a l'escolaritat, esports i lleure.  

-Programa Tr3s accions, formació i inserció laboral per a joves.  

 

Ressenya històrica:  
Es tracta d'una associació sense afany de lucre, amb capacitat jurídica pròpia, inscrita en el 

registre nacional d'associacions, que té com a àmbit d'actuació l'Estat espanyol. L'entitat neix 

l'any 1994, a partir de la iniciativa d'una plataforma formada bàsicament per professionals del 

camp social, d'impulsar i promocionar actuacions adreçades principalment a famílies i 
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col·lectius en risc d'exclusió social i a l'atenció a infants i joves. L'associació està formada per 

persones voluntàries i professionals, sensibilitzades amb les finalitats de l'entitat i amb un gran 

component de solidaritat davant de les problemàtiques socials. El 1995 comença el servei 

d'acolliments, el 1997 el servei d'adopció, el 1999 el servei d'intervenció comunitària i el 2002 

el servei d'acolliment residencial (CRDE). 
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ASSOCIACIÓ D'URUGUAIANS A GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  677 380 831 

Adreça electrònica:  augelpaisito@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Objectius principals:  
-Promoure iniciatives culturals, lúdiques i d'integració.  

-Impulsar els vincles entre la cultura uruguaiana i la catalana. 

 

Activitats principals:  
-Organitzar activitats que donin a conèixer els seus orígens i al mateix temps participar en el 

projecte "Acosta't", de la Fira d'Entitats.  

 

Ressenya històrica:  
La Junta Directiva de l'entitat està formada majoritàriament per persones que fa molts anys 

que viuen a Catalunya i veritablement creuen necessari un acostament de la seva cultura 

d'origen a la seva cultura d'adopció. Amb aquesta fita, ja fa més de dos anys que van decidir 

crear l'associació com un mitjà imprescindible per començar a caminar. Un dels primers passos 

que van fer va ser l'acostament al centre cívic, posar-se a la seva disposició, participar en les 

activitats que feien i proposar-ne d'altres, com ara expressions artístiques del país d'origen, 

jornades de germanor, contactes amb altres associacions, etc. 
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ASSOCIACIÓ D'USUARIS DE LES HORTES DE 
SANTA EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: Pl. del Vi, 1    17004    Girona 

Adreça electrònica:  masmarria2009@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: A concretar. 
 
Àmbit: Medi natural 

 
Persones associades: 140 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'ús social i de lleure.  

-Fomentar l'ús ambiental i de manteniment de l'ús agrícola. 

 

Activitats principals:  
-Treball dels horts, que inclou la gestió del reg, l'adjudicació de parcel·les a les noves persones 

interessades, la gestió de les eines comunes i el manteniment dels espais comuns.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2007 l'Ajuntament de Girona inicia un projecte de lloguer d'horts municipals mitjançant 

concurs públic. El 17 de novembre del 2009 es va fundar l'associació, el 23 de març del 2010 es 

va donar d'alta al registre d'associacions de la Generalitat i el 7 de juny del 2010 es va signar el 

conveni de col·laboració entre l'associació i l'Ajuntament de Girona, mitjançant el qual 

l'Ajuntament cedeix les parcel·les municipals a l'associació. 
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ASSOCIACIÓ EDUCADORS SENSE FRONTERES 
 

 
Adreça social: C. Juli Garreta, 25, esc. B, entl. 3a    17002    Girona 

Telèfon:  972 215 692 

Adreça electrònica:  beatriu.palau@gmail.com 

Web: educadorssensefronteres.cat/Educadors/Inici.html 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació, Salut 

 
Persones associades: 29 
 
Objectius principals:  
-Treballar als països del Tercer Món en l'àmbit de l'ensenyament col·laborant en la creació 

d'escoles, en l'enviament de professorat a aquells territoris i en la formació de professorat i 

alumnat.  

-Dur a terme estades de professors i professores d'altres països a Girona per millorar-ne la 

formació.  

-Proporcionar un ajut primari a les poblacions en l'àrea sanitària. 

 

Activitats principals:  
-Programa educatiu i sanitari a Cabeza de Toro (República Dominicana).  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear el 21 de maig del 1998. L'entitat ha treballat amb Palestina en la 

creació d'escoles i la formació de professorat. Des del març de l'any 2007 i fins a l'actualitat, 

s'han realitzat programes de formació a Cabeza de Toro (República Dominicana) de professorat 

i d'alumnat. L'entitat proporciona també ajut sanitari. 
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ASSOCIACIÓ EL BALUARD 
 

 
Adreça social: Pl. del Vi, 8, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 204 134 

Adreça electrònica:  info@elbaluard.net 

Web: www.elbaluard.net 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Recerca 

 
Persones associades: 110 
 
Objectius principals:  
-Investigar i donar a conèixer la història de la ciutat i les seves comarques, des de l'època 

romana fins als nostres dies: els principals fets d'armes, els homes i dones que els van 

protagonitzar, etc.  

-Promoure el col·leccionisme de miniatures històriques. 

 

Activitats principals:  
-Exposició mundial de miniatures històriques a Girona.  

-Participar a les exposicions internacionals.  

-Organitzar l'exposició i el concurs "Soldat de plom" que se celebra cada any durant les Fires.  

-Col·laboració en activitats de commemoracions històriques.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va organitzar l'any 1980 la primera exposició "Soldat de plom" a les sales de la 

Fontana d'Or. S'inicià una tradició, que ha durat fins avui, de celebrar durant les Fires de Sant 

Narcís una trobada de col·leccionistes de miniatures històriques. La concentració de Girona és 

una de les millors del món, ja que a la nostra ciutat hi ha els millors escultors i pintors de 

miniatures. Cada any participen més col·leccionistes al concurs. 
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ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  655 339 618 

Adreça electrònica:  rafel50@hotmail.com 

Web: www.pangea.org/epueblos 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 9 
 
Objectius principals:  
-Formar part de projectes de cooperació i desenvolupament per afavorir la resolució del 

problema de la immigració.  

-Promoure el valor de la solidaritat.  

-Educar per al desenvolupament.  

-Participar en campanyes i plataformes. 

 

Activitats principals:  
-Suport al Consell Municipal i a la Comissió Ciutadana de Solidaritat i Cooperació.  

-Programa Nens del Carrer a Bluefields.  

-Col·laboració amb la Universitat de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
1980: Comitè de Solidaritat amb Nicaragua (campanya d'alfabetització, campanyes de material 

sanitari i material educatiu). 1983: Projecte "Girona solidària" (agermanament Girona-

Bluefields, campanyes d'ajuda davant els efectes dels huracans, suport a comunitats indígenes 

de Guatemala). 2002: Constitució d'Entrepobles Girona. 
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 
 

 
Adreça social: C. Albereda, 3-5    17004    Girona 

Telèfon:  972 201 306 

Adreça electrònica:  girona@aecc.es 

Web: www.aecc.es 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 17 h, i divendres, de 9 h a 15 h. 
 
Àmbit: Salut 

 
Persones associades: 613 
 
Objectius principals:  
-Disminuir les taxes d'incidència i/o mortalitat per càncer (prevenció i diagnòstic precoç).  

-Pal·liar i/o eliminar problemes derivats de la malaltia (assistència a la persona malalta i a la 

família).  

-Potenciar la investigació en la lluita contra el càncer.  

-Formar col·lectius professionals en les àrees objecte de la missió (formació). 

 

Activitats principals:  
-Postulacions anuals amb l'objectiu de recaptar fons econòmics.  

-Actes promoguts pel Departament d'Acció Social a benefici de l'AECC: desfilades de models, 

subhastes, sopars, concerts i loteries.  

-Commemoracions anuals: Dia Mundial sense Tabac i Setmana Europea Contra el Càncer.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser constituïda el 1953 amb una primera finalitat d'ajudar quatre malalts i, al 

mateix temps, es va crear una organització per recaptar fons per mitjà de la postulació. Per 

conèixer millor el que podia representar la lluita contra el càncer, es va sol·licitar al centre 

oncològic de l'Hospital del Generalísimo de Bilbao una estança en aquell hospital. D'allà va 

néixer un programa de lluita contra el càncer a la província de Girona. Des de l'actual Junta 

Directiva es va decidir donar un gir al timó de l'associació, adaptant-la a les necessitats de la 

societat d'acord amb les directrius del Comitè Executiu de la Junta Provincial i amb les normes 

emeses per la Junta Nacional. 
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIRONA FEMENÍ 
 

 
Adreça social: C. Joaquim Vayreda, 52, entl.    17001    Girona 

Telèfon:  678 681 724 

Adreça electrònica:  ecorcoll@csassessors.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'esport femení a la ciutat de Girona i l'ensenyament del futbol femení, que serveix 

per anar creixent com a esportistes i com a persones. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica del futbol femení (cinc equips federats participen en categories territorials i 

nacionals).  

 

Ressenya històrica:  
Es tracta d'una entitat de nova creació que va néixer el juliol de l'any 2007. 
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ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 463 

Adreça electrònica:  ass_smental_girona@hotmail.com 

Web: familiaisalutmental.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Família, Lleure, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 302 
 
Objectius principals:  
-Donar suport, informar i assessorar les famílies.  

-Treballar amb les famílies a través de grups d'ajuda mútua.  

-Donar suport a les iniciatives encaminades a la inserció laboral.  

-Sensibilitzar la societat.  

-Donar a conèixer a les administracions la realitat de la malaltia i la problemàtica de les 

famílies.  

-Mantenir la vitalitat del club social El Cercle.  

-Treballar per assegurar un futur digne a les persones amb malaltia mental, com ara 

residències o pisos tutelats, per garantir una qualitat de vida.  

-Apropar-se a la persona associada amb l'obertura progressiva de delegacions. 

 

Activitats principals:  
-Seguiment a les famílies.  

-Grups d'autoajuda.  

-Xerrades.  

-Club social El Cercle.  

-Club social de Figueres.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser organitzada l'any 1997 per un grup de pares i mares de persones que pateixen 

trastorns mentals, en veure que a Girona no hi havia cap associació com aquesta. Entre el 1998 

i el 1999 es van començar a organitzar els grups professionals i les projeccions de pel·lícules i 

fòrums posteriors. L'any 2003, gràcies als centres cívics i al Departament de Benestar i Família, 

es va poder inaugurar el club social El Cercle. L'entitat està federada a la Federació Catalana i la 

Confederació de Madrid. 
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ASSOCIACIÓ FRINGE PER A LA DIFUSIÓ DE 
LES ARTS 
 

 
Adreça social: C. Àngela Bivern, 9    17007    Girona 

Telèfon:  972 220 620 

Adreça electrònica:  pere@associaciofringe.cat 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la realització de projectes escènics avantguardistes a Girona amb l'objectiu de 

dinamitzar i democratitzar el panorama cultural de la ciutat.  

-Promoure la difusió de projectes escènics de creadors i creadores novells, en especial de les 

comarques gironines.  

-Estimular l'apropament de les persones joves a les arts escèniques.  

-Donar suport a iniciatives escèniques de qualitat, però minoritàries i de poca rendibilitat 

econòmica. 

 

Activitats principals:  
-Producció d'espectacles.  

-Organització, juntament amb el Consell Comarcal del Gironès, del festival anual Emergent de 

les comarques de Girona. Aquest festival té com a objectiu convertir-se en plataforma per a 

artistes que treballen fora del circuit comercial.  

 

Ressenya històrica:  
Associació creada el març del 2003. Organitzen el festival Emergent des de 2004. Al 2005, va 

presentar Muralles de Jericó, l'obra que va cloure el cicle "Israel-Palestina: Temps de pau?", 

organitzat per la Casa de Cultura de Girona i presentada també a l'Obrador de la Sala Beckett 

el setembre de 2004. També va realitzar l'obra Transicions, finalista del primer concurs de 

monòlegs de la UdG, i La filla de Sartre, una obra multidisciplinar de vídeo-teatre-dansa que va 

ésser estrenada a l'Obrador de la Sala Beckett de Barcelona el mateix setembre del 2005. 

Estrena de l'obra Virtual a la sala La Planeta el 2006. Realització dels curts de ficció 

Metamorfosi i Hi ha vida intel·ligent en altres planetes i el curt documental Temps de Masovers 

el 2008. 
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 AGEC 

ASSOCIACIÓ GANJAH PER A L'ESTUDI DEL 
CANNABIS 
 

 
Adreça social: C. Segle XVI, 10, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  630 837 523 

Adreça electrònica:  andreumarkes@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 500 
 
Objectius principals:  
-Estudiar i divulgar coneixements. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboracions en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) locals i nacionals, 

especialment en l'àmbit català.  

-Xerrades a universitats, centres cívics, associacions, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va crear als anys 90 i és una de les associacions deganes en aquest àmbit. 
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ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LA VALL DE 
SANT DANIEL 
 

 
Adreça social: C. les Monges, 22    17007    Girona 

Telèfon:  972 206 649 

Adreça electrònica:  angelasanda_4@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Mantenir i potenciar espais de relació entre la gent gran del sector.  

-Promoure la participació de la gent gran en activitats culturals, lúdiques, esportives i socials.  

-Dinamitzar la gent gran del sector amb una proposta innovadora i creativa. 

 

Activitats principals:  
-Taller de ioga (octubre-juny), de costura (octubre-juny) i d'estampació de roba (octubre-juny).  

-Aula d'arts aplicades i aula d'informàtica.  

-Castanyada.  

-Diada de gent gran.  

-Tertúlies.  

-Excursions i sortides culturals.  

-Activitat a l'exposició "Girona, Temps de Flors" i sortida amb carrilet.  

-Celebracions diverses.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat consta inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat des del 8 de novembre del 

2006. 
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ASSOCIACIÓ GERUNDA AMICS DELS CAMINS 
DE SANT JAUME DE LES COMARQUES 
GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Valentí Almirall, 74    17007    Girona 

Telèfon:  609 221 170 

Adreça electrònica:  caminsgerunda@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 14 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer els camins de Sant Jaume de la província de Girona.  

-Col·laborar en la rehabilitació dels camins.  

-Fer xerrades-col·loqui sobre diferents temes.  

-Assistir a congressos nacionals, regionals i internacionals.  

-Organitzar caminades populars. 

 

Activitats principals:  
-Campanya per demanar a l'Ajuntament que posi el nom de pont de Sant Jaume al nou pont 

que s'està construint sobre el riu Ter.  

-Senyalització dels camins fora de la població, cap a Santiago de Compostel·la.  

-Demanar als ajuntaments la senyalització dins de la població i el reconeixement oficial del 

camí de Sant Jaume.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear el 14 d'octubre del 2008. Va ser inscrita al Registre General 

d'Associacions de la Generalitat el 17 de desembre del 2008. 
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 AGAL 

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AJUT AL LUDÒPATA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 205 693 

Adreça electrònica:  info@agal.org 

Web: www.agal.org 

Horari d’atenció al públic: Dijous, de 17 h a 19 h. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Ajudar les persones afectades i les seves famílies mitjançant tractaments individualitzats i 

teràpies de grup.  

-Vetllar pel compliment de la normativa.  

-Sensibilitzar la població en general.  

-Realitzar estudis relatius a la ludopatia a les comarques de Girona. 

 

Activitats principals:  
-Servei d'atenció.  

-Servei de tractament especialitzat.  

-Grups de teràpia per a jugadors, jugadores i familiars.  

-Xerrades divulgatives.  

-Programa de difusió.  

-Assessorament jurídic.  

 

Ressenya històrica:  
El mes d'abril del 1977 l'associació va ser inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de 

Catalunya. L'associació fou creada amb la principal finalitat d'omplir el buit que hi havia a 

l'Administració en el tractament i la informació de la ludopatia. Per això, a més de tractaments, 

s'han realitzat jornades, es fan grups de treball i es fan xerrades divulgatives. També s'han 

començat a fer activitats lúdiques per a la reeducació social de les persones afectades. S'està 

en constant contacte amb l'Administració i arran d'això, entre altres coses, s'ha aconseguit que 

es posés en funcionament la unitat de ludopatia del parc hospitalari Martí i Julià. Gràcies a la 

intervenció del síndic de greuges s'ha aconseguit un major control en la concessió de permisos 

per instal·lar màquines escurabutxaques i una revisió en les ja instal·lades. 
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 AGAM 

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AMICS DE LA MAR 
 

 
Adreça social: Trv. Creu, 6, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 215 237 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Medi natural 

 
Persones associades: 115 
 
Objectius principals:  
-Promoure i difondre els coneixements relacionats amb el mar. 

 

Activitats principals:  
-Promoció i divulgació de temes relacionats amb el mar i la navegació.  

-Difusió del coneixement del patrimoni marítim.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'any 1981, amb deu persones sòcies fundadores. Ha organitzat 

trobades de vela (les primeres a la nostra costa) i ha estat la que ha impulsat diverses 

associacions aglutinant-les en l'ESTROP, Associació per a la Promoció i la Conservació del 

Patrimoni Nàutic, que agrupa la quasi totalitat de les entitats afins de la província. Des dels 

seus inicis han organitzat trobades, s'han editat butlletins, etc. 
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 GICOR 

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PREVENCIÓ I 
AJUDA A LES MALALTIES DEL COR 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 221 469 

Adreça electrònica:  gicor.gi@gmail.com 

Web: gicor.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 269 
 
Objectius principals:  
-Prevenir les malalties del cor.  

-Controlar els factors de risc (excés de pes, colesterol, hipertensió...).  

-Fomentar hàbits saludables (exercici físic, correcta alimentació, evitar el tabac...).  

-Visitar i ajudar les persones malaltes del cor i fomentar la convivència entre les persones 

associades.  

-Organitzar actes medicoculturals. 

 

Activitats principals:  
-Reunions de junta un cop al mes i extraordinàriament quan és necessari.  

-Organització anual de la Diada del Soci, amb la celebració de l'Assemblea General Ordinària.  

-Activitats per promoure l'exercici físic (caminades i gimnàs).  

-Visita als malalts i malaltes de cor de l'Hospital Josep Trueta de Girona.  

-Edició d'un butlletí dels socis i sòcies, el qual també s'envia a les principals entitats.  

-Tertúlies sobre temes de salut obertes a tots els públics.  

-Organització d'una Setmana del Cor per promoure la necessitat de crear hàbits saludables i 

conscienciar la població a través de diferents actes lúdics, culturals i mèdics.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta associació es va constituir l'1 de febrer del 1993. Abans havia funcionat unida a 

ACARD, amb el propòsit de conscienciar en la prevenció i ajuda a les malalties del cor. El dia 1 

de novembre del 1992, en una sortida a Santa Afra, es decidí fundar GICOR i començar una 

nova etapa. Actualment està federada amb la Federació Catalana del Voluntariat Social i amb 

la Fundación Española del Corazón, amb seu a Madrid. 
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ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS 
 

 
Adreça social: C. Bassegoda, 25, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 410 646 

Adreça electrònica:  info@agsordgi.org 

Web: www.agsordgi.org 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, de 16 h a 20 h, i de dimarts a divendres, de 10 h a 14 h 
(C. Rutlla, 20-22). 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Persones amb risc d’exclusió social, Sensibilització 

 
Persones associades: 110 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir la supressió de barreres de comunicació i la igualtat social.  

-Integrar les persones sordes en els diferents àmbits i millorar la seva qualitat de vida. 

 

Activitats principals:  
-Servei d'assessorament en tot el que es refereix a la comunitat sorda.  

-Servei d'intèrpret de la llengua de signes.  

-Convenis amb entitats públiques per a la supressió de barreres de comunicació.  

-Treballs conjunts amb altres entitats de diferents àmbits (assessorament laboral, educatiu...).  

-Cursos adaptats a la comunitat de sords, a les necessitats i demandes socials de la llengua de 

signes catalana.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació va ser fundada el dia 1 d'agost del 1976 amb el nom d'Unió de Sords de Girona, tot 

i que posteriorment es canvià el nom per Associació Gironina de Sords. L'associació sempre ha 

estat treballant per facilitar un espai a les persones sordes, perquè es puguin trobar, sentir-se 

a gust i intercanviar opinions i experiències. Per aquest motiu l'associació va adquirir un local 

social per poder-se reunir, organitzar xerrades, cursos, conferències de temàtica diversa i 

poder-se informar d'un seguit de temes als quals sovint les persones sordes, a causa de les 

barreres de comunicació, no poden accedir. El local ha facilitat la trobada, la coordinació dels 

diferents departaments, el treball en comú, les festes, etc. 
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 AGT 

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE 
 

 
Adreça social: Pl. Hospital, 6    17002    Girona 

Telèfon:  972 221 377 

Adreça electrònica:  agt@agt.cat 

Web: www.agt.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 10 h a 15 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Teatre 

 
Persones associades: 99 
 
Objectius principals:  
-Defensar la cultura a través del teatre i la dansa.  

-Aglutinar els professionals de les arts escèniques de les comarques gironines.  

-Participar i col·laborar amb totes les associacions que tinguin interessos comuns amb els de 

l'entitat.  

-Impulsar els coneixements dels corrents artístics, desenvolupant el seu estudi i difusió.  

-Fomentar els intercanvis culturals i la formació juvenil en les arts escèniques, creant una 

branca jove de l'associació. 

 

Activitats principals:  
-Gestió del Centre de Formació Teatral El Galliner.  

-Docència teatral a nens i nenes, joves, adults i adultes i gent gran.  

-Elaboració de cursos intensius per a professionals i formació per als socis i sòcies.  

-Campanya de teatre als instituts, que inclou l'activitat Un dia de... teatre.  

-Elaboració de projectes que afecten la cultura gironina i incidència en les polítiques teatrals.  

-Oferta de serveis d'assessorament, borsa de treball, biblioteca, servei de vestuari i espais 

d'assaig.  

-Delegació de l'AADPC a Girona.  

 

Ressenya històrica:  
Després d'uns anys de formar part de l'associació ACME (fundada el 1991), AGT es va constituir 

com a associació autònoma i el 1994 es va establir a la Casa de la Cultura, obrint un període de 

creixement com a escola gràcies a una major implicació de les institucions i a una projecció cap 

a l'exterior amb participacions en intercanvis culturals, creació d'un grup de gent de més de 65 

anys (plus 65), casals d'estiu, etc. 
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ASSOCIACIÓ GIRONINA DE VIGILANTS DE 
SEGURETAT 
 

 
Adreça social: C. Migdia, 10, 3r 2a    17002    Girona 

Telèfon:  605 198 941 

Adreça electrònica:  agvs.girona@gmail.com 

 
Àmbit: Professional 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Protegir els i les professionals del sector de la seguretat privada (vigilants de seguretat i les 

seves especialitats) a la província de Girona. 

 

Activitats principals:  
-Orientació laboral i jurídica.  

-Recerca de feina.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'1 de juliol del 2010, en plena crisi nacional i europea, per intentar 

millorar i lluitar pels drets dels vigilants de seguretat i les seves especialitats. 
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 AGE 

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'EMPRESÀRIES 
 

 
Adreça social: C. M. Bonmatí Romaguera, 2    17003    Girona 

Telèfon:  691 307 342 

Adreça electrònica:  info@agegirona.cat 

Web: www.agegirona.cat 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Cooperació, Dinamització, Formació 

 
Persones associades: 180 
 
Objectius principals:  
-Donar suport i promoure el ple desenvolupament de la dona en la seva condició d'empresària.  

-Sensibilitzar el món empresarial pel que fa a la plena igualtat de gènere en l'àmbit laboral.  

-Promoure la sensibilització en el teixit empresarial vers col·lectius marginats, com el cas de 

dones víctimes de violència de gènere. 

 

Activitats principals:  
-Participació en diferents programes d'institucions de Girona: Ajuntament, Diputació, 

Cambra...  

-Accions solidàries vers diferents col·lectius marginats i accions de sensibilització en el teixit 

empresarial: conciliació, igualtat...  

-Actes formatius i de divulgació per a les associades.  

-Conferències.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'any 1995 i el 2005 va celebrar el seu desè aniversari. 
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ASSOCIACIÓ GIRONINA PER A LA DIFUSIÓ 
MUSICAL 
 

 
Adreça social: C. Oriol Martorell i Codina, 2, 4t 2a    17003    Girona 

Telèfon:  972 485 364 

Adreça electrònica:  ialsu2002@yahoo.es 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Organitzar i promoure cursets musicals, debats i concerts per a la divulgació de la música 

moderna i el jazz. 

 

Activitats principals:  
-Promoció del concert sobre temes de George Gerswing amb formació de big band.  

-Edició del CD La música de Sting.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va organitzar l'Escola de Música Moderna de Girona del 1987 al 2004. El 2005 van fer 

un homenatge a Ella Fitzgerald. El 2006 van produir el concert Sinatra Duets a diferents teatres 

i festivals de música. El 2007 van produir SBB Salsa Jazz Orquestra. 
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ASSOCIACIÓ GRESOL, BIBLIOTECA CULTURAL 
I CENTRE D'ESTUDIS CREATIUS 
 

 
Adreça social: Veïnat Mas Ripoll - Can Obert    17462    Madremanya. 

Telèfon:  972 491 126 

Adreça electrònica:  info@gresolart.com 

Web: www.gresolart.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Arts plàstiques, Educació 

 
Persones associades: 43 
 
Objectius principals:  
-Potenciar l'intercanvi de valors artístics, culturals i contemporanis.  

-Programar i desenvolupar activitats educatives i socioculturals, donant una atenció especial a 

nens, nenes i joves.  

-Crear i ampliar una biblioteca especialitzada en art contemporani.  

-Organitzar activitats relacionades amb l'art contemporani i les cultures del món amb la 

participació d'artistes i professionals locals, nacionals i internacionals. 

 

Activitats principals:  
-Trobada internacional d'artistes d'acció per celebrar el Dia Internacional de les Dones al 

Centre Cultural La Mercè de Girona.  

-Festival d'Art Contemporani a Madremanya (cada estiu).  

 

Ressenya històrica:  
Gresol és una associació sense ànim de lucre creada el 2002 a Madremanya per un grup de 

persones vinculades a l'art i a la cultura contemporània. 
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 GLG 

ASSOCIACIÓ GRUP DE LESBIANES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  645 579 367 

Adreça electrònica:  lesbianesgirona@gmail.com 

Web: www.glg.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 20 h a 22 h (per telèfon), i el primer 
dissabte de cada mes, de 19 h a 21 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Treballar per l'alliberament sexual i la igualtat de drets de les dones lesbianes. 

 

Activitats principals:  
-Reunions i assemblees mensuals.  

-Sortides i excursions a la muntanya.  

-Debats temàtics.  

-Participació en tots els actes col·lectius de dones de Girona, i en les activitats que coordina 

l'Institut Català de les Dones.  

-Carnestoltes.  

-Festa del 28 de juny: Dia de l'Alliberament Lèsbic, Gai, Transsexual i Bisexual.  

-Partits i entrenaments de bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
El GLG és una associació que va néixer a Girona l'any 1996, però no es va legalitzar fins dos 

anys després. 
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 AHS 

ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA DE SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Carme, 65, bxs. A    17004    Girona 

Telèfon:  972 223 222 

Adreça electrònica:  info@ahsorg.org 

Web: www.ahsorg.org 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Salut 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar projectes i programes de cooperació sanitària dins i fora de l'àmbit geogràfic de 

l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Establiment d'un contacte entre infants catalans i infants de la República del Txad per poder 

intercanviar experiències.  

-Preparació de la propera missió a la República del Txad.  

-Participació en programes de difusió de la cultura de la solidaritat, cooperació i 

desenvolupament a les escoles, tallers de cultura, jornades de medicina tropical, etc.  

 

Ressenya històrica:  
AHS va ser fundada l'any 1998. Durant aquest temps cada any ha realitzat una missió 

quirúrgica, expatriant un equip medicoquirúrgic a la República del Txad. També s'ha realitzat 

l'expatriació d'infants i adolescents procedents de Bòsnia, República de Guinea Equatorial, 

República Àrab Sahrauí, República del Txad, República Dominicana i Iraq, així com també 

pacients que han patit accidents de trànsit. En aquests intercanvis culturals amb infants de la 

República del Txad s'ha pogut constatar que les diferències d'aprenentatge, la pobresa i la 

manca de salut no són diferències davant un paper i llapis de colors. L'intercanvi de material 

escolar i dibuixos dels nens i nenes de Catalunya i de la República del Txad és gratificant en 

veure el somriure dels infants. L'associació centra els seus esforços en atendre els infants i 

adolescents amb discapacitats físiques derivades de pòlio, cremades, traumatismes, malalties 

congènites i en general tota la patologia de l'aparell locomotor. 
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ASSOCIACIÓ IBEROAMERICANA D'ARTS 
MARCIALS I ADAM CONSULTING 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 73, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  648 031 650 

Adreça electrònica:  aidaminternacional@gmail.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Lleure 

 
Objectius principals:  
-Associar totes les arts marcials. 

 

Activitats principals:  
-Cursos.  

-Seminaris.  

-Xerrades.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat des del 26 de gener del 2010. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

254



 

 
ASSOCIACIÓ IMATGES PER A LA SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Juli Garreta, 22, bxs.    17002    Girona 

Telèfon:  616 586 799 

Adreça electrònica:  info@miraicrida.org 

Web: www.miraicrida.org 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 26 
 
Objectius principals:  
-Sensibilitzar en defensa del Tercer Món, dels drets humans i de la pau a la nostra població, 

mitjançant les imatges, els actes al carrer, les publicacions i el Festi.dok.  

-Cooperar amb la població de la comunitat Segunda Montes de El Salvador. 

 

Activitats principals:  
-Festi.dok: festival internacional de cinema documental per als drets humans i la pau de 

Girona.  

-Filmacions de curtmetratges amb caràcter sensibilitzador.  

-Web actualitzada diàriament amb set sales de cinema documental.  

-Filmació d'entrevistes en els àmbits nacional i internacional.  

-Cooperació per a la construcció de forns solars per a la comunitat Segundo Montes de El 

Salvador.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'any 2005. Les tasques principals sempre han estat dirigides per a la 

sensibilització amb exposicions i la filmació de documentals. S'han realitzat tres exposicions en 

cinc anys i s'han filmat sis documentals i dotze entrevistes, a més de mantenir la web 

(www.miraicrida.org) actualitzada al dia amb set sales de cinema documental i una entrevista 

mensual. En el camp de la cooperació, Imatges per a la Solidaritat, ha cooperat amb El 

Salvador, amb l'ajuda a la construcció del sostre de l'escola de El Barrial (Segundo Montes) i la 

construcció d'una cuina per a l'escola de Aguas Frías de la comunitat Segundo Montes. 
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ASSOCIACIÓ INDIVIDU OCULT MAGAZÍN 
MUSICAL PER GIRONA I PROVÍNCIA 
 

 
Adreça social: C. Güell, 56-58    17001    Girona 

Telèfon:  972 940 940 

Adreça electrònica:  ocult@grn.es 

Web: www.individuocultmusica.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció, Joventut, Lleure, Música 

 
Persones associades: 12 
 
Objectius principals:  
-Promoure i divulgar la cultura musical, en contínua recerca de nous valors artístics.  

-Donar suport a la divulgació i a la programació d'espectacles, concerts, exposicions i mostres.  

-Organitzar concerts. 

 

Activitats principals:  
-Festivals itinerants de música independent In-Somni.  

-Organització de concerts a la sala Clubbing In-Somni.  

-Proposta d'artistes per a les Fires de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat va ser creada l'any 1995. Des de llavors, s'han realitzat diverses actuacions, 

d'entre les quals destaquen les següents: 2004: 1r festival In-Somni a Girona. 2007: Arribada 

del festival In-Somni a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. 2010: Inaguració sala Clubbing In-

Somni. 
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ASSOCIACIÓ INUND'ART DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Hospital, 6    17002    Girona 

Telèfon:  972 226 822 

Adreça electrònica:  info@inundart.org 

Web: www.inundart.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Arts plàstiques, Comunitat, Educació 

 
Persones associades: 165 
 
Objectius principals:  
-Crear un espai de trobada i d'intercanvi entre joves artistes que doni lloc al debat i a la 

reflexió i a la possibilitat de realitzar un treball en xarxa.  

-Organitzar una mostra artística multidisciplinària a la ciutat de Girona, realitzada pels joves 

creadors i creadores per dimensionar el seu treball artístic i donar suport a la seva participació 

a les jornades.  

-Fer que el públic gironí participi i interaccioni en la mostra de joves artistes, amb la idea 

subjacent que els joves i les joves gironins que vagin a veure la mostra es puguin engrescar a 

realitzar també projectes artístics com una forma d'expressió i comunicació.  

-Establir una relació d'aprenentatge entre la ciutat i l'art. La trobada de joves artistes té un 

efecte nutrient recíproc entre la ciutat i les persones artistes participants.  

-Crear una base de dades d'artistes joves participants, així com de totes aquelles persones 

interessades en la trobada.  

-Continuar amb el treball en xarxa. Així, inevitablement, aquest projecte creixerà des de la 

pròpia arrel, des de les persones i grups que hi treballen des de fa temps i amb molt d'interès, 

cap a les institucions i cap a la societat en general. 

 

Activitats principals:  
-Jornades d'intercanvi entre joves artistes, amb taules rodones, mostres d'art, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2007 es constituí l'Associació Inund'Art, com a entitat promotora de les segones jornades 

d'intercanvi entre joves artistes de les comarques de Girona. Des de l'inici, Inund'Art es va 

caracteritzar per la voluntat d'un treball en xarxa entre les diverses entitats, col·lectius i 

artistes de Girona i rodalia. En les primeres jornades ja es va convidar a diferents entitats, fent-

les partícips i protagonistes. Arran d'aquesta primera experiència, molt positiva, i amb la 

voluntat de seguir treballant en xarxa, el segon any es va proposar a diferents persones 

col·laboradores ser les programadores-organitzadores de les diferents àrees disciplinàries de 

les següents jornades, creant així més implicació i donant lloc a un treball en xarxa real. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL COMIKAZES TEATRE 
 

 
Adreça social: C. Antoni Rovira Virgili, 3, 4t E    17006    Girona 

Telèfon:  679 689 236 

Adreça electrònica:  comikazes@gmaill.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Teatre 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Emprar el sentit de l'humor com a element artístic.  

-Potenciar el teatre com a via dinamitzadora.  

-Fomentar l'associacionisme juvenil a la ciutat. 

 

Activitats principals:  
-Representació de l'obra Crónica de una carcajada anunciada.  

 

Ressenya històrica:  
A l'estiu de 2008 va tenir lloc la redacció de la primera obra de teatre, titulada Crónica de una 

carcajada anunciada, escrita per José Ángel Bautista. La companyia es va fundar oficialment al 

gener del 2009. Paral·lament, l'associació va passar a formar part del Registre Municipal 

d'Entitats de l'Ajuntament de Girona. Al juny del 2010 durant les festes del barri de Germans 

Sàbat, s'estrena l'obra de teatre Crónica de.... L'acollida del públic va ser molt bona i van poder 

gaudir d'una tarda d'humor i d'entreteniment. Al juliol del 2010 van actuar a la presó de 

Figueres, on van poder viure una experiència inoblidable. L'1 d'octubre del 2010 es representa 

l'obra Crónica de... al teatre del Centre Cívic Sant Narcís, de Girona. La sala va acollir 130 

espectadors i espectadores. El 6 de novembre del 2010 es representa l'obra Crónica de... al 

Centre Cívic Ter, de Girona. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL GIRONA PERCUSSIÓ 
 

 
Adreça social: C. Sant Daniel, 11    17007    Girona 

Telèfon:  605 808 507 

Adreça electrònica:  info@blocquilombo.org 

Web: www.blocquilombo.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Fer conèixer la trajectòria de l'entitat com a banda de percussió (Bloc Quilombo).  

-Proporcionar material i coneixements musicals, en l'àmbit de la percussió, a través de tallers.  

-Col·laborar en projectes de cooperació on la percussió es pot utilitzar com un incentiu, com 

un recurs socioeducatiu, i per a destinataris i destinatàries amb mancances socials, educatives 

o en situació d'exclusió social. 

 

Activitats principals:  
-Tallers socials o culturals a centres cívics, d'una durada de dues hores i adreçats a tots els 

públics (especialment a joves).  

-Xerrades i conferències.  

-Col·laboració amb el Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rua (MNMMR) de 

Marigà (Brasil). Continuïtat del Projecte Brasil (2005) on juntament amb aquesta entitat s'estan 

portant a terme activitats socioeducatives amb els nens i nenes del carrer i de barris marginals 

(creació d'una banda de percussió).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat neix a l'inici de l'any 2003. En la primera reunió, i mitjançant una assemblea, 

s'estableixen les principals línies d'actuació, càrrecs, objectius i calendari. Durant el curs 2003-

2004, es van organitzar els tallers i es va dissenyar i preparar el Projecte Maringà (Brasil). 

També es va portar a terme la creació d'una aula de percussió itinerant als barris marginals de 

la ciutat brasilera de Maringà, projecte realitzat amb la col·laboració del Movimento Nacional 

de Meninos y Meninas de Rua (MNMMRR). Durant la tardor del 2005, els membres de Girona 

Percussió i Bloc Quilombo es van desplaçar a Maringà per executar el projecte. Per l'any 2006 

es van programar xerrades a centres cívics, xerrades socials i culturals divulgatives del projecte, 

a més de tallers i de la realització d'un documental. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP D'ESPLAI 
BATIBULL 
 

 
Adreça social: C. Calderers, 4, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 484 153 

Adreça electrònica:  associaciobatibull@yahoo.es 

Web: batibull.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 9.30 h a 12.30 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Comunitat, Gent gran, Joventut 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar, dinamitzar i transformar la comunitat a partir de projectes participatius.  

-Potenciar el temps de lleure com a valor educatiu i social. 

 

Activitats principals:  
-Casal d'infants: taller de circ.  

-Dinamització d'espais joves i de casals de gent gran.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Infantil i Juvenil Batibull neix l'any 1993 amb la finalitat de proporcionar el lleure 

com a espai educatiu i lúdic, mitjançant projectes creatius i com a pràctica educativa, a través 

de l'animació sociocultural i cooperant activament amb l'acció social i cultural de l'entorn on es 

realitza la intervenció educativa. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL LUDICOCULTURAL DE 
GIRONA EL SÀTIR 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  625 933 439 

Adreça electrònica:  daniasenjo@gmail.com 

 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 25 
 
Objectius principals:  
-Fomentar el lleure a través dels jocs de taula, específicament de rol i de simulació. 

 

Activitats principals:  
-Trobada per a jugadors i jugadores de rol.  

-Iniciació als jocs de rol.  

-Col·laboració amb altres entitats en esdeveniments lúdics.  

 

Ressenya històrica:  
L’any 1994 l’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i 

l’any 1999 al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL NOVES GENERACIONS 
DEL PARTIT POPULAR DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Migdia, 13, 1r    17002    Girona 

Telèfon:  972 203 512 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Participar en la vida pública de la ciutat.  

-Aconseguir que les preocupacions i les necessitats del jovent gironí estiguin representades en 

tots els àmbits de decisió política.  

-Defensar els principis que defineixen l'entitat: liberalisme, igualtat d'oportunitats, drets i 

deures, promoció d'un sistema educatiu de qualitat, defensa de l'Espanya constitucional, 

l'emancipació econòmica del jovent, disminució de l'elevat grau de violència juvenil, etc. 

 

Activitats principals:  
-Taules de debat sobre temes d'actualitat, amb diferents membres de col·lectius socials per 

trobar la millor solució per a un determinat problema.  

-Organització d'actes públics oberts per fer arribar a tot el jovent el missatge de l'entitat.  

-Lloguer d'un hotel durant un cap de setmana dos cops l'any, amb ponències i una celebració.  

-Participació en tertúlies i debats organitzades pels mitjans de comunicació i per entitats 

públiques.  

-Llançament periòdic de campanyes divulgatives amb missatges concrets, encarades a 

informar de l'opinió de l'entitat sobre temes puntuals d'actualitat.  

 

Ressenya històrica:  
Noves Generacions es va crear un cop finalitzada la dictadura. A l'inici era la branca jove de 

l'antiga AP, però un cop dissolta la UCD, el partit va canviar el seu nom per l'actual: Partit 

Popular. Noves Generacions esdevé avui dia l'única via canalitzadora de les inquietuds 

polítiques del jovent de centredreta no nacionalista. Creuen que la única forma de progressar 

com a societat és deixant de banda els sentiments segregacionistes per construir un futur en 

conjunt tot defensant els principis d'aquest progrés tan desitjat: la democràcia i la llibertat. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL PERCUART 
 

 
Adreça social: C. Saragossa, 27    17003    Girona 

Telèfon:  639 331 343 

Adreça electrònica:  percuart@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 21 
 
Objectius principals:  
-Formació de joves de la ciutat de Girona en la percussió per tal de realitzar actuacions arreu 

de Catalunya (percussió de carrer). 

 

Activitats principals:  
-Formació dels joves en la percussió (una classe setmanal de dues hores).  

-Actuacions arreu de Catalunya.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat té una trajectòria molt curta, però, tot i això, el grup de persones que la formen es 

van conèixer i van començar a aprendre del món de la percussió a partir d'una iniciativa de 

l'Ajuntament de Girona per a la integració de joves de diferents barris de Girona en un grup de 

percussió per realitzar un espectacle per Fires de Sant Narcís, aprofitant, alhora, la primera 

actuació de la Bateria de Girona. Després d'aquesta actuació va sorgir la voluntat de continuar 

amb el projecte i es van constituir com a associació. 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE 
 

 
Adreça social: C. Torre de Taialà, 49, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  699 008 522 

Adreça electrònica:  salsajove@hotmail.com 

Web: salsajove.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Joventut 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Realitzar activitats expresses per a joves.  

-Dinamitzar espais de joves. 

 

Activitats principals:  
-Casals i activitats extraescolars per a joves.  

-Oci alternatiu juvenil.  

-Viatges per a joves.  

-Festes i actes per a joves.  

-Serveis per a joves.  

-Tallers, casals i tot tipus d'activitats per a joves (discomòbil, inflables, canó d'espuma...).  

 

Ressenya històrica:  
El 2005 es van reunir tres monitors de l'Esplai El Timbal, amb una experiència en el lleure d'uns 

tres anys i amb unes mateixes idees sobre els joves, i van decidir portar a terme Salsa Jove. 
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ASSOCIACIÓ LÚDICA LA DIANA 
 

 
Adreça social: C. Orient, 7, bxs. 2a    17006    Girona 

Telèfon:  645 884 300 

Adreça electrònica:  associacio-ladiana@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Educació 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Educar en valors.  

-Fomentar les habilitats socials bàsiques.  

-Combatre la marginalitat infantil.  

-Propiciar la cohesió social infantil. 

 

Activitats principals:  
-Esplai els dijous i els divendres a la tarda.  

-Activitats puntuals (excursions, colònies, tallers).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va crear a l'agost del 2009. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

265



 

 
ASSOCIACIÓ LUDICOCULTURAL FARÀNDULA 
SOCIAL DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Sant Antoni M. Claret, 9, 3r A    17002    Girona 

Telèfon:  667 683 179 

Adreça electrònica:  farandula@farandulasocial.org 

Web: www.farandulasocial.org 

 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Apostar per una opció alternativa en el món del lleure i de l'espectacle.  

-Transmetre uns valors.  

-Oferir una alternativa en les diferents opcions de lleure. 

 

Activitats principals:  
-Procés creatiu d'un projecte d'espectacle al carrer.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el desembre del 2007. S'està gestant un projecte d'espectacle al carrer 

adreçat a públic infantil. 
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ASSOCIACIÓ LUDICOCULTURAL PETITLLEURE 
 

 
Adreça social: C. Sant Ignasi, 30, 3r    17003    Girona 

Telèfon:  649 358 607 

Adreça electrònica:  david@petitlleure.org 

Web: petitlleure.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Lleure 

 
Persones associades: 5 
 
Objectius principals:  
-Transformar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en eines cooperatives, i no 

tant en eines individuals.  

-Utilizar la xarxa per compartir els projectes de l'entitat.  

-Fomentar el sentit crític cap a la societat actual.  

-Assesorar altres associacions perquè puguin fomentar les TIC. 

 

Activitats principals:  
-Casal de Nadal, de Setmana Santa i d'estiu al CEIP Joan Bruguera de Girona.  

-Casal d'hivern de lleure a Sant Daniel.  

 

Ressenya històrica:  
A l'estiu del 2005 va néixer Petitlleure com a portal del casal Bruguera, en el qual la diferència 

amb els altres casals era la utilització de les TIC en el lleure. Alhora, també va passar a ser una 

web on es publicaven totes les activitats que estava realitzant l'entitat i un fòrum on els infants 

podien compartir els seus dubtes i les seves queixes. A partir d'una iniciativa dels monitors i 

monitores que van realitzar el casal del 2005, el març del 2006 es va crear l'Associació 

Ludicocultural Petilleure, que va néixer donant suport a l'AMPA Bruguera en els casals de 

Nadal, de Setmana Santa i d'estiu. A l'estiu del 2006 es va fer la primera activitat de l'associació 

a partir d'un casal d'estiu de 140 infants. Es preparà la web on es recollí tot el projecte i alhora 

es treballà de forma innovadora amb un bloc dels infants. Des del desembre del 2006, el casal 

de Nadal s'organitza amb les AMPA dels centres de Taialà, Eiximenis i Joan Bruguera. 
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ASSOCIACIÓ MANUALITATS I CASAL DE SANT 
NARCÍS LA PATULEIA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Adreça electrònica:  lapatuleia@lapatuleia.net 

Horari d’atenció al públic: Dissabtes, de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació, Joventut 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Ser una alternativa en el temps de lleure on es visquin sensacions i emocions.  

-Potenciar la relació entre els nens i nenes del barri.  

-Aprendre a conviure: respectar, compartir, relacionar-se, cooperar...  

-Fer que el nen i la nena se senti protagonista de l'activitat i també necessari per al seu bon 

desenvolupament. 

 

Activitats principals:  
-Tallers.  

-Jocs.  

-Gimcanes de medi ambient.  

-Sortides.  

-Colònies de cap de setmana.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada a l'any 1991 i a l'any 2007, i havent passat per alt el quinzè aniversari, 

van fer la celebració del 15+1 amb gairebé tots els monitors i monitores, nens i nenes, i no tant 

nens i nenes, que havien passat i els que encara estan a l'entitat. Exposicions de fotos, 

espectacles infantils i una sortida de cap de setmana, van fer que fos una gran festa de l'entitat 

i del barri. Cal recordar que, durant els primers anys, l'entitat rebia el nom de Casal i 

Manualitats de Sant Narcís, ja que la seva tasca es reduïa a fer tallers i manualitats els 

dissabtes al matí. Un any més tard, veient que la demanda d'infants i joves del barri anava en 

augment, es va optar ja per fer l'activitat de casal tots els dissabtes a la tarda de 16 h a 19 h. És 

en aquest moment quan es canvia el nom de l'entitat i passa a anomenar-se Esplai La Patuleia 

de Sant Narcís. 
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 MIFAS 

ASSOCIACIÓ MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS 
 

 
Adreça social: Rbla. Xavier Cugat, 41-43, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 041 

Adreça electrònica:  mifas@mifas.cat 

Web: www.mifas.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i divendres de 
9 h a 15 h. Del 14 de juny al 10 de setembre, de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Esport, Iniciativa social, Persones amb risc d’exclusió social, 

Sensibilització 

 
Persones associades: 886 
 
Objectius principals:  
-Integrar les persones amb discapacitat física en tots els àmbits de la societat: social, laboral, 

educatiu i cultural. 

 

Activitats principals:  
-Servei d'integració laboral (orientació, acompanyament i assessorament tant a la persona com 

a l'empresa).  

-Residència, llar, centre de dia i centre ocupacional.  

-Oci, esport i ajuda a domicili.  

 

Ressenya històrica:  
1979: Fundació de l'entitat. 1983: MIFAS és declarada organització d'utilitat pública. 1985: 

Creació del CET-TADIFI. 1987: Creació del CET-Minuspark. 1989: Obertura del Centre 

Ocupacional i fundació de Giropark. El CET és el capdavanter del grup. 1991: Inauguració de la 

residència del carrer Emili Grahit de Girona. 1992: Inauguració de la BIG, CET compartit amb la 

Fundació ONCE. 1993: Constitució de la Fundació Privada MIFAS. 1994: Obertura del SSIL 

(Servei de Suport per a la Inserció Laboral). 1997: Inauguració del Centre Ocupacional de 

Riudellots. 1998: Inauguració del Refugi Casa de les Dunes. Inauguració de l'oficina de Blanes, 

delegació de la Selva. 2002: Inauguració de l'aparcament de MIFAS-RENFE de Figueres. 2003: 

Inauguració de la nova residència de Sant Narcís a Girona. Ampliació del Centre Ocupacional 

de Riudellots de la Selva. 2007: Posada en funcionament de la Llar-Residència MIFAS III. 2008: 

Inauguració del Centre de Dia i Recursos Pere Llonch. 2010: Trasllat de la delegació central. 
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ASSOCIACIÓ MUSICAL EL TALLER 
D'ORQUESTRA 
 

 
Adreça social: C. Sant Agustí, 16, 2n 2a    17003    Girona 

Telèfon:  972 407 044 

Adreça electrònica:  eltallerdorquestra@gmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Música 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Consolidar l'orquestra de corda (ampliada amb instruments de vent i de percussió segons el 

repertori).  

-Engrescar els músics amb el treball col·lectiu per sortir de la monotonia i l'aridesa de tocar en 

solitari.  

-Educar i formar continuadament les persones joves que busquen el camí de la 

professionalització i les adultes amb estudis acabats per poder ser músics d'una formació 

orquestral clàssica.  

-Fer difusió de la música d'orquestra, clàssica i catalana. 

 

Activitats principals:  
-Jornades de formació per músics.  

-Assaigs regulars.  

-Concerts.  

-Tallers amb temes musicals diversos.  

-Seminaris de cap de setmana.  

 

Ressenya històrica:  
Es va crear una orquestra l'estiu del 2008 amb la finalitat de cobrir la manca d'oportunitats que 

tenen els músics joves i adults, amb estudis musicals en curs o acabats, de poder tocar en una 

orquestra clàssica. Segueixen un model europeu en què s'aglutinen músics. 
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ASSOCIACIÓ MUSICAL ESCAMPILLEM 
 

 
Adreça social: C. Font del Rei, 9, 2n 3a    17002    Girona 

Telèfon:  972 211 402 

Adreça electrònica:  escampillem@escampillem.cat 

Web: www.escampillem.cat 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 71 
 
Objectius principals:  
-Dur a terme tasques de divulgació, programació i formació al voltant de la música i el ball folk 

i tradicional. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'espectacles, balls, concerts, festivals i cursos de música i ball folk i tradicional.  

-Treball del repertori de música i dansa del nord dels Països Catalans i de l'Occitània més 

propera de forma prioritària, però també d'altres expressions de la música i la dansa d'arrel i 

d'arreu.  

 

Ressenya històrica:  
Escapillem protagonitza des de principis dels 90, a les comarques del nord dels Països Catalans, 

una intensa i reconeguda activitat de divulgació i actualització de la música tradicional amb 

concerts, espectacles, balls... És present als escenaris folk més reconeguts de Catalunya i 

l'Occitània més propera i organitza, a Sant Gregori des de l'any 2000, el Ball del Llémena, el 

festival de música i ball tradicional i folk de referència a les nostres comarques. Des de l'any 

1999 també ofereix cursos en conveni amb la UdG, a Girona, i amb la UB, a Barcelona; cursos 

per l'Institut de Ciències de l'Educació; cursos de formació permanent del professorat en 

conveni amb el Departament d'Educació, i un gran nombre d'altres cursos i intervencions en 

ajuntaments, instituts de secundària, universistats, grups de joves... També organitza el punt 

de ball folk, punt obert de trobada setmanal al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona, el Folk a 

l'Estiu (també a la nostra ciutat), etc. 
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ASSOCIACIÓ MUSICAL GALLIGANTS 
 

 
Adreça social: C. Impressors Oliva, 12, bxs. B    17005    Girona 

Telèfon:  669 906 111 

Adreça electrònica:  galligants@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la formació orquestral de joves intèrprets de les comarques gironines.  

-Actuar de pont cap a la seva professionalització.  

-Dotar Girona d'un stage musical de prestigi amb concerts d'alta qualitat musical. 

 

Activitats principals:  
-Organització de les trobades orquestrals de la Jove Orquestra Athenea (una o dues cada any).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 2003. De les 14 trobades que s'han fet fins al moment, quatre han 

estat en col·laboració amb l'Orquestra Cadaqués. Pel que fa a la segona, va comptar amb la 

direcció de Christian Curnyn, i a la cinquena es va dur a terme un projecte de quartets de corda 

amb el Quartet Casals. 
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ASSOCIACIÓ MUSSIDAL FAMÍLIES DE 
FOULADOU SENEGAL FAMÍLIA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Millorar les condicions de vida de les dones de Sare-Buray i la qualitat de l'educació dels 

infants i de les persones adultes.  

-Augmentar la productivitat dels camps de conreu.  

-Dotar el poble d'energia elèctrica.  

-Construir un magatzem central i un pou per regar camps i donar beure al bestiar. 

 

Activitats principals:  
-Projectes de solidaritat i cooperació amb el poble Sare-Buray del Senegal i la seva àrea 

d'influència.  

-Activitats referents a educació, economia, cultura i igualtat de gènere.  

 

Ressenya històrica:  
2002: Constitució de l'associació. 2003: Compra d'un molí. 2006: Projecte de millores d'una 

escola. 2008: Enviament de medicaments a un hospital de la zona. 
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ASSOCIACIÓ NOUS MÚSICS 
 

 
Adreça social: C. Migdia, 45, bxs.    17002    Girona 

Telèfon:  972 210 671 

Adreça electrònica:  aulamusical@teleline.es 

Web: www.aulamusical.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, d'11 h a 13.30 h i de 16 h a 21 h; dimecres i dijous, d'11 
h a 13.30 h, i divendres, de 16 h a 21 h. 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Objectius principals:  
-Promoure activitats per a les persones joves, perquè aprenguin a treballar en grup i a gaudir 

de la música, així com a donar suport a les iniciatives de creativitat i d'interpretació al nostre 

alumnat i professorat. 

 

Activitats principals:  
-Estades i assajos per fer treballs en grup, tant en l'àmbit musical com de coreografia i posada 

en escena, i així poder participar en intercanvis i trobades, i també fer alguna representació a 

la nostra ciutat.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació Nous Músics va començar el 4 de febrer del 2002 i els principals esdeveniments 

que han portat a terme han estat la participació al festival del 50è aniversari de la Baden 

Wurtemberg a Oberkirch (Alemanya), un intercanvi amb l'escola J.R. Santamaría de Saragossa, 

trobades al Vendrell, a Lleida i a Terrassa i la sisena mostra a Pons. 
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ASSOCIACIÓ NUESTRAMÉRICA 
 

 
Adreça social: C. Creu, 24, 2n A    17002    Girona 

Telèfon:  972 201 877 

Adreça electrònica:  bcnuestramerica@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Educació, Iniciativa social, Joventut, Persones amb risc d’exclusió 

social, Sensibilització 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Promoure la unitat, la integració, la solidaritat, l'intercanvi social i cultural entre els llatins 

americans i les llatines americanes que viuen a Catalunya i a Espanya, així com d'aquests amb 

la societat catalana i espanyola, impulsant l'intercanvi i el diàleg cultural. 

 

Activitats principals:  
-Creació del Banco de Capacidades de Nuestramérica, per saber amb quins recursos humans 

compta l'entitat i intentar desenvolupar iniciatives que promoguin el treball digne.  

-Relació amb altres organitzacions de Centreamèrica, com l'associació Rigoberta Menchú, per 

donar-los suport en el seus esforços de desenvolupament.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer el 2009 com a iniciativa del president actual de l'associació per crear una 

associació que aglutinés a Llatinoamèrica sense distingir el país de procedència, la llengua, la 

religió, la diferència ètnica o la condició social. Després de la seva creació i de la seva 

legalització a finals del 2009, van participar en les gestions per resoldre la situació de les 

persones hondurenyes que viuen a Catalunya, després del cop d'estat i del tancament del 

consolat a Barcelona. Es va convidar a diversos membres del Parlament centreamericà i de 

Guatemala perquè visquessin in situ la situació d'aquestes persones i desenvolupessin alguna 

iniciativa per solucionar la seva situació. S'ha estat treballant en la creació del Banco de 

Capacidades de Nuestramérica. 
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ASSOCIACIÓ ÒPTICS PEL MÓN 
 

 
Adreça social: C. Marquès de Caldes de Montbui, 120, 2n 3a    17003    Girona 

Telèfon:  972 245 837 

Adreça electrònica:  oxo@euot.upc.edu 

Web: www.upc.edu/opticsxmon 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 13 h a 16 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Salut 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Facilitar l'accés a la salut visual de totes aquelles persones que viuen en regions desfavorides.  

-Proporcionar atenció visual i facilitar les correccions òptiques necessàries a les persones que 

ho requereixin. 

 

Activitats principals:  
-Projectes de cooperació internacional.  

-Difusió, a través d'exposicions fotogràfiques i xerrades, de la problemàtica que envolta els 

països on actuen.  

 

Ressenya històrica:  
El 1995 es va fundar l'entitat en el si de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC). 

S'han portat a terme projectes d'emergència als Balcans ("Perquè necessiten veure la pau", a 

Tuzla el 1996, a Zenica el 1997, a Sarajevo el 1998 i a Istog el 2000) i creació d'òptiques 

solidàries a Tuzla i Sarajevo. Al 1999 es va portar a terme la campanya "Hi tenen molt a veure" 

a El Salvador, per facilitar l'accés als serveis optomètrics a la població de Tecoluca. Al mateix 

any es va crear un centre de reciclatge d'ulleres a Terrassa. El 2001 es va crear un laboratori de 

fabricació de lents oftàlmiques a Cienfuegos (Cuba). L'any següent es van implantar els serveis 

d'atenció visual a Chefchauen, al Marroc. Al 2005 es portà a terme la campanya "Hi tenen molt 

a veure" a Guinea Equatorial, construint un equipament d'una consulta optomètrica amb 

dispensari d'ulleres dins l'Hospital de Bata. El 2007 es va fer un projecte de cooperació a 

Nicaragua en suport de la campanya d'alfabetització que porta a terme aquest país. 
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ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
RIU SENEGAL 
 

 
Adreça social: C. Montseny, 41, 4t 3a    17006    Girona 

Telèfon:  687 245 697 

Adreça electrònica:  desenvolupamentdelriusenegal@yahoo.es 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Salut 

 
Persones associades: 14 
 
Objectius principals:  
-Facilitar la inserció social i cultural de les persones immigrades.  

-Promoure la creació d'una entitat federativa.  

-Treballar en la promoció individual i col·lectiva de les persones membres de l'associació.  

-Contribuir a les polítiques de desenvolupament del Senegal.  

-Fomentar la cooperació cultural i els intercanvis. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades.  

-Cooperació internacional.  

-Sensibilització vers el fet migratori.  

-Activitats culturals i promoció de la cultura fula.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir el 13 d'abril de l'any 2008 i, des d'aquell moment, s'han fet 

diverses xerrades sobre l'acollida de les persones immigrades. També s'ha treballat en temes 

relacionats amb la mutilació sexual femenina amb diferents actes. L'associació ha treballat en 

diferents projectes de cooperació a la regió de Podor al Senegal, en projectes sanitaris 

educatius. 
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 ADIPS 

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I LA 
INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  699 664 666 

Adreça electrònica:  adipsgirona@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Afavorir el desenvolupament psicosocial de les persones. 

 

Activitats principals:  
-Organitzar cursos per a persones penades per delictes violents.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada el novembre del 2007 i va iniciar les activitats a la primavera del 2008. 
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 AFEB 

ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'ESPORT BASE 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 16, esc. dreta, pral.    17002    Girona 

Telèfon:  620 909 532 

Adreça electrònica:  jordi@emserescola.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Objectius principals:  
-Fomentar i desenvolupar la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat 

de lucre. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1996. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT AL SENEGAL PROJECTE 
ECODIADIA 
 

 
Adreça social: C. Saragossa, 27    17003    Girona 

Telèfon:  638 425 529 

Adreça electrònica:  ecodiadia@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Cultura, Educació, Lleure, Salut 

 
Persones associades: 28 
 
Objectius principals:  
-Sensibilitzar les persones joves sobre un altre tipus de vida aquí.  

-Cooperar amb els infants, joves i dones del Senegal.  

-Fer campanyes de vacunacions infantils.  

-Fomentar l'educació de les dones. 

 

Activitats principals:  
-Sensibilització a les persones joves.  

-Creació de camps de conreu i pous per ser autosostenibles.  

-Campanya antisida.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2004 un grup de voluntaris i voluntàries van fer un viatge de prospecció on van conèixer 

el vicepresident de l'entitat, el senegalès Jean Baptiste, una persona dedicada als joves africans 

senegalesos en formació intel·lectual i reconduint-los a treballs d'ofici (fusters, forners, ferrers, 

etc.) i també al suport a les dones i a les noies. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL JAZZ A 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Oriol Martorell i Codina, 2, 4t 2a    17003    Girona 

Telèfon:  972 485 364 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Educació, Música 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Difondre la música, particularment la música moderna i el flamenc. 

 

Activitats principals:  
-Organització de cursos de música moderna i flamenc.  

-Concerts i conferències, masterclass, etc.  

 

Ressenya històrica:  
És l'entitat que porta a terme el projecte de l'Escola de Música Moderna de Girona. 
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 AASS 

ASSOCIACIÓ PER A L'ATENCIÓ DE SERVEIS I 
SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Noguer, 1, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 226 512 

Adreça electrònica:  aassgirona@gmail.com 

Web: aass.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Gent gran, Joventut, Persones amb risc d’exclusió social, Professional, 

Sensibilització, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Facilitar recursos als col·lectius desfavorits per sortir de la marginalitat i l'exclusió social.  

-Aconseguir la promoció personal i la inserció sociolaboral.  

-Potenciar la formació com a via d'integració sociolaboral.  

-Dinamitzar els col·lectius més desfavorits.  

-Defensar la identitat cultural de les minories i difondre el valor de la interculturalitat. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de formació ocupacional adreçats a col·lectius especials en les especialitats de gestió 

de magatzem i conducció de vehicles lleugers.  

-Dispositiu de formació i inserció sociolaboral adreçat a dones aturades en l'especialitat de 

dependenta de comerç, en el marc de les polítiques actives d'ocupació per a la igualtat 

d'oportunitats de les dones.  

-Projecte d'inserció laboral, acompanyament i seguiment de la inserció.  

-Dinamització dels següents espais i projectes: un espai juvenil anomenat Joves.com; el grup 

de gent gran del sector Est de Girona; el projecte "Treball per escales" del programa "Integrant 

accions", de desenvolupament comunitari del sector Est de Girona; i el grup de pares i mares 

d'aquest programa, i del Pla educatiu d'entorn del sector Est de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1994 va néixer l'associació AASS, funcionant com a centre de formació d'adults als barris 

més desfavorits de la ciutat de Girona, possibilitant que més de 1.500 persones accedissin a 

una formació reglada: alfabetització, neolectors, certificat i graduat escolar. En un inici es 
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treballà als barris del sector Est de Girona (Font de la Pólvora, Mas Ramada i Sant Daniel) i al 

Barri Vell de Girona. L'any 1997 es continuà la feina en el camp laboral i es va homologar com a 

Centre de Formació Ocupacional, realitzant cursos de formació ocupacional a col·lectius 

desfavorits amb risc d'exclusió sociolaboral, i es desenvoluparen tasques d'inserció laboral 

d'aquests col·lectius. Des del 2001 es deixà la formació d'adults reglada, i s'iniciaren projectes 

de dinamització comunitària. 
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 AEDMA 

ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I LA DIVULGACIÓ 
DEL MEDI AMBIENT - GALANTHUS 
 

 
Adreça social: Ctra. de Juià, 46    17460    Celrà. 

Telèfon:  972 492 563 

Adreça electrònica:  info@asgalanthus.org 

Web: www.asgalanthus.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Medi natural 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 460 
 
Objectius principals:  
-Dissenyar i executar estudis de fauna i flora de Catalunya a fi de facilitar-ne la conservació i el 

coneixement.  

-Realitzar tasques d'educació mitjançant publicacions o cursos no reglats en què es doni a 

conèixer la realitat ambiental del nostre país i d'altres.  

-Organitzar excursions i sortides guiades per conèixer in situ la diversitat natural. 

 

Activitats principals:  
-Investigació d'espècies i d'espais sensibles.  

-Cursos de formació i jornades d'educació ambiental.  

-Organització de sortides i visites a diferents espais d'interès per comprendre el patrimoni 

natural.  

-Estudis i projectes de conservació.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer l'any 1995 a Girona i va ser constituïda oficialment el 1999. Entre les seves 

activitats, destaquen el fet de participar en el projecte d'estudi i seguiment de l'eriçó clar, 

l'ampliació del projecte "Oreneta" a la ciutat de Girona, el seguiment d'aus en diversos punts 

de la província de Girona, en el marc del programa "Sylvia" de l'Institut Català d'Ornitologia i el 

seguiment de ratpenats en espais naturals en col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals 

de Granollers. Durant el 2005 van portar a terme els cursos següents: curs de mamífers ibèrics, 

curs pràctic de tècniques de seguiment del llop, curs de dibuix científic de mamífers, curs d'aus 

aquàtiques, curs de rapinyaires ibèrics i curs de peixos marins i continentals. També durant el 

2005 es van portar a terme les jornades "Batnight. La nit dels ratpenats" i la I Jornada de les 
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Gavarres: El Patrimoni Natural. L'associació va signar el 2002 un conveni amb l'Ajuntament de 

Celrà per col·laborar en l'estudi i la difusió de diferents projectes en el marc de la 

implementació del Pla d'acció local per a la sostenibilitat. Aquest conveni s'ha anat renovant 

any rere any. Des de 2005, l'Ajuntament de Celrà va cedir a Galanthus un espai dins el Centre 

Cultural La Fàbrica per a la creació de l'Aula de Natura municipal. 
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 ADECRS 

ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DE LA COMUNITAT RURAL DE 
SARE COLY SALLE 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  651 579 551 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 56 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar la comunitat d'origen Sare Coly Salle amb l'elaboració de programes mitjançant 

la formació de les seves associacions.  

-Facilitar la integració en la societat catalana a través del desenvolupament d'aquestes accions.  

-Donar a conèixer la realitat de la immigració. 

 

Activitats principals:  
-Anàlisi i transmissió de les demandes provinents de Senegal, fent de pont entre Europa i 

Àfrica.  

-Seguiment de l'evolució dels projectes amb les reunions periòdiques i visites familiars a 

Senegal.  

-Organització d'actes de sensibilització sobre el codesenvolupament a Catalunya.  

-Participació en l'organització d'accions com la Caravana Solidària de l'Àfrica Occidental i les 

jornades anuals d'associacions de senegalesos de l'Estat Espanyol.  

 

Ressenya històrica:  
Els primers treballadors senegalesos que van arribar a Catalunya a principis dels anys 80 van 

crear una xarxa de suport solidari per poder organitzar l'acollida de les persones que arribaven. 

D'aquelles accions va sorgir un grup que es va anar consolidant i els membres del qual eren 

originaris de la comunitat rural de Sare Coly Salle, a la regió de Kolda. Des de 1998, quan es va 

constituir l'entitat, s'han fet les següents accions: un curs de formació sobre projectes de 

cooperació, l'elaboració d'un programa de desenvolupament integral o un curs sobre 

associacionisme i desenvolupament, entre altres. 
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ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL I FAMILIAR PRISMA 
 

 
Adreça social: Pl. Poeta Marquina, 5, 1r 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 217 565 

Adreça electrònica:  info@prisma.cat 

Web: www.prisma.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8 h a 18 h, i divendres, de 8 h a 16 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Alumnes, Ensenyament, Família, Formació, Infants, Investigació, Professional, Salut 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Atendre infants i joves amb dificultats d'aprenentatge, així com a les seves famílies.  

-Formar permanentment el professorat.  

-Editar material psicopedagògic en llengua catalana. 

 

Activitats principals:  
-Atenció psicopedagògica d'infants amb dificultats d'aprenentatge i atenció a les seves 

famílies.  

-Formació permanent del professorat que ha d'atendre els infants.  

-Edició de material psicopedagògic per a la difusió del coneixement en matèria 

psicopedagògica per a les persones professionals implicades en aquest àmbit d'actuació.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa es va fundar el 2006, davant la 

necessitat de donar cobertura als infants amb dificultats d'aprenentatge i a les seves famílies. 

També va iniciar la seva actuació com a difusora del coneixement dins l'àmbit psicopedagògic 

entre les persones docents que han d'atendre els infants mitjançant cursos de formació 

permanent de professorat, reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Al 2008 es va iniciar el 

tercer àmbit per al qual va ser creada, amb l'edició de material psicopedagògic. Al 2009 es van 

realitzar les primeres jornades "PrisMa", que són un punt de trobada anual on es reuneixen 

professionals de l'àmbit educatiu amb una sèrie de ponències realitzades per professionals del 

sector de reconegut prestigi. 
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 ACSUR 

ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ AMB EL 
SUD - LAS SEGOVIAS 
 

 
Adreça social: Via Laietana, 45, esc. A, 7è 3a    8003    Barcelona 

Telèfon:  933 178 607 

Adreça electrònica:  catalunya@acsur.org 

Web: www.acsur.org 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 315 
 
Objectius principals:  
-Lluitar contra la pobresa i per un desenvolupament humà sostenible.  

-Promoure la transformació política per a l'establiment d'un ordre equitatiu, democràtic i 

paritari.  

-Defensar la preservació dels drets humans, polítics i civils, econòmics, socials i culturals.  

-Fomentar la ciutadania participativa i solidària i de la cultura de la pau.  

-Preservar el medi. 

 

Activitats principals:  
-Realització de projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit productiu, sanitari i 

educatiu.  

-Suport a organitzacions de dones, de joves, de productors, cooperatives, etc.  

-Accions de sensibilització i denúncia de les desigualtats entre els països rics i els empobrits.  

-Formació i educació per al desenvolupament.  

 

Ressenya històrica:  
1986: Fundació de l'associació per part d'un grup de gent, majoritàriament de l'àmbit sanitari, 

amb l'objectiu de donar suport als moviments solidaris propers a Centreamèrica. 1990: 

Ampliació del treball a l'Amèrica andina, al Brasil i a la Mediterrània; i constitució del Grup Sur, 

Xarxa d'ONG Europees, de les quals ACSUR forma part. 1996: ACSUR és declarada organització 

d'utilitat pública pel Consell de Ministres. 2004: Organització representant de les ONG en el 

Consell de Cooperació de la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional. 2006: III Premi 

Pere Casaldàliga a la Solidaritat. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT BRASOL DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Av. Lluís Pericot, 2    17003    Girona 

Telèfon:  972 202 748 

Adreça electrònica:  brasil.solidari@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Educació 

 
Objectius principals:  
-Impulsar projectes solidaris de promoció social en països en els quals treballen missioners, 

missioneres i cooperants gironins. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de formació professional i de promoció social, dirigits bàsicament a noies i dones.  

-Colònies d'estiu per a infants del barri Parque Santa Cruz amb participació de monitors i 

monitores gironins.  

-Apadrinament d'infants amb alt risc d'exclusió social del Parque Santa Cruz per garantir la 

sostenibilitat de les famílies, generalment monoparentals.  

 

Ressenya històrica:  
L'Associació per a la Cooperació i el Desenvolupament Brasol (Brasil Solidari) es va crear l'any 

1997 a conseqüència de l'activitat del grup missioner de la parròquia de Sant Josep, per 

impulsar projectes solidaris de promoció social en països on estiguessin treballant missioners i 

missioneres gironins. Des d'un bon principi, però, l'entitat s'ha centrat a donar suport a la tasca 

de promoció social que les missioneres del Cor de Maria duen a terme en un petit barri pobre i 

marginal de la ciutat de Goiânia (estat de Goiás, Brasil), conegut com Parque de Santa Cruz, 

per millorar la qualitat de vida dels seus i de les seves habitants, promoure'n el 

desenvolupament econòmic i garantir el desenvolupament integral d'aquestes persones. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE L'ART I LA 
POESIA EL LLOP FEROTGE 
 

 
Adreça social: C. Oviedo, 3, 4t 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 425 387 

Adreça electrònica:  el_llop_ferotge@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Literatura 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Publicar periòdicament una revista literària.  

-Portar a terme actes públics de música, dansa i poesia.  

-Celebrar tallers, xerrades i tota mena d'activitats de promoció de la lectura i coneixement de 

la poesia. 

 

Activitats principals:  
-Taller de poesia a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, que té el valor d'un crèdit 

de lliure elecció per als i per a les estudiants.  

-"Nits Poètiques" l'últim dijous de cada mes.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va fundar l'any 2006. Han publicat fins ara més d'una desena de revistes. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS 
ANIMALS DOMÈSTICS ESTIMAL'S 
 

 
Adreça social: C. Creu, 42, 8è 4a    17002    Girona 

Telèfon:  630 555 392 

Adreça electrònica:  estimals@agilitygirona.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Medi natural 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'educació dels gossos i d'altres animals domèstics.  

-Realitzar activitats relacionades amb la tinença, cura i recollida d'animals en instal·lacions 

pròpies o alienes. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 2006. 
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ASSOCIACIÓ PER A L'EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 
PER 1 PER TOTS 
 

 
Adreça social: Trv. Creu, 6, 3r 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 415 555 

Adreça electrònica:  marius@omnivi.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació, Salut 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Promoure accions de solidaritat i humanitàries en col·lectius necessitats, especialment en els 

àmbits d'educació, alimentació, sanitat i captació i gestió de recursos. 

 

Activitats principals:  
-Projecte OJOTAS al Departament d'Apurímac (Perú): cooperació amb equips docents d'escoles 

de primària i secundària, divulgació d'hàbits sanitaris i alimentaris, beques universitàries, ajut a 

la implantació d'escoles rurals, suport econòmic per a alimentació i material escolar.  

-Activitats de sensibilització.  

-Programes per a escoles.  

-Fira de la Joguina Solidària (novembre).  

-Voluntariat.  

-Programes per a escoles universitàries d'educació i sanitàries.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació fou fundada el 5 de novembre del 2005 a Girona. El 22 de novembre es va portar a 

terme la primera activitat, la Fira de la Joguina Solidària al barri de Taialà de Girona. El mateix 

novembre del 2005 es va concretar l'acord de col·laboració amb entitats educatives. 
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ASSOCIACIÓ PER A LES ARTS ESCÈNIQUES 
ACORDANSA 
 

 
Adreça social: C. Cort-reial, 16, àt.    17004    Girona 

Telèfon:  670 200 546 

Adreça electrònica:  acordansa@wanadoo.es 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Teatre 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Promoure la dansa i el teatre a través de la producció d'espectacles amb professionals i 

creadors i creadores gironins. 

 

Activitats principals:  
-Producció de l'obra teatral Riu Gener. El text va ser premiat en el premi Boira de Vic el 2008. 

L'equip de treball està constituït per una sèrie de professionals del món del teatre de l'àmbit 

gironí.  

 

Ressenya històrica:  
Acordansa va nèixer l'any 2003 creant la peça breu Contrast, a través de la qual s'experimenta 

la dansa-teatre visual. Posteriorment es crea Existir, espectacle presentat al teatre de Sant 

Domènec de Girona. L'any 2005, després d'un treball d'investigació entre la dansa 

contemporània i el hip-hop, es crea l'espectacle Fràgils. L'any 2007 es creen diferents peces en 

col·laboració amb d'altres entitats. El 2008 es va fer un curs de formació contínua de dansa-

teatre amb Dominik Borucki. 
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ASSOCIACIÓ PER L'ESCOLA CATALANA 
 

 
Adreça social: C. Cristòfor Colom, 15, bxs.    17005    Girona 

Telèfon:  667 442 917 

Adreça electrònica:  escola.catalana.apec@gmail.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Llengua i cultura catalana 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Fomentar i donar suport a la creació, el sosteniment, la coordinació i l'organització de centres 

docents d'educació, fonamentalment d'educació infantil, primària i secundària, plenament en 

llengua catalana.  

-Posar a disposició de l'escola catalana ajuts i serveis tant en tots els aspectes econòmics com 

en els pedagògics, de professorat, de recursos, d'assessorament jurídic, administratius, etc.  

-Promoure la bona qualitat pedagògica del professorat i impulsar-ne l'organització, dotant-lo 

d'eines per a la formació, el debat i la innovació pedagògica. 

 

Activitats principals:  
-Activitats amb l'objectiu de donar a conèixer l'associació a través d'accions i de l'organització 

d'actes com xerrades, conferències, etc., sobre temàtiques que afectin la llengua catalana i la 

resta d'aspectes relacionats amb el sistema educatiu de Catalunya, l'àmbit cultural o editorial, 

que tenen incidència en l'educació de la societat.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir el 4 de març del 2009. 
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ASSOCIACIÓ PROJECTE IUCA 
 

 
Adreça social: C. Güell, 186, 5è 4a    17006    Girona 

Telèfon:  677 355 423 

Adreça electrònica:  projecte_iuca@yahoo.es 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb iniciatives dutes a terme en països en vies de desenvolupament a través de 

tasques de sensibilització, suport econòmic i ajuda a través de voluntaris i voluntàries 

cooperants. 

 

Activitats principals:  
-Organització de viatges de cooperació amb la col·laboració d'una contrapart peruana que 

porta a terme un projecte amb infants en risc (Associació Nuevos Pasos de Trujillo, al Perú).  

-Sensibilització en diferents centres (IES Palafrugell, grup de joves Bonanova).  

-Sopars solidaris.  

-Campanyes de recollida de material escolar i mèdic, entre d'altres (març del 2005 i juny del 

2006).  

-Viatges de cooperació (trimestrals entre el setembre del 2004 i l'agost del 2006).  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va constituir al maig del 2004 fruit d'un viatge de cooperació al Perú. 
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 FANJAC 

ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE LA FUNDACIÓ 
PER A L'AJUT A NENS I JOVES AMB ALTES 
CAPACITATS DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: Av. Lluís Pericot, 50, 4t 2a    17003    Girona 

Telèfon:  677 468 328 

Adreça electrònica:  girona@fanjac.org 

Web: www.fanjac.org 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Donar suport a les famílies amb la finalitat que els seus fills i filles amb altes capacitats puguin 

participar a les activitats i programes organitzats per l'entitat.  

-Promoure activitats culturals i lúdiques adaptades a les necessitats de les persones afectades.  

-Sensibilitzar la societat de les carències d'aquest col·lectiu. 

 

Activitats principals:  
-Col·laboració amb altres associacions regionals que tenen la mateixa finalitat.  

-Organització de trobades lúdiques i culturals i tallers interessants per poder estimular aquests 

nens i nenes i adolescents associats.  

-Pretensió de ser un referent informatiu sobre el tema de les altes capacitats.  

 

Ressenya històrica:  
FANJAC és una associació sense ànim de lucre constituïda el 6 de maig del 2005 per un grup de 

pares de nens, nenes i adolescents catalans amb altes capacitats, amb la intenció de promoure 

la creació d'una fundació en l'àmbit de l'Estat espanyol amb els objectius de cobrir les 

necessitats d'aquest col·lectiu. En aquest moment hi ha delegacions a Lleida, Vic, València, 

Euskadi i Aragó. La seu central és a Sant Cugat del Vallès i amb més expectatives de creació de 

noves delegacions a altres províncies i comarques. D'aquí va sorgir la necessitat de crear una 

delegació a Girona. FANJAC és membre actiu del grup de treball del Col·legi Oficial de Psicòlegs 

de Catalunya i compta amb l'assessorament de reconeguts professionals experts en el tema. 
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ASSOCIACIÓ PROTECTORS DELS ANIMALS DEL 
GIRONÈS 
 

 
Adreça social: C. Argenteria, 21, 1r    17004    Girona 

Telèfon:  609 357 085 

Adreça electrònica:  protectoragirona@gmail.com 

Web: protectoragirones.neositios.com 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Donar acollida a animals (gossos i gats) abandonats pels seus antics propietaris i propietàries, 

fins a poder donar-los en adopció informant en cada cas als adoptants interessats de la millor 

opció.  

-Fer difusió de l'entitat.  

-Organitzar campanyes de conscienciació i sensibilització a la població en general per evitar 

futurs abandonaments. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes de recollida de material divers (roba d'abric, casetes, menjar, medicaments...).  

-Venda d'articles de marxandatge (calendaris, samarretes, bosses, clauers...) i de loteria de 

Nadal.  

-Assistència a fires, festes majors o a la diada de Sant Jordi per donar a conèixer l'entitat i els 

animals en adopció a diferents poblacions de les comarques gironines, principal àmbit 

d'actuació de la protectora.  

-Col·laboració amb entitats públiques i privades per acollir voluntaris i voluntàries en 

programes d'inserció com a mesura penal alternativa, així com a grups de gent discapacitada i 

a mainada de casals d'estiu, amb l'ànim de sensibilitzar.  

 

Ressenya històrica:  
El 3 d'abril del 2003 es va constituir l'entitat Protectors dels Animals del Gironès, i es va 

inscriure al Registre d'Associacions de la Generalitat el 2 de juliol del mateix any. Des d'aquella 

data, l'entitat continua la seva lluita diària per tirar endavant la seva activitat d'acord amb la 

legislació vigent, tot en defensa dels més desprotegits, que són els animals abandonats. 
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ASSOCIACIÓ RUGBI GIRONÍ 
 

 
Adreça social: C. Cartagena, 14, bxs.    17005    Girona 

Telèfon:  972 241 242 

Adreça electrònica:  cipriduch@hotmail.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica del rugbi a les comarques gironines.  

-Organitzar i realitzar activitats de tipus cultural, recreatiu i social. 

 

Activitats principals:  
-Aportació de monitors en hores escolars a diferents instituts de Girona per portar a terme 

sessions pràctiques de rugbi.  

-Col·laboració amb altres entitats en els diferents torneigs: Torneig de Fires de Rugbi, Torneig 

de Nadal als instituts i Torneig Interinstituts de Rugbi.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser creada l'any 1998 per gent vinculada des de sempre al rugbi de Girona, com a 

jugadors o com a col·laboradors d'aquest esport iniciat ja fa 35 anys. Davant de les seves 

inquietuds, van crear aquesta associació per poder fomentar aquest esport amb el jovent de la 

ciutat i aportar mitjans econòmics i humans per desenvolupar-lo. L'associació, des de la seva 

fundació, ha col·laborat amb els diferents esdeveniments que s'han celebrat als col·legis i 

instituts de Girona, així com amb la trobada de veterans que es fa cada any. 
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 TRESC 

ASSOCIACIÓ SERVEI DE SUPORT AL TREBALL 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 

 
Adreça social: C. Güell, 51, 2n 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 411 159 

Adreça electrònica:  tresc@tresc.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i divendres, de 
9 h a 14 h. 

 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Objectius principals:  
-Aconseguir la inserció laboral de persones amb discapacitat dins l'empresa ordinària.  

-Aplicar la metodologia anomenada "treball amb suport" i que consisteix en el següent: 

s'atenen persones amb discapacitat psíquica (retard mental lleu i/o intel·ligència límit), física, 

sensorial i malaltia mental en edat laboral residents a les comarques gironines. 

 

Activitats principals:  
-Curs de formació ocupacional i d'inserció laboral per a dotze persones.  

-Orientació laboral.  

-Inserció laboral i seguiment.  

-Recerca d'empresa.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es fundà l'any 1994. L'activitat s'inicià el 1995, quan va rebre el primer curs de 

formació ocupacional. Inicialment, la població a qui s'adreçava eren persones amb 

intel·ligència límit o retard mental lleuger; posteriorment es va ampliar (per requeriment de 

l'Administració) a persones discapacitades físiques, sensorials i orgàniques. Des de l'any 2000, 

per demanda del CSM i del Centre de Dia de Salut Mental també s'atenen persones amb 

malaltia mental. TRESC és membre fundador d'ACTOS (Associació Catalana de Treball amb 

Suport), organització constituïda l'any 1995. El passat 2006 també es va associar a AESE. 

Col·labora amb la UdG, oferint llocs de pràctiques i realitzant ponències. 
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ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE DONES 
IMMIGRANTS ENDAVANT DE SALT - GIRONÈS 
 

 
Adreça social: C. Güell, 198, 2n 2a    17006    Girona 

Telèfon:  662 085 494 

Adreça electrònica:  dones_endavant@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Millorar les condicions d'existència i d'integració de les dones i els seus fills i filles d'origen 

immigrant.  

-Sensibilitzar les dones i la societat en general sobre els temes de violència de gènere, 

mutilacions genitals femenines, salut, educació, etc., mitjançant la mediació, la informació, 

l'acompanyament i la coordinació amb altres entitats del territori.  

-Promoure la cultura africana com a instrument de diàleg intercultural.  

-Fomentar espais de convivència intercultural entre població autòctona i població nouvinguda.  

-Potenciar la col·laboració i la cooperació internacional al desenvolupament amb grups i 

associacions de dones dels països d'origen. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades a les escoles per fomentar una escola laica sense discriminació i xerrades de 

sensibilització sobre la MGF.  

-Inserció laboral de les sòcies per lluitar contra l'exclusió social.  

-Pla d'alfabetització de totes les membres.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2008 tres promotores van decidir crear una associació de dones per donar un cop de mà 

a altres dones que tenen dificultats idiomàtiques i també lluitar per a l'integració de les 

persones membres i dels seus fills i filles. 
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ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA BOMBETA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146,    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 111 

Adreça electrònica:  cmartipoch@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 22 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Objectius principals:  
-Promoure activitats culturals, d'oci i socials.  

-Crear punts de trobada per a la relació entre els veïns i veïnes del barri.  

-Treballar per a la promoció de la dona. 

 

Activitats principals:  
-Tot tipus d'activitats dirigides a la gent amb ganes d'aprendre i passar-ho bé.  

-Relació amb altres associacions de la ciutat a l'hora de realitzar activitats.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer aproximadament el 1993 al barri de Santa Eugènia, promoguda per un grup 

de dones de la zona. Des del 1998 tenen la seu al centre cívic del barri. 
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ASSOCIACIÓ SOS COLOMBIA 
 

 
Adreça social: C. Cristòfor Grober, 3, 1r 2a    17001    Girona 

Telèfon:  662 677 884 

Adreça electrònica:  ongsoscolombia@hotmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels colombians i les colombianes.  

-Gestionar la conservació de recursos econòmics a través de la promoció i la realització de 

campanyes i esdeveniments de caràcter benèfic a favor de les persones colombianes més 

necessitades.  

-Tramitar davant els ens públics i privats recursos per al desenvolupament de projectes socials.  

-Ajudar a la integració sociocultural del col·lectiu colombià a Catalunya. 

 

Activitats principals:  
-Realització de la tercera gala benèfica per als infants desemparats de Colòmbia, anomenada 

"La alegría de vivir".  

-Participació a les activitats culturals del programa El Consuelo General de Colombia i, amb 

l'Associació Huellas de Colombia, a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Participació en les jornades anuals de la Taula Catalana per a la Pau de Colòmbia.  

-Realització del I Fòrum Internacional per a la Pau de Colòmbia: La Colombia del Posconflicto.  

 

Ressenya històrica:  
És una entitat fundada a petició de l'ambaixadora de Colòmbia davant l'Estat espanyol, per 

oferir al col·lectiu colombià immigrant resident a Espanya la solució a aquelles necessitats 

bàsiques o assumptes que ni l'ambaixada ni els consolats poden resoldre per la seva mateixa 

naturalesa jurídica. Al setembre del 2003 es va realitzar la primera gala benèfica a l'hotel 

Princesa Sofia de Barcelona, amb la presència de les autoritats de la Generalitat de Catalunya i 

del Govern de Colòmbia, i la segona va ser el 5 de març del 2005 a l'hotel AC del Fòrum de 

Barcelona. 
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ASSOCIACIÓ TERRORISME LITERARI 
 

 
Adreça social: Pda. Sant Feliu, 7, 3r    17004    Girona 

Telèfon:  615 346 103 

Adreça electrònica:  terrorisme.literari@gmail.com 

Web: terrorismeliterari.tk 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la creació i la divulgació cultural i artística. 

 

Activitats principals:  
-Recitals de poesia.  

-Teatre.  

-Música en viu.  

-Altres activitats dins l'àmbit cultural.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va crear a partir de la necessitats que es van detectar i va sorgir arran de la 

realització d'actes culturals. 
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 ATIA 

ASSOCIACIÓ TIJANI IMMIGRANTS AFRICANS 
 

 
Adreça social: C. Pedraforca, 3, 4t 2a    17006    Girona 

Telèfon:  636 082 797 

Adreça electrònica:  cire_sabaly@hotmail.com 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Millorar les condicions socials i econòmiques de tota la ciutadania de Teyel. 

 

Activitats principals:  
-Activitats culturals per a ciutadans i ciutadanes del Senegal que resideixin a Girona i Salt.  

-Classes de pular per nens i nenes de Girona i Salt.  

-Classes de coren a Girona i Salt.  

-Recerca de finançament per al projecte de cooperació.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 2000, entre 2000 i 2006 va efectuar diverses activitats de promoció de la 

cultura d'origen per a les persones residents a Girona i Salt originàries del Senegal. El passat 

any 2006 va elaborar el Projecte de desenvolupament agrícola de la comunitat rural de Teyel. 
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ASSOCIACIÓ ULTIMATE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ibèria, 4 B, 1r 1a    17005    Girona 

Telèfon:  656 494 071 

Adreça electrònica:  secretaria@discterics.com 

Web: www.discterics.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'ultimate com a esport i eina educativa. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments setmanals.  

-Participació i organització de tornejos d'ultimate frisbee.  

 

Ressenya històrica:  
L'equip d'ultimate gironí es va crear l'estiu del 2000, mentre que l'Associació Ultimate Girona 

es va fundar el juny del 2001. Des de llavors, s'ha participat en tornejos tant nacionals com 

internacionals. El 2004 es va crear la secció d'ultimate femení, anomenada Tramuntana. 

L'equip mixt rep el nom de Disctèrics. 
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ASSOCIACIÓ UNIÓ DE LA JOVE GENERACIÓ 
DE GALOYA A CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Sant Sebastià, 44, 1r F    17006    Girona 

Telèfon:  663 535 162 

Adreça electrònica:  uniojovegaloya@yahoo.fr 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Promoure activitats de sensibilització sobre la realitat de la comunitat immigrada.  

-Portar a terme projectes de cooperació i solidaritat amb el poble d'origen al Senegal. 

 

Activitats principals:  
-Participació en activitats de millora de la situació de les persones immigrades.  

-Cursos de formació de català.  

-Organització d'activitats de difusió sobre la seva cultura.  

 

Ressenya històrica:  
El 2009 un grup d'homes i dones procedents de la població senegalesa de Galoya, al nord del 

país, es van reunir amb la inquietud de donar suport a les seves famílies i, en conjunt, a tota la 

població de Galoya. Conscients de totes les necessitats de la seva gent, van obrir un fons 

perquè cadascú d'ells contribuís amb el que pogués. La situació de crisi, però, fa que les seves 

aportacions no siguin suficients per cobrir totes les necessitats. L'altra prioritat de la seva 

associació és donar a conèixer la realitat de la seva població i la seva condició de persones 

immigrades. 
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ASSOCIACIÓ VOLUNTARIAT DE SUPORT A LA 
SOLITUD 
 

 
Adreça social: Av. França, 60, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 940 200 

Adreça electrònica:  voluntariat@voluntariat-solitud.org 

Web: www.voluntariat-solitud.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Salut 

 
Persones associades: 106 
 
Objectius principals:  
-Acompanyar la persona malalta que pateix situacions de solitud dins l'hospital.  

-Donar suport als familiars i a les persones properes al malalt o a la malalta.  

-Potenciar el seguiment posthospitalari de la persona malalta.  

-Procurar la formació permanent dels voluntaris i de les voluntàries. 

 

Activitats principals:  
-Visita i acompanyament diari de les persones malaltes que estan en una situació de solitud a 

l'hospital.  

-Organització de xerrades mensuals, impartides per metges de reconegut prestigi.  

-Suport a les famílies de les persones malaltes.  

-Seguiment posthospitalari dels malalts i de les malaltes.  

 

Ressenya històrica:  
El Voluntariat de Suport en la Solitud va néixer el febrer de l'any 2000 arran de la iniciativa 

d'un grup de persones voluntàries. El març de 2002 va signar un conveni de col·laboració amb 

la direcció de l'hospital Dr. Josep Trueta de Girona, i el juliol del mateix any va esdevenir 

membre de la Federació Catalana del Voluntariat Social de Girona. 
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ASSOCIACIÓ WEBCASTERS GRUP 
D'INVESTIGACIÓ DE TECNOLOGIES DE 
COMUNICACIÓ ON LINE 
 

 
Adreça social: Av. Ramon Folch, 3, bxs. 1a    17001    Girona 

Telèfon:  902 330 344 

Adreça electrònica:  info@webcasters.tv 

Web: www.webcasters.tv 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 17 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Política, Professional 

 
Persones associades: 1832 
 
Objectius principals:  
-Investigar tecnologies de la comunicació a través de la xarxa IP tant per entorns de 

videoconferència com per treballs en línia de plataformes de formació a distància, espais de 

col·laboració en línia i televisió d'alta definició per IP. 

 

Activitats principals:  
-Espai per provar les idees gràcies a les instal·lacions de connexió per fibra òptica (16 línies) i 

satèl·lit, a part de l'assessorament dels consultors, dos dies per setmana.  

-Creació d'una comunitat residencial i virtual anterior a Second Life amb visites a la ciutat de 

Girona on resideixen més de 1.800 socis i sòcies d'arreu del món per compartir idees, 

coneixements i oci (www.gironavirtual.com).  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada per empreses i professionals del sector amb més de deu anys 

d'experiència i per persones emprenedores i start-up que necessiten el consell, el suport i 

l'assessorament per dur a terme els projectes que la majoria de vegades es converteixen en 

iniciatives d'autoocupació, sempre dins de l'àmbit de la tecnologia o de la societat de la 

informació. Webcasters se situa estratègicament en el nucli residencial del Barri Vell, per 

proximitat a les persones emprenedores residents que no sempre tenen accés a altres 

programes o iniciatives o que tornen decebuts d'aquests àmbits. Webcasters els ofereix suport 

i accés a la tecnologia d'avantguarda, així com contactes amb d'altres grups i iniciatives situats 

en altres països com Alemanya, Finlàndia, Irlanda o Estats Units. 
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ATENEU 24 DE JUNY CASAL 
INDEPENDENTISTA POPULAR I GIRONÍ 
 

 
Adreça social: C. Auriga, 6, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  639 758 893 

Adreça electrònica:  infoateneu24dejuny@gmail.com 

Web: ateneu24dejuny.ppcc.cat 

Horari d’atenció al públic: Dijous i divendres, de 20 h a 23 h, i dissabtes, de 20 h a 24 h. 
 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 55 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un espai essencialment obert a tota mena d'actes que serveixin per formar, o 

simplement diverteixin, i, en conseqüència, enriqueixin. Per tant, esdevenir un espai de debat, 

formació i foment de l'esperit crític, així com un punt de trobada per al conjunt de la societat 

gironina.  

-Crear més base social independentista i d'esquerres, per tal de fer dels Països Catalans una 

nació lliure i socialment justa. 

 

Activitats principals:  
-Biblioteca i hemeroteca.  

-Sala d'estudi i de reunions.  

-Cursets, tallers i formació.  

-Xerrades, col·loquis oberts i tertúlies.  

-Concerts, teatre i poesia en viu.  

-Quina, calçotada i fires populars.  

 

Ressenya històrica:  
El marc de 1998 un grup de persones amb inquietuds independentistes i d'esquerres van 

creure que Girona necessitava un espai obert on es poguessin dur terme activitats de tota 

mena, sempre sota les premises de l'independentisme i de les esquerres. Calia dinamitzar un 

moviment que havia tingut molta força en altres èpoques i que ja no tenia la mateixa activitat, 

i obrir-lo a la ciutat. Al cap de sis mesos de gestació d'aquesta idea, al mes de setembre es va 

dur a terme l'assemblea constituent, una reunió oberta a partir de la qual es feia realitat 

l'Ateneu 24 de Juny, Casal Independentista i Popular Gironí. Al cap d'un mes es registrava com 

a associació. Actualment, l'Ateneu ja porta organitzades prop de tres-centes activitats, entre 

les quals destaquen l'aposta per les Fires Populars, la Quina Popular de Reis i la Calçotada 
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Popular. Ha editat un llibret-dossier amb el resum dels cinc primers anys d'història, ha 

reformat el local on organitza actualment les activitats i es troba en una dinàmica d'obertura 

oferint propostes d'activitats de tots els estils i per a totes les persones. 
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 ADAC 

ATENEU D'ACCIÓ CULTURAL 
 

 
Adreça social: Pda. Sant Domènec, 2, 1r    17004    Girona 

Telèfon:  972 213 838 

Adreça electrònica:  adac@adac.cat 

Web: www.adac.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 18 h a 21 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Llengua i cultura catalana 

 
Persones associades: 370 
 
Objectius principals:  
-Defensar la llengua, la cultura i la nació catalana. 

 

Activitats principals:  
-Premi a la Normalització Lingüística i Cultural.  

-Excursions diverses.  

-Sopars-tertúlia.  

-Cicle "Històries de Viatgers".  

-Exposicions.  

-Organització d'actes com els següents: L'Onze a les Dotze, Homenatge a Lluís Companys, la 

Flama del Canigó i el Foc de Sant Joan o una quina popular.  

-Col·laboració puntual amb altres entitats que comparteixen el seu ideari fundacional.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 1980, quan un grup d'estudiants de català van voler continuar en la 

seva defensa de la llengua. En el transcurs dels anys, les activitats es van anar ampliant per 

donar cabuda a noves persones amb els mateixos interessos, però amb altres necessitats. La 

intensitat i diversitat de la seva activitat fa molt difícil definir una corrent històrica. L'any 2000, 

en commemoració del 60è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys, l'ADAC va 

organitzar un important cicle d'actes amb la participació de persones rellevants del món 

cultural català. 
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ATLETISME GIRONA 
 

 
Adreça social: Av. Montilivi, 141    17003    Girona 

Telèfon:  676 539 759 

Adreça electrònica:  ironxevi@wanadoo.es 

Web: www.atletisme.com/girona 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 230 
 
Objectius principals:  
-Incloure corredors de tots dos sexes i de totes les edats en marxes, curses, maratons... tant en 

l'àmbit gironí com el català, l'espanyol, l'europeu i el mundial. 

 

Activitats principals:  
-Marxa de la Diada de l'Onze de Setembre.  

-Cursa de Sant Silvestre a Girona.  

-Coorganització de la Cursa de 10 km conjuntament amb Esports Parra.  

-Coorganització de la Cursa Popular del Carrer Nou, conjuntament amb l'associació de veïns.  

-Sortida anual a alguna cursa.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va anomenar-se primer Fondistes Girona, l'any 1989 va ser la secció d'Atletisme del 

Girona FC i, cap a l'any 1994, va passar a denominar-se Atletisme Girona. 
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BÀSQUET CLUB FONTAJAU 
 

 
Adreça social: Av. Josep Tarradellas, 22-24    17007    Girona 

Telèfon:  972 226 136 

Adreça electrònica:  info@bcfontajau.com 

Web: www.bcfontajau.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17.30 h a 21.30 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 170 
 
Objectius principals:  
-Participar de l'esport.  

-Competir per pujar de categoria. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments.  

-Competicions.  

-Torneigs diversos.  

-Pretemporades.  

-Formació per a l'entrenament de mainada.  

 

Ressenya històrica:  
El club es va crear l'any 1985 sota el nom de BC Taialà-Sàbat fins a l'any 2001, quan, a causa de 

l'increment de categories, va passar a anomenar-se BC Fontajau. D'aquesta manera, es va 

crear la nova junta del BC Fontajau, amb categories superiors de bàsquet. A la temporada 

2010-2011 es compleixen els 25 anys de la seva creació. 
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BOCCIA GIRONA CLUB 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  636 142 687 

Adreça electrònica:  bocciagirona@hotmail.com 

Web: www.bocciagirona.ppcc.cat 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Promoure el progrés individual en la boccia.  

-Facilitar la relació social entre les persones membres del club, amb membres d'altres clubs i la 

societat en general.  

-Potenciar la pràctica de la boccia a les comarques gironines. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments de boccia.  

-Desplaçament i suport a les jornades de competició.  

-Organització administrativa.  

-Trobades de germanor.  

 

Ressenya històrica:  
Boccia Girona Club neix fruit de la necessitat de donar sortida a la iniciació a la pràctica 

esportiva que han efectuat algunes persones amb paràlisi cerebral i altres afectacions motrius 

greus. Durant l'any 2008 es va consolidar la iniciativa amb els següents fets: reconeixement 

oficial com a entitat (a Hisenda, al Consell Català de l'Esport, a l'Ajuntament de Girona i a les 

federacions esportives); presència a la Primera i a la Segona Divisió Catalana de boccia; 

presència a la selecció catalana de boccia, que guanya el Campionat d'Espanya el març del 

2008, i al Campionat Provincial de Girona el 31 de maig del 2008. Actualment el club continua 

la tasca esportiva i social amb l'objectiu concret d'ampliar el nombre de voluntaris i voluntàries 

i de rebre ajuts econòmics per disposar de transport i material. 
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BUENAVIDA CLUB DE BALL ESPORTIU 
 

 
Adreça social: C. Sant Agustí, 20    17003    Girona 

Telèfon:  972 222 357 

Adreça electrònica:  escola@buenavida.eu 

Web: www.buenavida.eu 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Dansa, Educació 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Ensenyar, desenvolupar i divulgar el ball en parella en tots els seus àmbits. 

 

Activitats principals:  
-Ensenyament del ball de parella.  

-Organització d'actes relacionats amb el ball.  

-Demostracions amb ballarins i ballarines en festes i celebracions.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va començar amb la composició de tan sols unes quantes parelles. Amb el temps, ha 

organitzat competicions de ball internacionals, trobades per a competidors i competidores de 

tot l'Estat i festes populars per captar noves persones addictes al ball. 
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 CUP 

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
 

 
Adreça social: Pda. Sant Domènec, 9, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  659 212 470 

Adreça electrònica:  girona@cup.cat 

Web: www.girona.cup.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, a les 20 h. 
 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Joventut 

 
Persones associades: 45 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir la independència dels Països Catalans.  

-Treballar per a l'alliberament social dels treballadors i treballadores, la salvaguarda ambiental 

del territori i la solidaritat internacionalista. 

 

Activitats principals:  
-Mobilitzacions ciutadanes, actes informatius, xerrades i tallers.  

-Campanyes en defensa del territori, de l'habitatge i dels drets socials i nacionals.  

-Jornades lúdiques i reivindicatives, actes al carrer, etc.  

 

Ressenya històrica:  
La CUP és un partit polític que existeix en alguns llocs des dels anys 80. Va aparèixer a Girona 

per primer cop l'any 2003, en el marc de les eleccions municipals del mes de maig. Es va 

presentar a les eleccions i des de llavors és un partit polític arrelat a Girona. 
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CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pda. Mercè, 8    17004    Girona 

Telèfon:  972 204 980 

Adreça electrònica:  caritas@caritasgirona.cat 

Web: www.caritasgirona.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, i divendres, de 
8 h a 15 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 1200 
 
Objectius principals:  
-Donar resposta a les necessitats més greus de la nostra societat.  

-Orientar l'assistència cap a la promoció, aprofundint en les causes i promovent accions que 

contribueixin al desenvolupament de la persona i a la promoció de la justícia social. 

 

Activitats principals:  
-Acolliment de les persones que s'adrecen a l'entitat cercant ajut.  

-Atenció a les necessitats més bàsiques de la població: soledat, desprotecció, desarrelament, 

alimentació, roba, habitatge... intentant, sempre que sigui possible, que les respostes 

afavoreixin al màxim l'autonomia de les persones ateses. Es procura que aquestes persones 

accedeixin als serveis socials públics o a d'altres serveis de Càritas per ajudar-les a afrontar la 

situació en què es troben.  

-Programa PATI: oferir habitatge temporal a dones que es troben en situació de precarietat 

socioeconòmica extrema, generalment amb fills i filles petits al seu càrrec, per poder cobrir les 

necessitats bàsiques més immediates, alhora que se les acompanya en el seu procés de 

reinserció social i laboral.  

-Programa Ser Gran en Dignitat: la voluntat és pal·liar la solitud de les persones grans que 

viuen en soledat i sense recursos, a través de la participació del voluntariat i la coordinació 

amb altres entitats del territori. Es realitzen activitats d'acompanyament tant a domicilis com a 

residències, amb l'objectiu de millorar l'autoestima, el benestar i l'autonomia de les persones 

ateses.  

-Suport a l'ensenyament: preocupació pels infants i adolescents que es troben en un entorn 

social, personal i/o cultural desfavorit i que tenen dificultats per seguir el ritme escolar que, 

per edat i curs, s'espera d'ells. Es treballa perquè la igualtat d'oportunitats d'infants i 

adolescents sigui una realitat cada vegada més propera.  

-Àrea d'immigració: es contribueix a fer possible els processos d'integració social, laboral i 

cultural d'aquelles persones que, per un motiu o altre, han hagut d'emigrar del seu país. Es vol 
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influir en la millora de les condicions legals, econòmiques i socials d'aquests col·lectius i en la 

sensibilització de la nostra societat, amb l'objectiu final d'aconseguir que tothom pugui 

participar en igualtat de drets i de responsabilitats. S'ofereix informació, orientació, 

assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes 

d'estrangeria, a través del Servei d'Assessorament per a Immigrants (SAI). S'ofereix un espai 

d'aprenentatge inicial de la llengua i la cultura catalana a través dels tallers d'acollida 

lingüística i cultural (TALC).  

-Programes laborals: es treballa per a la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats 

d'integració social i laboral. Es parteix sempre d'una metodologia de treball que potencia els 

recursos propis de la persona per permetre la seva autonomia i implicació en la recerca activa 

de feina i en la consolidació d'un lloc de treball. També fan acompanyament a la inserció a 

través de l'empresa d'inserció Economia Solidària (ECOSOL).  

-Sensibilització: es donen a conèixer les situacions d'injustícia que hi ha a la nostra societat, es 

treballa per sensibilitzar la població envers aquesta realitat i per implicar la comunitat 

mitjançant la seva participació, col·laboració i compromís en la construcció d'una societat més 

justa i solidària.  

 

Ressenya històrica:  
Els començaments de Càritas els trobem a l'any 1942 quan es constituí el Secretariado 

Nacional de la Caridad, depenent d'Acció Catòlica, amb l'intent d'unificar les diferents accions 

benèfiques de l'Església. Al 1953 el Secretariat adoptà el nom de Càritas. Fou Pius XII qui va 

voler que el servei de la caritat de l'Església portés aquest nom a tots els països, ja que Càritas 

és una paraula llatina que vol dir amor. Al 1955 s'iniciaren les activitats a Girona, que van ser 

presidides per Antoni Espadalé. El 1960 fou erigida canònicament Càritas Espanyola, quedant 

constituïda com a entitat beneficosocial de l'Església, amb personalitat jurídica pròpia, i al 

1963 fou reconeguda a efectes civils pel Ministeri de Justícia. Deixà de ser una branca d'Acció 

Catòlica per ser una entitat d'Església amb autonomia econòmica i finalitats pròpies. Al 1961 es 

va constituir la institució de Càritas a Girona, que tenia la seu a Casa Carles del Bisbat de 

Girona. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

318



 

 
CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pda. Mercè, 8    17004    Girona 

Telèfon:  972 204 980 

Adreça electrònica:  girona@caritasgirona.cat 

Web: caritasgirona.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 12.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 103 
 
Objectius principals:  
-Vetllar pel bon funcionament dels serveis i dels equips parroquials de Girona.  

-Treballar en els sectors socials més desfavorits.  

-Contribuir a resoldre les necessitats de les persones en situació d'emergència.  

-Crear consciència i actituds de comunicació de béns. 

 

Activitats principals:  
-Servei d'acollida a la seu de Càritas de Girona.  

-Servei d'aliments al centre de Pedret i a dues parròquies.  

-Servei de rober, on s'ofereix roba de segona mà i paraments de la llar.  

-Servei d'intervenció educativa a quatre llocs de Girona: acompanyament socioeducatiu a 

infants de 6 a 12 anys.  

-Projecte "Dona endavant": tres tallers de costura i d'alfabetització per a dones.  

-Tallers d'acollida lingüística.  

-Programes laborals.  

-Pisos d'acolliment temporal (PATI).  

-Servei de reconducció de deutes familiars.  

-Programes per a gent gran: "Ser gran amb dignitat", "Apadrinar un avi" i "Fem dissabte, avi".  

 

Ressenya històrica:  
Càritas Interparroquial de Girona és l'entitat eclesiàstica creada per decisió i mandat de les 

parròquies de Girona. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia, atorgada per decret episcopal 

en data 15 de març del 1982. Està constituïda per les següents parròquies: Sant Feliu, Carme, 

Mercadal, Vista Alegre, Vila-roja, Sant Josep, Palau, Sant Pau, Sant Salvador, Sant Narcís, Santa 

Eugènia, Domeny i Pont Major. 
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CÀRITAS PARROQUIAL DE PALOL D'ONYAR - 
VILA-ROJA 
 

 
Adreça social: Ctra. Sant Feliu, 40, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 211 863 

Adreça electrònica:  fontroja.girona@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Lleure, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Objectius principals:  
-Promoure, orientar i coordinar l'acció social en el territori de la parròquia per ajudar a la 

promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, preferentment les més 

desafavorides.  

-Treballar en xarxa amb les entitats i administracions per donar coherència als projectes.  

-Fomentar la justícia social. 

 

Activitats principals:  
Àmbit laboral: 

-Programa SOL (Servei d'Orientació Laboral).  

-Programa NEI (Noves Estratègies per a la Inserció).  

Àmbit educatiu:  

-Programa SIE (Servei d'Intervenció Educativa) a Font de la Pólvora i a La Creueta.  

-Programa d'acompanyament a l'escolaritat.  

-Lleure educatiu.  

Àmbit comunitari:  

-Alfabetització de dones (La Creueta).  

-Tallers de costura (La Creueta i Font de la Pólvora).  

-Gent gran (Font de la Pólvora).  

-Minusvalidesa (Fe i Llum).  

-Suport a les associacions de veïns.  

-Programa Fes+ (acompanyament a joves que cursen estudis postobligatoris).  

 

Ressenya històrica:  
Tot i que la comunitat cristiana de Palol d'Onyar - Vila-roja té quasi mil anys d'història, va ser 

durant la dècada dels 60 del segle passat quan es van produir els últims grans canvis, amb 

l'arribada de les onades migratòries del sud de la península i la reordenació de l'espai que 

conforma aquesta comunitat cristiana, que des de llavors s'ha hagut d'anar adaptant als canvis 

de la societat que habita en aquest territori. Actualment, la població de la comunitat és d'una 

gran diversitat cultural. 
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CASAL INDEPENDENTISTA EL FORN 
 

 
Adreça social: C. Carme, 207    17004    Girona 

Telèfon:  972 484 356 

Adreça electrònica:  elforn.girona@gmail.com 

Web: el-forn.blogspot.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Objectius principals:  
-Fomentar la cultura i la llengua catalanes a la ciutat.  

-Ser l'espai de reunió de persones i entitats preocupades per millorar la situació de la ciutat i 

les seves problemàtiques. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades, debats, presentacions de llibres, projeccions de vídeos, etc.  

-Col·laboració en actes com el Correllengua, el 28 de juny i la Diada Nacional, el dia 11 de 

setembre.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1999 va iniciar-se el projecte del casal, amb l'obertura del local de la travessia Auriga. 

Després de cinc anys d'activitats i amb la voluntat de realitzar un salt qualitatiu (davant el 

creixement de socis i sòcies experimentats) es va començar a buscar un nou local. Finalment, 

el desembre del 2000 el casal va reiniciar-se al local nou. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

321



 

 
CATALUNYA LLIURE - MAULETS 
 

 
Adreça social: Pda. Sant Domènec, 9, bxs. 1a    17004    Girona 

Adreça electrònica:  girones@maulets.org 

Web: www.maulets.org 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 25 
 
Objectius principals:  
-Assolir l'alliberament nacional i social del nostre poble.  

-Treballar, en el marc gironí, per a la formació i la conscienciació del jovent de la ciutat i la 

recuperació i normalització lingüística i cultural.  

-Obrir espais per a l'autogestió i la participació del jovent gironí. 

 

Activitats principals:  
-Conferències-debats de tipus polític.  

-Activitats culturals (música, cultura popular...).  

-Tallers, projeccions de vídeo... de temàtica social, política o cultural.  

 

Ressenya històrica:  
Maulets va néixer l'any 1988 com a organització juvenil de l'esquerra independentista dels 

Països Catalans. Poc temps després, va instaurar-se a Girona el primer nucli de l'organització, 

que des del principi ha estat un dels més actius. L'any 1999 Maulets es va fusionar amb JIR, 

amb la qual cosa va aparèixer Maulets, el Jovent Independentista Revolucionari. A Girona, 

l'any 2000, Maulets va obrir el Casal Independentista El Forn, que actualment és gestionat per 

una assemblea independent amb la col·laboració de les organitzacions de l'esquerra 

independentista. Durant tots aquests anys, Maulets ha col·laborat amb les diferents entitats 

alternatives de la ciutat i s'ha consolidat com una de les entitats polítiques juvenils més activa i 

dinàmica de la ciutat. 
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CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 1, porta G    17003    Girona 

Telèfon:  972 203 988 

Adreça electrònica:  iadoming@hotmail.com 

Web: www.ccong.es 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Portar a terme projectes de salut, educació, desenvolupament econòmic, aigua, sanejament, 

cultura i esport a la comuna d'Hombori (Mali).  

-Desenvolupar un projecte amb dones i persones minusvàlides a l'orfenat de Kisito, a Burkina 

Faso.  

-Col·laborar amb altres països. 

 

Activitats principals:  
-Ajuda humanitària amb voluntariat.  

-Recollida de material.  

-Diversos projectes amb persones minusvàlides.  

-Operacions de cataractes.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 2001 Rafael Jariod va regalar a Carme Corrales, en motiu del seu 25è aniversari de casats, 

1.200 € per fer una escola a Mali. La notícia va ser recollida per més de 300 mitjans de 

comunicació i això va fer que el projecte humanitari creixés i es fundés la ONG. L'entitat ha 

rebut diversos premis, com el Premi Caixa Sabadell el 2008 i el Premi Pere Casaldàliga el 2005. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

323



 

 
 CP'AC 

CENTRE DE PROMOCIÓ I GESTIÓ 
D'INICIATIVES D'AUTOOCUPACIÓ JUVENIL DE 
CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 106, entl. 3    17003    Girona 

Telèfon:  972 410 150 

Adreça electrònica:  cpacgi@autoocupacio.org 

Web: www.autoocupacio.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Dinamització 

 
Objectius principals:  
-Donar informació, formació i assessorament a les persones emprenedores que tenen una idea 

empresarial i volen valorar-ne la viabilitat. 

 

Activitats principals:  
-Assessorament en la viabilitat de projectes empresarials.  

-Formació per a la gestió de petites i mitjanes empreses.  

-Informació i tramitació d'ajuts i subvencions per a la creació d'empreses.  

-Assessorament comptable, fiscal i laboral.  

-Recerca de finançament.  

-Tramitació de microcrèdits.  

 

Ressenya històrica:  
A l'octubre de 1996 es va obrir la delegació a Girona de l'associació, i un temps més tard es va 

produir el traspàs com a fundació. 
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 CEDRE 

CENTRE DE RECURSOS PER LA PAU I LA 
SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 219 916 

Adreça electrònica:  solidaries@solidaries.org 

Web: www.solidaries.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 62 
 
Objectius principals:  
-Assessorar i donar suport als projectes proposats.  

-Dissenyar noves activitats de forma innovadora.  

-Difondre les iniciatives de les persones associades i col·laboradores. 

 

Activitats principals:  
-Seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries.  

-Servei d'informació i documentació.  

-Banc de recursos.  

-Manifestació pels drets humans.  

-Jornada de brigadistes.  

-Jornada anual de la Coordinadora.  

-Participació en totes aquelles activitats que organitzen les diferents entitats.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1994 es va crear la Coordinadora d'ONG de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme a 

Torroella de Montgrí, i l'any 1999 es va crear l'Associació CEDRE (Centre de Recursos per la Pau 

i la Solidaritat Josep Delàs i Benigno Mancebo). 
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CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL 
NOSTRA SENYORA DE LA PAU - ESPLAI EL 
TIMBAL 
 

 
Adreça social: C. Cavallers, 28, bxs. A    17007    Girona 

Telèfon:  636 281 877 

Adreça electrònica:  esplaitimbal@hotmail.es 

Web: eltimbal.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació, Infants 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Reforçar l'educació en el lleure en el sector de l'Esquerra del Ter.  

-Portar a terme activitats de lleure. 

 

Activitats principals:  
-Esplai d'hivern.  

-Casals d'estiu i festes escolars.  

-Colònies estiu i hivern.  

-Festes majors i infantils.  

-Carnestoltes i festes d'esplai.  

-Acampades.  

-Enviament de monitors i monitores al Tercer Món.  

-Esplai al carrer.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1962, fa 45 anys, un mossèn i un grup de joves van començar a preparar colònies i un 

esplai per a nens, nenes i joves. 
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CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL 
SANTA EUGÈNIA DE TER 
 

 
Adreça social: Ptge. Puigneulós, 10, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 246 330 

Adreça electrònica:  pes.girona@salesians.cat 

Web: cijpstaeugenia.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Família, Infants, Joventut, Lleure 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Afavorir la creació d'un ambient educatiu en el qual es desenvolupi una relació educativa amb 

els infants, adolescents i joves de la zona, especialment les persones més necessitades, en un 

clima de família.  

-Millorar les condicions de vida de les famílies, especialment en les dimensions educadora i 

socialitzadora.  

-Promoure els processos d'integració de les minories nouvingudes de països empobrits, tot 

treballant amb la totalitat de les persones destinatàries i dins el context local del barri per a la 

seva tolerància i l'acceptació.  

-Treballar en connexió amb altres entitats i persones que es plantegin les mateixes finalitats, 

com a conseqüència del fort arrelament al barri que sempre hem tingut.  

-Oferir alternatives per donar continuïtat al seu procés educatiu, amb projectes que possibilitin 

el seguiment dels estudis o la inserció sociolaboral. 

 

Activitats principals:  
SERVEIS D'EDUCACIÓ SOCIAL  

-Centres oberts: centre obert per a infants (casalet de Santa Eugènia i casal de Can Gibert) i 

centre obert per a adolescents (centre Güell).  

-Servei d'orientació sociolaboral: Fem Feina.  

-Servei de treball amb famílies.  

SERVEIS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE  

-Centre juvenil.  

-Setmana de la Infància i la Joventut.  

-Casal d'estiu d'infants.  

-Casal d'estiu d'adolescents.  

-L'Estiu Jove.  
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Ressenya històrica:  
L'1 de març del 1980 va posar-se en marxa el centre juvenil. El 1981 es van fer les primeres 

colònies. El 1995 va començar el funcionament del centre obert i del Fem Feina, mentre que al 

1998 van iniciar-se els casals d'estiu. Entre els anys 2002 i 2003 es van començar a fer accions 

del treball amb famílies. 
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 CREC 

CENTRE RECREATIU ESPORTIU CULTURAL DE 
SANT DANIEL 
 

 
Adreça social: C. les Monges, 7, bxs. 1a    17007    Girona 

Telèfon:  972 207 602 

Adreça electrònica:  anna.lv@terra.es 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Lleure 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir centre de trobades dels veïns i veïnes de la vall i de Girona en general.  

-Dur a terme el manteniment de les instal·lacions esportives de què es disposa actualment. 

 

Activitats principals:  
-Gestió d'unes instal·lacions esportives obertes a tota la vall i d'un gimnàs, on cada dia es fan 

activitats de manteniment, kendo, tai-txi i aikido, entre d'altres, a més d'activitats esportives 

municipals.  

-Organització de la cursa anual al castell de Sant Miquel, que se celebra durant la festa major.  

-Actes culturals i socials al llarg de l'any, com la festa major, les arrossades o aplecs de 

sardanes perquè tota la gent de la vall pugui interrelacionar-se.  

-Col·laboració amb l'associació de veïns.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat va ser constituïda el 24 de desembre del 1964. Al llarg de tots aquests anys, el 

CREC Sant Daniel ha intentat sempre crear un bé comú per a totes aquelles persones que s'hi 

han volgut acostar, i continua amb els mateixos objectius de cara al futur. 
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CLAUSTROFÍLIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 
FACULTAT DE LLETRES DE LA UdG 
 

 
Adreça social: Pl. Josep Ferrater i Mora, 1    17004    Girona 

Telèfon:  972 405 364 

 
Àmbit: Cultura 

 
Objectius principals:  
-Promoure activitats en l'àmbit de la cultura contemporània. 

 

Activitats principals:  
-Concerts i esdeveniments relacionats amb la cultura contemporània.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 2000, durant el període 2002-2004 va organitzar la Setmana de Música 

Contemporània i el Festival de Música Contemporània. 
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CLUB BÀSQUET ESPORTIU SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: C. Josep Aguilera Martí, 2    17003    Girona 

Telèfon:  600 516 171 

Adreça electrònica:  info@cbsantnarcis.cat 

Web: www.cbsantnarcis.cat 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia i a través del web. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 85 
 
Objectius principals:  
-Fer formació de bàsquet (equips de base).  

-Tenir un equip sènior a la màxima categoria possible.  

-Treballar el vessant educatiu de l'esport: l'esforç, la solidaritat, saber compartir èxits i 

fracassos i esperit de superació, etc. 

 

Activitats principals:  
-Organització del campus esportiu al setembre i al Nadal.  

-Organització de l'escola esportiva de l'AMPA.  

-Organització del casal esportiu de Palau al juliol.  

-Participació en les festes de l'esport organitzades per l'Ajuntament de Girona.  

-Participació en les competicions esportives oficials organitzades per la Federació de Bàsquet.  

-Organització d'un casal esportiu per la setmana blanca.  

 

Ressenya històrica:  
La història del CB Sant Narcís està lligada a la UE La Salle, entitat de la qual prové. 1996-1997: 

6è classificat a Segona Divisió Nacional. 1997-1998: 6è classificat a Segona Divisió Nacional. 

1999-2000: Ascens a la Lliga EBA. 2000-2001: 5è classificat a la Lliga EBA. 2002-2003: 2 equips 

sènior, i equips en totes les categories. 2005-2006: Sènior A, Copa Catalunya i Sènior B a 

Segona Catalana. 
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CLUB BÀSQUET PALAU-SACOSTA 
 

 
Adreça social: C. Torres de Palau, 2    17003    Girona 

Telèfon:  972 208 536 

Adreça electrònica:  palausacosta@basquetcatala.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Objectius principals:  
-Fomentar l'esport en general i el bàsquet en particular. 

 

Activitats principals:  
-Partits de bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any 1999 per a la pràctica del basquetbol i des d'aquell any ha estat 

inscrita a la Federació Catalana de Bàsquet participant cada any amb un equip sènior masculí i 

un de femení. 
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CLUB BÀSQUET VEDRUNA GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Bernat Boades, 34, 4t 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 208 445 

Adreça electrònica:  jsoler@ortopediasoler.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció 

 
Persones associades: 70 
 
Objectius principals:  
-Promoure i fomentar la pràctica del bàsquet.  

-Formar jugadors i jugadores que estimin el bàsquet i que, mitjançant aquesta activitat, 

puguin, a més de divertir-se, realitzar-se com a esportistes i com a persones. 

 

Activitats principals:  
-Participació a les principals competicions esportives territorials i preferents.  

-Activitats lúdiques pel club, diades, excursions, Vedrunabike...  

 

Ressenya històrica:  
El dia 1 d'abril del 2004, en assemblea general, es va formar el club com a entitat esportiva. 

Aquesta entitat rep la cessió per part de l'escola Vedruna dels drets federatius dels seus equips 

(la secció esportiva del CE Vedruna va ser creada l'any 1988). 
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CLUB BASQUETBOL 11 DE SETEMBRE 
 

 
Adreça social: C. Santiago, 29, 2n 2a    17003    Girona 

Telèfon:  669 355 965 

Adreça electrònica:  info@cb11desetembre.com 

Web: www.cb11desetembre.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 22 
 
Objectius principals:  
-Promoure el bàsquet entre els nens i nenes de la ciutat de Girona.  

-Descentralitzar el bàsquet a la ciutat.  

-Establir-se al pavelló de Pont Major per donar cobertura als barris de Montjuïc, Pedret, la 

Devesa, etc. 

 

Activitats principals:  
-Treball de bàsquet base.  

-Presència en competicions federades.  

-Assoliment d'un alt nivell de joc tant col·lectiu com individual.  

-Aportació de valors com l'esforç, el sacrifici, el respecte, la disciplina, la responsabilitat... als 

jugadors i jugadores, per tal de fer-los millors persones dins i fora de la pista.  

 

Ressenya històrica:  
El passat 11 de setembre del 2008 es van formalitzar els estatuts del CB 11 de Setembre i es 

van presentar al Registre d'Entitats Esportives. El club està format per dotze socis fundadors, 

vuit dels quals formen l'actual Junta Directiva, tots ells amb una llarga experiència com a 

jugadors i/o entrenadors. 
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CLUB BOTXES GIRONA 
 

 
Adreça social: Pg. Devesa, 40    17002    Girona 

Telèfon:  972 228 896 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 45 
 
Objectius principals:  
-Practicar l'esport de les botxes. 

 

Activitats principals:  
-Participació al Campionat de Catalunya.  

-Participació a la lliga regional.  

-Campionats per opens internacionals.  

-Invitacions a equips internacionals per venir a Girona.  

 

Ressenya històrica:  
El club va ser fundat el 1957 i des de llavors s'han organitzat diversos campionats i festivals per 

als seus socis i sòcies. Com a fet més destacat de la història recent de l'entitat, cal esmentar la 

participació al campionat estatal que es va celebrar els dies 26, 27 i 28 de maig del 2006 a 

Tenerife. 
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CLUB CICLISTA GIRONA 
 

 
Adreça social: C. València, 32, bxs.    17005    Girona 

Telèfon:  972 230 928 

Adreça electrònica:  ferran.roldan@udg.edu 

 
Àmbit: Esport 

 
Objectius principals:  
-Participar en diferents àmbits competitius i de lleure organitzats per les federacions catalana i 

espanyola de ciclisme. 

 

Activitats principals:  
-Organització de proves ciclistes i sortides de lleure i culturals.  

-Participació a competicions que organitzen diferents federacions dins i fora del nostre país.  

 

Ressenya històrica:  
Aquest club va ser fundat el 1951 per una colla d'entusiastes de la bicicleta d'aquella època. 

Des de llavors ha esdevingut una entitat important dins i fora de la ciutat; així com dins del 

món de la bicicleta, tant pel que fa a organització com pel que fa a competitició. 
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CLUB CICLISTA SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: Av. Sant Narcís, 22, 3r 1a    17005    Girona 

Telèfon:  626 831 035 

Adreça electrònica:  gora240280@hotmail.com 

Web: www.fedecat.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 66 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica del ciclisme. 

 

Activitats principals:  
-Curses de carretera i BTT (competició o marxes).  

 

Ressenya històrica:  
El Club Ciclista de Sant Narcís es va fundar a l'any 2003. Cada any organitza diferents proves a 

la província de Girona. 
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CLUB CULTURAL i ESPORTIU MONTESSORI-
PALAU 
 

 
Adreça social: C. Camí Vell de Fornells, 33    17003    Girona 

Telèfon:  972 417 676 

Adreça electrònica:  club@montessori-palau.net 

Web: www.montessori-palau.net 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 500 
 
Objectius principals:  
-Educar a través de l'esport i de les activitats artístiques i musicals. 

 

Activitats principals:  
-Esportives: bàsquet, futbol, voleibol, judo, atletisme, gimnàstica rítmica, escola d'iniciació 

esportiva, preparació física i futbol sala.  

-Culturals: piano, llenguatge musical, flauta travessera, guitarra, cant coral, violí, escacs, aula 

de teatre i taller d'art.  

-Diades de promoció esportiva, concerts musicals, obres de teatre, torneigs esportius, sortides-

viatges esportius.  

-Activitats adreçades als nens, nenes i joves d'edat compresa entre els 5 i els 18 anys, ja siguin 

de l'escola com de fora de l'escola.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada com a club de bàsquet el 1969, l'entitat es va ampliar posteriorment a altres 

disciplines esportives (futbol, voleibol, judo, atletisme, gimnàstica rítmica i escola esportiva). 

Més tard va incorporar, a més, activitats artisticomusicals. 
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CLUB DE BÀSQUET SANT JOSEP 
 

 
Adreça social: Av. Josep Tarradellas, 22-24    17007    Girona 

Telèfon:  972 100 100 

Adreça electrònica:  info@cbsantjosepgirona.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Educació 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Promoure el basquetbol i els valors de l'esport. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica i aprenentatge del bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1962 el senyor Ramon Sitjà va reunir un grup de joves que jugaven al carrer i va 

convèncer el rector de la parròquia de Sant Josep per utilitzar uns terrenys al costat de 

l'església. En aquest modest recinte va néixer aquest club. 
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CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC SANT PONÇ 
 

 
Adreça social: Av. l'Amical Mauthausen, 34    17007    Girona 

Telèfon:  972 213 263 

Adreça electrònica:  manelmyg@hotmail.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Educació 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Fer esport a través de la pràctica del futbol formatiu. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments.  

-Partits de futbol.  

-Trobades de socis i sòcies.  

-Organització del partit de casats i solters per la festa de Fontajau i organització de la foguera 

de Sant Joan.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 1969. 
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CLUB DE FUTBOL PARROQUIAL SANTA 
EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: Ptge. Balandrau, 10, bxs. 1a    17006    Girona 

Telèfon:  972 469 631 

Adreça electrònica:  cfpstaeugenia@wanadoo.es 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 18.30 h a 20.30 h (al camp municipal de 
Can Gibert del Pla), i divendres, de 19.30 h a 20.45 h (al local del Ptge. Balandrau, 10-12). 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació, Lleure 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Ensenyar a jugar a futbol i a compartir als nens i a les nenes.  

-Procurar que els nens i nenes desenvolupin la companyonia deixant de banda el resultat de la 

competició. 

 

Activitats principals:  
-Foment de l'esport base.  

-Promoció del futbol femení.  

-Torneig de futbol Memorial Josep M. Marcos (al mes de juny).  

 

Ressenya històrica:  
El club va ser fundat l'any 1982. 
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CLUB DE GOLF GIRONA 
 

 
Adreça social: Urbanització Golf Girona, s/n    17481    Sant Julià de Ramis. 

Telèfon:  972 171 641 

Adreça electrònica:  golfgirona@golfgirona.com 

Web: www.golfgirona.com 

Horari d’atenció al públic: Cada dia, de 8 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Objectius principals:  
-Difondre l'esport del golf a les comarques gironines.  

-Promoure turísticament la ciutat de Girona. 

 

Activitats principals:  
-Organització de competicions per a amateurs i professionals.  

-Acolliment de jugadors i jugadores dels països escandinaus, Gran Bretanya, França, Holanda, 

Alemanya, etc.  

-Organització, coincidint amb l'exposició "Girona, Temps de Flors", de "Temps de golf - Temps 

de flors".  

-Escola de golf.  

-Servei de restauració.  

 

Ressenya històrica:  
El camp de golf es va inaugurar el juny del 1992. Des d'aquesta data, el club s'ha dedicat a 

organitzar competicions de golf per a amateurs i a promoure el turisme del golf. 
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CLUB DE MODELISME NAVAL DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Pedret, 5, 1r    17007    Girona 

Telèfon:  972 204 475 

Adreça electrònica:  modelisgirona@hotmail.com 

Web: modelismenavalgirona.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 18 h a 20 h (als jardins de la Devesa). 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Educació, Esport 

 
Persones associades: 433 
 
Objectius principals:  
-Divulgar aquest esport.  

-Ensenyar a construir i muntar maquetes, tant navegables com estàtiques.  

-Organitzar concentracions internacionals i locals. 

 

Activitats principals:  
-Trobades internacionals de modelisme naval a Girona.  

-Pràctiques de modelisme.  

-Cursos de realització i muntatge de maquetes.  

-Exposicions.  

-Trobades de representació.  

 

Ressenya històrica:  
El 10 de novembre del 1996 es va realitzar la I Trobada Internacional al riu Ter de Pedret, 

continuada els anys 1997, 1998 i 1999. L'any 2000, la cinquena edició de la trobada ja es va fer 

al parc Migdia de Girona, on s'ha continuat fins a l'actualitat. A més, s'han realitzat exposicions 

els anys 1998, 2001, 2002 i 2003, i hi ha hagut desplaçaments en representació de Girona 

arreu de Catalunya, el País Valencià i la Catalunya Nord. 
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CLUB D'ESCACS GERUNDA 
 

 
Adreça social: C. Saragossa, 27    17003    Girona 

Telèfon:  972 426 390 

Adreça electrònica:  club@escacsgerunda.cat 

Web: www.escacsgerunda.cat 

Horari d’atenció al públic: Dissabtes, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació, Lleure 

 
Persones associades: 120 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir el foment, el desenvolupament i la pràctica dels escacs sense ànim de lucre i 

principalment en l'àmbit de les competicions federatives.  

-Organitzar activitats de difusió i formatives, destacant especialment l'escola d'escacs. 

 

Activitats principals:  
-Organització de proves oficials (gironines i catalanes) i de no oficials (de promoció).  

-Escola d'escacs i classes de diferents nivells.  

-Participació en competicions per equips (sis equips participen en diferents categories) i en 

competicions individuals.  

-Col·laboració amb d'altres entitats en l'àmbit de la difusió dels valors dels escacs.  

 

Ressenya històrica:  
El Club d'Escacs Gerunda es va constituir el juliol del 1995. Al març del 2001, va assolir l'ascens 

a Segona Divisió Catalana. Entre el setembre del 2005 i el juny del 2006 es va unir amb la 

secció de l'ADAC per participar conjuntament a competicions esportives. L'abril de l'any 2006 

es va assolir la Primera Divisió i al novembre el club va arribar als 79 jugadors federats. El club 

va rebre el premi Jordi Puig de la Federació Catalana d'Escacs el maig del 2007 i va repetir 

guardó el 2008 (aquest premi destaca els resultats d'una escola d'escacs en l'àmbit català). Al 

juliol de 2007, un jugador del club, Àlvar Alonso, va ser tercer en el Campionat d'Espanya sub-

14. Alonso es proclamà campió absolut gironí el desembre del 2007 i assolí la titulació de 

Mestre Fide. L'abril de 2008 el club va recuperar la Primera Divisió. El juny de 2008 Guillem 

Salagran (amb només 8 anys) es proclamà sotscampió sub-10 d'Espanya i Àlvar Alonso tercer 

d'Espanya sub-16. La temporada 2010 el club va superar els 100 jugadors i es consolida com un 

dels més actius de Catalunya. 
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CLUB D'ESCACS SANTA EUGÈNIA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  618 274 954 

Adreça electrònica:  jordividaxx@yahoo.es 

Web: www.escacsstaeugenia.cat 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció, Ensenyament 

 
Persones associades: 63 
 
Objectius principals:  
-Divulgar i promoure els escacs. 

 

Activitats principals:  
-Divulgació.  

-Formació.  

-Competició.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 1993. L'associació participa, o ha participat, en diverses competicions: 

Campionat de Riudellots, Campionat Femení de Catalunya, Copa de Girona Actius, Campionat 

Juvenil de Girona, Campionat de Catalunya (per edats), Campionat d'Edats de Girona, 

Campionat d'Aficionats, Torneig d'Escacs Vidreres, Memorial Lluís Muratet, I Llampec d'Olot, 

Campionat per Equips de Catalunya sub-16, I Campionat Escola Montfalgars, Torneig de 

Ràpides de Cassà, IV Torneig d'Escacs de Santa Pau, Campionat Salt i Vilanova, Campionat 

d'Espanya de la Joventut, representació al Campionat d'Espanya (per edats), etc. 
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CLUB D'ESQUÍ SÀBAT 
 

 
Adreça social: C. Mas Catofa, 22    17007    Girona 

Telèfon:  606 986 888 

Adreça electrònica:  clubeskisabat@hotmail.com 

Web: www.estadium.ya.com/clubeski 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Lleure 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Crear un equip federat per a competicions, ja que fins avui ha estat impossible. 

 

Activitats principals:  
-Esquí amb bicicleta BTT.  

-Futbol sala.  

-Sortides a la neu d'un o tres dies.  

-Campionat de futbol sala.  

-Sortides amb BTT.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1990 tres amics van començar a sortir a esquiar. Cada any eren més gent, fins que al 

1999 es van plantejar formar un grup d'esquí, que actualment té 50 socis i sòcies i que està 

obert a tota la gent del barri i al públic en general. 
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CLUB ESCOLA DE FUTBOL GIRONÈS 
 

 
Adreça social: C. Everest, 12    17007    Girona 

Telèfon:  972 216 256 

Adreça electrònica:  coordinacio@fundaciogirones-sabat.com 

Web: www.fundaciogirones-sabat.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 18 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 280 
 
Objectius principals:  
-Iniciar les persones associades en l'esport del futbol.  

-Educar en l'aprenentatge del treball en equip.  

-Fomentar el bon comportament dins el grup i el joc net. 

 

Activitats principals:  
-Competició en les lligues de futbol base de la Federació Catalana de Futbol i en les del Consell 

Comarcal del Gironès.  

 

Ressenya històrica:  
Club fundat l'any 2000 per les juntes directives de l'UE Sàbat i del CF Sant Ponç. El 2004 els dos 

clubs van trencar els lligams i el Club Escola de Futbol del Gironès va passar a estar sota la 

tutela de la UE Sàbat. 
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CLUB ESPORTIU DE SORDS DEL GIRONÈS 
 

 
Adreça social: C. Bassegoda, 25, bxs. 1    17006    Girona 

Telèfon:  972 410 646 

Adreça electrònica:  clubesportiusordsgirones@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h (oficina del C. Rutlla, 20), i 
divendres i dissabtes, de 18 h a 21 h (local social). 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'esport en les persones sordes.  

-Fomentar esdeveniments esportius per a l'eliminació de barreres de comunicació. 

 

Activitats principals:  
-Participació en les competicions esportives oficials organitzades per la Federació Esportiva de 

Sords de Catalunya.  

-Organització d'esdeveniments esportius (futbol sala, futbol, petanca, bitlles, pàdel, tennis, 

etc.).  

-Activitats lúdiques pel club, diades, excursions...  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va organitzar el 31è Campionat Esportiu de Sords de Catalunya a Girona el 2010. 
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CLUB ESPORTIU D'IMMERSIÓ GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Castell de Solterra, 18-24, bxs. 1a    17003    Girona 

Telèfon:  609 686 731 

Adreça electrònica:  clubimmersiogirona@hotmail.com 

Web: www.clubimmersiogirona.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Divulgació i promoció, Educació, Ensenyament, Lleure, Medi natural 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Descobrir el món subaquàtic.  

-Ensenyar a respectar el medi. 

 

Activitats principals:  
-Cursos d'escafandrisme de tots els nivells i sortides col·lectives per a la seva pràctica.  

-Exposició de fotografies del món subaquàtic.  

-Xerrades educatives del món subaquàtic.  

-Bateigs de submarinisme amb la participació de l'Ajuntament de Girona.  

-Neteges del fons marí a Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro.  

 

Ressenya històrica:  
El club es va constituir l'any 2002 a causa del gran increment de gent amb el mateix objectiu a 

la ciutat. Cada any s'han fet diverses activitats, totes adreçades al coneixement del medi marí i 

a la difusió de l'ensenyament del busseig. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

349



 

 
CLUB ESPORTIU MARISTES DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Av. Josep Tarradellas, 5    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 063 

Adreça electrònica:  maristesgirona@basquetcatala.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h, i al col·legi, els 
mateixos dies, de 8.30 h a 14 h i de 15 h a 19.30 h. 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 280 
 
Objectius principals:  
-Fomentar que l'alumnat de l'escola faci esport d'una manera sana i educativa.  

-Treballar l'esportivitat com a actitud prioritària.  

-Aconseguir una formació poliesportiva de base i que l'especialització esdevingui una tasca 

posterior. 

 

Activitats principals:  
-Competició en tres seccions esportives: escola esportiva, futbol i bàsquet. Totes elles tenen un 

funcionament específic i dinàmic propi, però estan dirigides en tots els seus àmbits per una 

única Junta Directiva i coordinades per un únic coordinador general.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada a Girona el dia 17 d'octubre del 1980, l'any 1993 va tenir lloc la inauguració del 

pavelló poliesportiu. 
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CLUB ESPORTIU MIFAS 
 

 
Adreça social: Rbla. Xavier Cugat, 41-43, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 414 041 

Adreça electrònica:  mifas@mifas.cat 

Web: www.mifas.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i divendres, de 
9 h a 15 h. 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Comunitat, Divulgació i promoció, Lleure, Persones amb risc d’exclusió 

social 

 
Persones associades: 886 
 
Objectius principals:  
-Donar importància a l'esport com a eina per garantir la integració i la millora de la qualitat de 

vida de les persones amb disminucions físiques.  

-Canalitzar totes les actuacions i activitats esportives de l'associació: bàsquet en cadira de 

rodes, tir olímpic...  

-Potenciar altres activitats esportives que puguin interessar els socis i les sòcies. 

 

Activitats principals:  
-Partits de bàsquet.  

-Competicions de tir olímpic.  

-Sortides amb handbike.  

 

Ressenya històrica:  
El club va néixer a principis de la dècada dels 80, poc temps després de la constitució de 

l'Associació Mifas, com a projecte pioner en l'accés directe a l'esport per a persones amb 

discapacitat física en l'àmbit de les comarques gironines. L'equip de bàsquet ha participat 

durant aquests darrers anys a les lligues catalana i espanyola i ho ha fet amb un paper 

remarcable. L'any 2006 l'equip va complir els 25 anys i per celebrar aquesta data important va 

organitzar la XXVIII edició de la Copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes a Castelló 

d'Empúries. Des de l'octubre del 2010, el MIFAS Esplais porta el nom del Girona FC mitjançant 

un conveni de col·laboració entre els dos clubs i es diu, a partir d'ara, Girona FC MIFAS Esplais. 

Amb la signatura d'aquest conveni, el MIFAS porta els colors i l'escut del Girona FC en el seu 

equipament. 
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CLUB ESPORTIU MUGENDO FIGUERES 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 73    17006    Girona 

Telèfon:  972 242 176 

Adreça electrònica:  josepfabra@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 22 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Divulgar el món de les arts marcials per a tothom. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica d'arts marcials.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 19 de gener del 1998, es dedica a divulgar arts marcials unides per un 

entrenament segur i educatiu. 
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CLUB ESPORTIU ONYAR 
 

 
Adreça social: C. Josep Aguilera Martí, 2    17003    Girona 

Telèfon:  972 400 722 

Adreça electrònica:  rguich@xtec.cat 

Web: www.ceonyar.cat 

Horari d’atenció al públic: Horari del pavelló de Palau. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 225 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la participació de les persones d'entre 10 i 30 anys en la pràctica del bàsquet. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica del bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
El club va néixer el 1993 amb la fusió de l'esport de les escoles Migdia, Annexa i Pericot. Al llarg 

dels anys han anat augmentant el nombre d'equips: dels tres inicials s'ha passat a una 

quinzena actualment. 
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CLUB ESPORTIU PONTENC 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 10, 1r    17007    Girona 

Telèfon:  972 213 801 

Adreça electrònica:  direccio@oxiter.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Fomentar el futbol al sector. 

 

Activitats principals:  
-Participació en competicions de futbol al sector del Pont Major.  

 

Ressenya històrica:  
El Club Esportiu Pontenc va començar als anys 20 i la seva activitat principal ha sigut el futbol, 

tot i que algunes vegades ha competit en hoquei i handbol. En futbol sempre ha competit a la 

categoria de Regional Catalana. Les fites més altes aconseguides han estat arribar a jugar a 

Primera Catalana i a Primera Regional. La temporada 2010-2011 competeix al grup 16 de 

Segona Regional. 
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 CESET 

CLUB ESPORTIU SANTA EUGÈNIA DE TER 
 

 
Adreça social: C. Bassegoda, 17, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 244 830 

Adreça electrònica:  info@cesetgirona.cat 

Web: www.cesetgirona.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 19.30 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Educació, Ensenyament 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Oferir bàsquet de base i de qualitat.  

-Fomentar la pràctica de l'esport col·lectiu entre el jovent del barri. 

 

Activitats principals:  
-Entrenaments dels equips de bàsquet.  

-Competició en les lligues regulars i en les fases finals dels diversos campionats.  

-Participació i organització de torneigs 3x3 i de campus de bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
Respecte a l'organització esportiva, el club té enguany 15 equips, tant masculins com 

femenins. El CESET va ser fundat l'any 1983 per la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de 

Santa Eugènia (van considerar el club com la comissió esportiva de l'associació). 

Posteriorment, l'associació se'n va desvincular plenament, tot i que conserva l'esperit 

fundacional en totes les seves manifestacions. La fita aconseguida fins ara pel club és la 

reivindicació del pavelló de Santa Eugènia. El club ha estat present en totes les fases del 

pavelló, des d'aconseguir que no es construïssin uns 100 habitatges en el mateix terreny, 

passant per la discussió de les parts necessàries del pavelló, fins a aconseguir que les 

dimensions totals de la pista permetessin tres camps de joc reglamentaris per a la pràctica del 

bàsquet. 
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CLUB ESQUÍ GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. del Vi, 4, 1r 2a    17004    Girona 

Telèfon:  972 203 802 

Adreça electrònica:  cegesqui@yahoo.es 

Web: www.clubesquigirona.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 18 h a 21 h (de setembre a maig). 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 450 
 
Objectius principals:  
-Proporcionar formació en l'esport de l'esquí.  

-Aconseguir que els socis i les sòcies perfeccionin la tècnica i puguin competir en aquest 

esport. 

 

Activitats principals:  
-Ensenyament d'esquí a totes les edats i totes les temporades.  

-Estades d'esquí infantils durant les vacances nadalenques.  

-Sortides d'esquí per a persones sòcies i no sòcies durant la temporada.  

-Sortides de muntanya per a persones sòcies i no sòcies la resta de l'any.  

 

Ressenya històrica:  
Club fundat el 1977, fins al moment s'hi han format centenars de persones. Té un equip de 

competició d'esquí alpí i s'han assolit alguns campionats i subcampionats d'Espanya. En esquí 

de muntanya també s'han obtingut alguns campionats i subcampionats d'Espanya. 
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CLUB GIMNÀS FUJI YAMA 
 

 
Adreça social: C. Nord, 13    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 913 

Adreça electrònica:  gimfuji@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 22.30 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Fomentar, desenvolupar i practicar continuadament l’activitat esportiva pròpia de l’entitat. 

 

Activitats principals:  
-Promoció de l'activitat física i de la salut.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat té una experiència acumulada de trenta anys. 
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CLUB GIMNÀS JUDO SANT JORDI 
 

 
Adreça social: C. J. Ametller i Viñas, 41    17003    Girona 

Telèfon:  972 212 609 

Adreça electrònica:  clubsantjordi@yahoo.es 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Ensenyament 

 
Persones associades: 9 
 
Objectius principals:  
-Practicar esport.  

-Participar als campionats de Catalunya, als campionats d'Espanya, a campionats escolars i a 

campionats universitaris. 

 

Activitats principals:  
-Judo.  

-Gimnàstica rítmica.  

-Defensa personal.  

-Karate.  

-Manteniment físic.  

-Condicionament físic (fitness).  

 

Ressenya històrica:  
El Club Gimnàs Judo Sant Jordi es va crear el 1979. Des de llavors, ha participat en tot tipus de 

campionats (universitaris, escolars, de Catalunya o d'Espanya) i s'han aconseguit trofeus a tots 

els àmbits. Més de 350 alumnes han pujat al pòdium de Girona, als campionats provincials o 

als territorials, i més de 150 també han pujat al podi dels campionats de Catalunya i dels 

campionats universitaris. A més, s'han promocionat crèdits universitaris i durant més de vuit 

anys s'ha participat a quasi tota Espanya. 
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CLUB NESTLÉ GIRONA 
 

 
Adreça social: Ctra. Antiga d'Amer, 3    17007    Girona 

Telèfon:  972 416 500 

Adreça electrònica:  clubnestlegirona@gmail.com 

Web: www.clubnestlegirona.net 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 170 
 
Objectius principals:  
-Promoure les relacions extralaborals entre els col·laboradors i les col·laboradores de la fàbrica 

Nestlé Girona i les seves famílies.  

-Organitzar activitats esportives i culturals. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'activitats esportives, sempre des d'un punt de vista lúdic no competitiu: futbol, 

atletisme, bàsquet, ciclisme, esquí, pesca, tennis, tennis taula, tir al plat, activitats culturals, 

turisme...  

 

Ressenya històrica:  
Gràcies a la fàbrica que la societat Nestlé Espanya SA té a Girona i a les persones que hi han 

col·laborat i hi col·laboren, va ser possible la creació del Club Nestlé de Girona i també ha estat 

possible la seva existència fins a l'actualitat. És per això que la vida del club està totalment 

vinculada a la fàbrica. La constitució del Club Nestlé Girona va tenir lloc el dia 30 de maig del 

1972, tal com era necessari en aquella època, a través de l'Organització Social d'Educació i 

Descans. El 2 d'agost del 1972 quedà inscrit al Registre Nacional de Grups d'Empreses. Va ser la 

creació d'un equip de futbol d'empresa el que va portar a la constitució del que avui en dia 

coneixem com a Club Nestlé Girona. 
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CLUB PETANCA CAN GIBERT 
 

 
Adreça social: C. Orient, 55, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  630 482 727 

Adreça electrònica:  matosmauri51@hotmail.es 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 80 
 
Objectius principals:  
-Participació de totes les persones associades en els diferents tornejos que s'organitzen durant 

tot l'any.  

-Crear una escola de petanca perquè les persones que arriben d'altres llocs i no coneixen 

aquesta modalitat esportiva puguin integrar-se al barri i conèixer altres persones a través de la 

pràctica d'aquest esport. 

 

Activitats principals:  
-Campionats diversos.  

 

Ressenya històrica:  
El 17 de juny de 1995 es va organitzar i es va celebrar el Campionat Provincial de petanca -

modalitat tripletes- al camp de futbol municipal de Can Gibert. El 15 de febrer i l'1 de març de 

2009 va tenir lloc el Campionat Provincial de Tripletes - Copa President, classificatoris per al 

Campionat de Catalunya i d'Espanya. El mateix any també es van organitzar el campionat social 

durant les festes de Sant Joan i el campionat social els mesos de setembre i desembre. 
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CLUB PETANCA GIRONA 
 

 
Adreça social: Pg. Devesa, 40    17002    Girona 

Telèfon:  972 216 596 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 198 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica de l'esport de la petanca. 

 

Activitats principals:  
-Diada de Catalunya, campionat regional de l'àmbit català molt conegut.  

-14 hores internacionals de petanca amb participació internacional.  

-Lliga provincial.  

-Campionat Dia del Club.  

-Campionats socials i campionats provincials.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada el 1986. Participa en la majoria d'activitats o campionats de Girona i 

Catalunya. La seva gran festa és la Diada de Catalunya, en què l'associació organitza un 

campionat. També el torneig de les 14 hores de Girona aplega molts participants. 
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CLUB PETANCA MONTILIVI 
 

 
Adreça social: Grup Girona per Girona, 4, bxs. 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 228 695 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 340 
 
Objectius principals:  
-Oferir un lloc d'esbarjo a les persones que ho necessitin.  

-Convertir l'esport de la petanca en una activitat de lleure.  

-Aconseguir implicar la població jove en aquest esport. 

 

Activitats principals:  
-Activitats relacionades amb el món de la petanca.  

 

Ressenya històrica:  
El club va ser fundat l'any 1978, i va ser registrat a la Federació Catalana de Petanca a principis 

dels anys 80. Des de llavors, no ha deixat de funcionar ni d'organitzar actes tant en l'àmbit 

local com en l'àmbit provincial o estatal. 
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CLUB PETANCA SÀBAT 
 

 
Adreça social: C. Sant Medir, 89, entl. 2a    17007    Girona 

Telèfon:  972 220 264 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Jugar a la petanca.  

-Organitzar lligues amb altres clubs. 

 

Activitats principals:  
-Competicions amb altres clubs.  

 

Ressenya històrica:  
Els inicis de l'entitat es troben al voltant dels anys 70-80 al barri de Germans Sàbat de Girona. 
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CLUB PETANCA SANT PAU 
 

 
Adreça social: C. Narcís Blanch, 30, 3r 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 219 102 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 27 
 
Objectius principals:  
-Divertir-se i entretenir-se jugant a la petanca.  

-Fer exercici de forma amena. 

 

Activitats principals:  
-Organització anual de diferents campionats de petanca: Sant Pau, Sant Narcís, campionat de 

primavera, campionat d'hivern i algun campionat especial els dissabtes al matí.  

 

Ressenya històrica:  
El club va ser fundat el juny del 1992. Està format per una mitjana d'uns 30 socis i utilitzen les 

pistes de propietat municipal situades al barri de Palau. 
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CLUB POLIESPORTIU BELL-LLOC 
 

 
Adreça social: C. Can Pau Birol, 2-6    17005    Girona 

Telèfon:  972 232 111 

Adreça electrònica:  informacio@bell-lloc.org 

Web: www.bell-lloc.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 19 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Promoure que els alumnes facin l'esport que els agradi en un ambient adequat. 

 

Activitats principals:  
-Participació en competicions esportives federades: futbol, bàsquet i handbol. Concretament, 

actualment l'entitat té set equips de futbol 7 en els jocs que organitza el Consell Comarcal, vuit 

equips en les competicions de la Federació Catalana de Futbol, dos equips d'handbol federats a 

la Federació Gironina d'Handbol i un equip de bàsquet que participa a la competició de la 

Federació de Bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
El 1976 es va constituir la Junta Directiva de l'entitat i es van aprovar els estatuts. 
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CLUB RÍTMICA GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ciutadans, 10, bxs. A    17004    Girona 

Telèfon:  972 202 244 

Adreça electrònica:  clubritmicagirona@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 18 h a 20 h, i dissabtes, de 9 h a 12 h, al 
pavelló de Vila-roja. 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Cooperació, Cultura, Divulgació i promoció, Lleure 

 
Persones associades: 77 
 
Objectius principals:  
-Iniciar les nenes en la pràctica de la gimnàstica rítmica, així com en altres activitats 

complementàries com l'expressió corporal o el ballet.  

-Començar i perfeccionar la tècnica corporal i d'aparells (pilota, corda, cèrcol, cinta, maces i 

d'altres exclosos de la competició).  

-Millorar el desenvolupament motriu i les qualitats físiques bàsiques dels esportistes 

(flexibilitat, velocitat, força...).  

-Conèixer aquesta pràctica esportiva com a forma de relació i col·laboració amb els companys i 

les companyes.  

-Crear bons hàbits esportius i de comportament.  

-Dur a terme exhibicions i oferir la possiblitat de presentar-se a les competicions pròpies de 

l'esport. 

 

Activitats principals:  
-Copa Consell, competició individual i de conjunt.  

-Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), competició individual i de conjunt.  

-Campionats de Catalunya en Edat Escolar (CCEE), competició individual i de conjunt.  

-Copa Catalana, competició individual i de conjunt.  

-Festival de Nadal i festival de final de temporada.  

-Exhibicions (jornades recreatives de l'esport i altres).  

 

Ressenya històrica:  
El Club Rítmica Girona es va crear l'estiu del 2006 amb el primer casal de gimnàstica rítmica 

(que des d'aleshores s'ha anat duent a terme cada any); és el casal anomenat "l'Estiu amb 

Ritme". Al setembre del mateix any, començà la primera temporada del club, on es 

presentaren gimnastes a competicions escolars i de Copa Catalana. Temporada rere 

temporada el club ha anat creixent, passant d'una vintena de gimnastes a una setantena. Totes 

elles gaudeixen de la rítmica i participen en les diverses competicions que organitza el Consell 
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Esportiu (Copa Consell i JEEC) i la Federació Catalana (CCEE i Copa Catalana). A més de les 

competicions esmentades també es fa, cada any, un festival de Nadal i un de cloenda de 

temporada, així com altres exhibicions en diferents àmbits. Actualment el Club Rítmica Girona 

segueix creixent amb esportistes de diferents edats i condicions, representant, cada cop més 

amunt, la ciutat de Girona a les diferents competicions de tot Catalunya. 
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CLUB TEMPIR 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 51, bxs.    17002    Girona 

Telèfon:  972 206 010 

Adreça electrònica:  info@tempir.org 

Web: www.tempir.org 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Formar la gent jove. 

 

Activitats principals:  
-Formatives, de lleure i familiars.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1985. 

L’alta al Registre Municipal d’Entitats no es va produir fins l’any 2004. 
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CLUB TENNIS GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Aragó, 58    17003    Girona 

Telèfon:  972 201 083 

Adreça electrònica:  info@tennisgirona.com 

Web: www.tennisgirona.cat 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 1690 
 
Objectius principals:  
-Facilitar als socis i sòcies la pràctica del tennis i la promoció d'aquesta modalitat esportiva.  

-Dedicar una atenció especial a la formació. 

 

Activitats principals:  
-Tennis, pàdel i frontó.  

-Piscines.  

-Gimnàs i sauna.  

-Sala de jocs.  

 

Ressenya històrica:  
La història del club es remunta a l'any 1917. Les primeres instal·lacions es van ubicar a la 

Devesa, entre el passeig central i el riu Güell, amb una sola pista i vestidors; projectades per 

l'arquitecte Rafael Masó. El primer president fou el comte Berenguer. L'any 1922 les 

instal·lacions es van traslladar a Vista Alegre aprofitant la inauguració de l'estadi. El club va 

assolir en aquells moments la fita de 60 persones associades. L'any 1965 el club va 

experimentar un canvi radical i va potenciar l'aspecte social, amb la idea que el tennis 

convisqués amb altres activitats que el fessin més familiar. Es van comprar els terrenys actuals 

de Palau Sacosta. El 22 de novembre del 1967 s'inauguraren oficialment les instal·lacions. 
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CLUB TIR OLÍMPIC GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Nou, 8, 3r 4a    17001    Girona 

Telèfon:  972 212 112 

Adreça electrònica:  tirolimpicgirona@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 16 h a 19 h, i dissabtes, de 10 h a 13 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Practicar i promocionar el tir olímpic (carrabina i pistola). 

 

Activitats principals:  
-Competicions de caràcter social amb arma curta i llarga, pneumàtica i de foc.  

-Campionats diversos.  

 

Ressenya històrica:  
El club va ser fundat l'any 1966. Al principi va ser una representació de la Federación Española 

de Tiro Olímpico. Després, amb el règim democràtic, es va constituir com a club. Els seus 

estatuts daten de l'1 de setembre de 1992. 
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CLUB TRIATLÓ COSTA BRAVA 
 

 
Adreça social: Av. Lluís Pericot, 86-88, 1r 4a    17003    Girona 

Telèfon:  607 679 292 

Adreça electrònica:  triatlocostabrava@yahoo.es 

Web: triatlo-gcb.blogspot.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció, Lleure, Salut 

 
Persones associades: 19 
 
Objectius principals:  
-Donar a conèixer aquest esport.  

-Oferir serveis d'entrenament conjunt als nostres socis i sòcies.  

-Fer xerrades amb professionals obertes a tothom.  

-Fomentar l'esport i conductes de bona salut a les escoles.  

-Organitzar curses. 

 

Activitats principals:  
-Assessorament en temes esportius i de salut a les persones sòcies.  

-Organització de proves esportives a la província de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
El club va nèixer l'any 2004 i al principi va estar format per quatre persones. Amb pocs anys es 

va convertir en un dels clubs de referència en nombre de persones federades a Catalunya. 

Participen a proves per tot el món. L'any 2005 van organitzar el duatló de Girona i els anys 

2008 i 2009 van organitzar el triatló de Tossa de Mar. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

371



 

 
CLUB VOLEI 4 RIUS 
 

 
Adreça social: C. Pirineu, 19    17004    Girona 

Telèfon:  646 205 316 

Adreça electrònica:  albertpuxan@hotmail.com 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 18 
 
Objectius principals:  
-Promoure i practicar el voleibol amateur i com a activitat lúdica i de lleure. 

 

Activitats principals:  
-Trobada setmanal per practicar voleibol.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Girona l’any 2000. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

372



 

 
 AVAP 

CLUB VOLEIBOL AGRUPACIÓ VISTA ALEGRE 
PARRÒQUIA 
 

 
Adreça social: C. Josep Morató i Grau, 6, bxs. 1a    17004    Girona 

Telèfon:  639 712 800 

Adreça electrònica:  puigzamora@hotmail.com 

Web: cvavap.blogspot.com/ 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica del voleibol, no tan sols competitiva, sinó també lúdica. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica esportiva.  

-Trobades dels i de les components i d'alguns familiars (els més joves).  

 

Ressenya històrica:  
El club de voleibol es va fundar l'any 1972 i des d'aquell moment ha competit de forma 

federada sense cap tipus d'interrupció. 
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COLLA CASTELLERA UNIVERSITÀRIA 
XORIGUERS DE LA UdG 
 

 
Adreça social: C. Universitat de Girona, 4    17003    Girona 

Telèfon:  675 062 985 

Adreça electrònica:  xoriguers@udg.edu 

Web: www.xoriguers.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 13 h a 16 h, i dimecres, de 20 h a 22 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Tradicions 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Promoure activitats participatives per dinamitzar la vida dins els campus universitaris.  

-Acostar el fet casteller a la comunitat universitària i al públic en general.  

-Formar amb teoria i pràctica futures persones castelleres, gralleres i tabaleres.  

-Representar la UdG i la ciutat de Girona en les actuacions. 

 

Activitats principals:  
-Dues diades castelleres interuniversitàries a la ciutat de Girona.  

-Edició de la revista L'Anxoveta.  

-Organització d'un viatge a fora de Catalunya per realitzar actuacions castelleres i portar el 

nom de Girona (Granada, Mallorca, Varsòvia, País Basc, París...).  

-Sopars, cercaviles, assemblees, colònies, etc.  

 

Ressenya històrica:  
La colla dels Xoriguers es va fundar l'any 1998 a partir de la iniciativa d'un reduït nombre 

d'estudiants. D'aquesta manera, va passar a ser la tercera colla castellera universitària de 

Catalunya. Any rere any, la colla de Xoriguers ha anat creixent, tant en nombre de membres 

com en nombre d'activitats i actuacions. Pel que fa als castells, va descarregar el seu primer 

castell de 6 l'any 2002, concretament un 4 de 6. Des de llavors, la colla ha crescut 

exponencialment, assolint la gamma de 6. La temporada 2006-2007 la colla assolí la gamma de 

colla de 7 amb un 3 de 7 descarregat. És important destacar que els castells universitaris són 

més complicats que els castells convencionals, ja que en els castells universitaris no es disposa 

de canalla, només nois i noies majors de 18 anys. En conseqüència, el pes dels castells és més 

elevat i l'alçada d'aquests es veu limitada. A més, cal recordar que la durada d'un casteller o 

castellera a la colla va lligada a la seva carrera universitària, i per tant hi ha una contínua 

renovació de castellers i castelleres. 
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COL·LECTIU DE CRÍTICS DE CINEMA DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Portal Nou, 7, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  972 225 044 

Adreça electrònica:  info@cinematruffaut.com 

Web: www.cinematruffaut.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, d'11 h a 13 h i de 18 h a 23 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Cinema 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'exhibició del cinema alternatiu i d'autor que no té acollida en les sales comercials.  

-Adreçar aquesta exhibició al públic en general, però sobretot al més jove i a les diverses 

entitats i associacions de la ciutat. 

 

Activitats principals:  
-Exhibició de cinema en versió original subtitulada.  

-Convenis amb el Museu del Cinema, ArPaGi, Aliança Francesa i la UdG; així com 

col·laboracions puntuals amb entitats de la ciutat (GEiEG, Col·legi de Periodistes...).  

 

Ressenya històrica:  
El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona va iniciar la seva activitat a principis dels anys 90, 

quan es va acordar amb els propietaris del Cinema Modern dur a terme diverses activitats a les 

seves sales. Una vegada l'Ajuntament va adquirir l'edifici del Cinema Modern, va delegar en el 

col·lectiu de crítics el seu funcionament. El col·lectiu es va constituir com a entitat el 20 

d'octubre de l'any 2000, i el Cinema Truffaut va obrir les portes el 17 de novembre del mateix 

any, mantenint ininterrompudament el seu funcionament fins a l'actualitat. 
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COL·LECTIU DE DONES DE SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Adreça electrònica:  coldosantnarcis@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 22 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Objectius principals:  
-Promoure el lleure de la gent del barri amb la programació de més de vint-i-quatre cursos i 

tallers, sortides culturals, conferències i col·laboracions amb les entitats del barri. 

 

Activitats principals:  
-Cursos.  

-Tallers.  

-Conferències.  

-Sortides culturals.  

-Col·laboracions amb entitats del barri.  

 

Ressenya històrica:  
El col·lectiu va començar la seva activitat l'any 1989, primer com a membre de l'associació de 

veïns i, des de l'any 1991, com a entitat amb estatuts propis. Va començar progressivament 

amb cursos, tallers, xerrades i sortides. Els fundadors van ser el director del Centre Cívic Sant 

Narcís, Manel Barbero, i la Rosa Vilà. Pels tallers de l'associació hi han passat unes dues mil 

persones. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

376



 

 
 CDE 

COL·LECTIU DE DONES EN L'ESGLÉSIA. 
DELEGACIÓ DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Saragossa, 27    17003    Girona 

Telèfon:  972 426 390 

Adreça electrònica:  psalvatella@hotmail.com 

Web: www.cdonesesglesia.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Religió 

 
Persones associades: 24 
 
Objectius principals:  
-Ser un grup de reflexió i d'acció.  

-Viure la fe d'una manera adulta i responsable.  

-Aconseguir un canvi en l'activitat de les esglésies.  

-Treballar a favor de totes les dones. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades i cursets formatius de teologia feminista.  

-Cinefòrum.  

-Pregàries.  

-Edició de la revista Paraules i Fets de Dones.  

-Edició i difusió de llibres de teologia feminista.  

-Participació en altres entitats i organismes, com la Xarxa Cristiana de la Diòcesi de Girona, 

Gidona o l'Institut Català de les Dones.  

 

Ressenya històrica:  
A Barcelona, l'associació es va crear el 1986 i a Girona, el 1996. Aquesta delegació va néixer 

arran d'un contacte de dones gironines amb el CDE en un congrés europeu de dones cristianes. 

El 25 de març celebra el Dia Mundial de Pregària per a l'Ordenació de Dones, i el 22 de juliol la 

patrona: Maria Magdalena. 
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COL·LECTIU DE DONES LA CATA 
 

 
Adreça social: C. Pont Major, 67-73    17007    Girona 

Telèfon:  972 205 244 

Adreça electrònica:  lacata.pontmajor@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 16 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Esport, Lleure, Sensibilització, Veïns i veïnes 

 
Persones associades: 114 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la igualtat entre homes i dones.  

-Lluitar contra l'exclusió i a favor de la integració de les dones de diferents cultures.  

-Promocionar la participació activa del temps de lleure.  

-Desenvolupar el creixement personal en la vida social i cultural en benefici de les dones del 

nostre barri i a la societat en general. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades.  

-Cursos de cuina.  

-Cursos d'anglès.  

-Ioga i gimnàstica.  

-Patchwork i tardes amb "fil i agulla".  

-Sortides.  

-Participar en l'organització de la festa major, la Festa de la Vellesa, el Carnestoltes, etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació neix el 7 de març del 2003 quan un grup de set persones, després de trobar-se 

diverses vegades, decideix formar un col·lectiu per fer activitats al Pont Major. Els actes més 

importants són: el dia 25 de novembre, el dia 8 de març i el dia de les sòcies de La Cata. 
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COL·LECTIU NAGUALS - ART I SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Ferreries Velles, 20, 4t 1a    17004    Girona 

Telèfon:  686 983 690 

Adreça electrònica:  nagualschiapas@hotmail.com 

Web: naguals.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cooperació, Educació 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar activitats creatives, artístiques i educatives.  

-Comprometre's en diferents realitats socials mitjançant la cooperació, la solidaritat i el suport.  

-Treballar objectius en relació amb la salut, les qüestions de gènere, els projectes productius, 

el treball col·lectiu, els pobles indígenes, la cultura, la llengua, el muralisme, el teatre, la 

música, etc., amb un model de cooperació que no generi relacions de dependència i que es 

basi en el respecte, l'aprenentatge compartit i la solidaritat mútua.  

-Afavorir l'autonomia de les comunitats indígenes zapatistes, apostar per una resolució pacífica 

del conflicte, les experiències de treball col·lectiu i els esforços per resoldre la discriminació de 

la dona a les comunitats. 

 

Activitats principals:  
-Suport a l'educació autònoma (materials i equipaments educatius, projectes productius...).  

-Acompanyament dels grups de muralistes.  

-Organització de capacitacions d'art visual, escultura, música, teatre, titelles, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Nàguals és un col·lectiu de gent que treballa en els àmbits de l'educació i de l'art (art visual, 

teatre, música...). Des del 1999 i fins a l'actualitat la seva tasca principal, en cooperació, ha 

estat donar suport als pobles indígenes zapatistes de la zona del Caracol Torbellino de 

Nuestras Palabras, de l'estat de Chiapas (Mèxic), en projectes d'educació i salut. Les activitats 

més destacades han estat les capacitacions als educadors i educadores, la col·laboració en la 

confecció de material didàctic, l'acompanyament als equips de muralistes i el suport a l'edició 

del llibre intern de l'educació autònoma Arte en Rebeldía. Pel que fa a les seves tasques de 

difusió i sensibilització, destaquen la formació i l'activitat del grup de teatre solidari Accions 

Serps (1999-2003), un DVD de projectes de la cooperació autònoma, reculls de fotografies de 

murals zapatistes de Chiapas, articles, xerrades, tallers, titelles, etc. 
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 CAFGI 

COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Francesc Ciurana, 2, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 205 974 

Adreça electrònica:  info@cafgi.org 

Web: www.cafgi.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 18 h, i divendres, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals 

 
Persones associades: 314 
 
Objectius principals:  
-Oferir servei i assessorament a administradors i administradores de finques col·legiats. 

 

Activitats principals:  
-Reunions mensuals de la Junta de Govern i de les comissions encarregades de diverses 

tasques.  

-Assemblea anual de col·legiats i col·legiades.  

-Circulars a les persones col·legiades amb informació legislativa.  

-Organització de cursos de reciclatge per a col·legiats i col·legiades.  

-Assessorament a les persones col·legiades en matèria fiscal, laboral i jurídica.  

-Atenció al públic en general.  

-Festa commemorativa del patró dels administradors de finques.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1968 es va crear el Col·legi Nacional Sindical d'Administradors de Finques. Els estatuts del 

Col·legi es van aprovar el 2001. 
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 COAC 

COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: Pl. Catedral, 8    17004    Girona 

Telèfon:  972 412 727 

Adreça electrònica:  secre.gir@coac.net 

Web: www.coac.net 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 18 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals 

 
Persones associades: 243 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'arquitectura a les nostres comarques.  

-Vetllar pels interessos dels i de les arquitectes de Girona.  

-Donar el màxim de serveis a arquitectes. 

 

Activitats principals:  
-Biblioteca i arxiu històric.  

-Exposicions i conferències.  

-Cursos.  

-Concursos i viatges.  

-Visites a obres, visats i normatives.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat l’any 1984. 
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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA - 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Nou del Teatre, 1, 2n 1a    17004    Girona 

Telèfon:  972 209 162 

Adreça electrònica:  secretariaperiodistes@grn.cat 

Web: www.periodistes.org/inici/girona 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10 h a 13 h, i 
dimecres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h. 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals 

 
Persones associades: 95 
 
Objectius principals:  
-Donar assistència i informació als col·legiats i col·legiades.  

-Facilitar documentació, normatives i materials a les persones col·legiades per millorar 

l'exercici de la professió.  

-Atendre les consultes i els problemes que sorgeixen en l'àmbit de les persones professionals 

de la informació.  

-Organitzar activitats d'interès per a professionals de la comunicació en general i especialment 

per als col·legiats i col·legiades: xerrades, tallers, cursos...  

-Portar a terme activitats d'especial interès per a periodistes, però també obertes a la societat 

en general, com exposicions. 

 

Activitats principals:  
-Elaboració de la Guia de la comunicació de les comarques de Girona, d'edició biennal.  

-Establiment de convenis amb altres entitats per oferir serveis, cursos, etc., als col·legiats i 

col·legiades.  

-Difusió de la tasca col·legial entre professionals per assolir noves incorporacions, 

descentralitzar el col·legi i millorar el contacte amb tots els àmbits de la professió.  

-Organització anual dels premis Mosques de la Informació i dels Premis de Comunicació Local 

Carles Rahola.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 1987, fins a l'actualitat hi ha hagut quatre presidents, comptant-hi l'actual. 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya està estructurat en cinc demarcacions (Barcelona, 

Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l'Ebre) i la seu central és a Barcelona. L'òrgan més 

important és la Junta de Govern, presidida per un degà o una degana. 
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 CEESC 

COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS 
SOCIALS DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Ibèria, 4    17005    Girona 

Telèfon:  972 249 276 

Adreça electrònica:  girona@ceesc.cat 

Web: www.ceesc.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 10 h a 13 h, i dimarts 
i dijous, de 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h. 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comunitat, Educació 

 
Objectius principals:  
-Agrupar el col·lectiu d'educadors i educadores socials i altres professionals vinculats amb 

l'educació social.  

-Vetllar per les condicions de qualitat en què es dóna aquesta pràctica professional.  

-Prendre iniciatives i participar en les institucions, administracions públiques, mitjans de 

comunicació i la societat en general des d'aquesta pràctica professional. 

 

Activitats principals:  
-Grups de treball relacionats amb els diferents àmbits professionals de l'educació social.  

-Xerrades.  

-Trobades informals.  

-Cursos de formació.  

-Tallers.  

-Coordinació amb altres col·legis professionals.  

-Atenció als col·legiats i col·legiades.  

 

Ressenya històrica:  
El CEESC es va crear el 22 de novembre de l'any 1996. 
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COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE 
GIRONA I PROVÍNCIA 
 

 
Adreça social: C. Nou, 8, pral. 4a    17001    Girona 

Telèfon:  972 202 040 

Adreça electrònica:  girona@cgac.es 

Web: www.coacgirona.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals 

 
Persones associades: 218 
 
Objectius principals:  
-Dignificar i defensar els interessos dels professionals del sector.  

-Representar la professió davant els diferents estaments, al Consell de Catalunya i al Consejo 

General de España. 

 

Activitats principals:  
-Borsa de treball, amb tramesa a les persones col·legiades de les ofertes.  

-Assessoria jurídica, fiscal i administrativa.  

-Despatxos i sales d'actes a disposició dels col·legiats i col·legiades.  

-Convenis amb diverses entitats en benefici de tots els membres.  

-Assegurança gratuïta d'accidents.  

-Entrada lliure a les fires de mostres.  

-Dia de l'Agent Comercial a la Fira de Girona.  

-Festa patronal amb diversos actes.  

 

Ressenya històrica:  
El col·legi de Girona va ser fundat el 13 de març del 1927 per 20 professionals, en una reunió a 

la Cambra de Comerç. L'any 1984 es va crear el Consell de Catalunya, presidit fins al 1999 pel 

president del col·legi de Girona. També representà a Catalunya al Consejo General de Madrid, 

des del 1982 fins a l'any 2000, ostentant-ne la vicepresidència els darrers 16 anys. Va ser un 

dels impulsors de la llotja gironina. 
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COL·LEGI OFICIAL DE DECORADORS I 
DISSENYADORS D'INTERIORS DE CATALUNYA 
- GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Juli Garreta, 22, 2n 2a    17002    Girona 

Telèfon:  972 205 009 

Adreça electrònica:  info@coddigi.com 

Web: www.coddigi.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals, Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Vetllar pel compliment de la legislació vigent de caràcter professional.  

-Restar obert a l'evolució i a la millora de la professió. 

 

Activitats principals:  
-Serveis professionals, borsa de treball i assessorament jurídic.  

-Assegurança de responsabilitat civil davant qualsevol incidència en obres de projectes visats.  

-Normativa reguladora de l'activitat i de l'exercici professional del decorador / dissenyador 

d'interior.  

-Activitats de formació, reciclatge, conferències, jornades tècniques, presentacions de 

productes, viatges col·lectius d'interès professional...  

-Participació i organització de la Biennal de Disseny d'Interiors de Girona.  

-Cessió d'instal·lacions de la seu del col·legi per a aprofitament dels col·legiats i col·legiades: 

biblioteca, sales, etc.  

-Publicitat a la premsa, a la guia anual de col·legiats i d'empreses recomanades i 

col·laboradores amb el col·legi i a la pàgina web del col·legi.  

-Informació continuada de concursos, fires i productes d'interès per a les persones 

col·legiades.  

 

Ressenya històrica:  
Creat el 20 de juliol del 1984, és l'organisme oficial que vetlla per la professió i fa compatibles 

els interessos de les persones col·legiades i de la societat, dins l'àmbit territorial català. El 

col·legi té cura pel respecte a la professió per part dels ens públics i privats i controla la 

deontologia professional de les persones membres. La demarcació de Girona pertany al 
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Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Catalunya - CODIC i també, com a 

tal, forma part del Consejo General de los Colegios Oficiales de Decoradores/Diseñadores de 

Interior. És membre de la Federació Internacional d'Arquitectes Interiors (IFI) i membre del 

Consell General Europeu d'Arquitectes d'Interiors (ECIA). 
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 COMG-AJUDA 

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA - 
AJUDA 
 

 
Adreça social: C. Albereda, 3-5, 4t    17004    Girona 

Telèfon:  972 208 800 

Adreça electrònica:  comgajuda@comg.cat 

Web: www.comg.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts i dijous, de 8.30 h a 15 h, i dissabtes, de 8.30 h a 
20 h. 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Salut 

 
Persones associades: 2364 
 
Objectius principals:  
-Els propis d'un col·legi professional. 

 

Activitats principals:  
-Les pròpies d'un col·legi professional.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre 

Municipal d’Entitats l’any 2001. 
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COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Ramon Turró, 3, 3r 3a    17005    Girona 

Telèfon:  972 210 845 

Adreça electrònica:  coldegi@tsdgi.cat 

Web: www.tsdgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 h a 13.30 h, i dimarts, 
de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 19.30 h. 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Col·legis professionals 

 
Persones associades: 195 
 
Objectius principals:  
-Defensar la professió.  

-Vetllar per l'exercici de la professió de delineant.  

-Representar els interessos generals. 

 

Activitats principals:  
-Visats de projectes.  

-Certificacions.  

-Borsa de treball.  

-Relacions amb administracions.  

-Formació/cursets.  

 

Ressenya històrica:  
La seva fundació fou al 1973 i es va crear per la necessitat d'agrupar tot el col·lectiu que va 

quedar sense cap representant en dissoldre's l'ASDE (Agrupació Sindical de Delineants 

Espanyols). Sempre s'ha anat evolucionant seguint els plans d'estudis de l'Estat i segons les 

necessitats. 
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 CCOO 

COMISSIONS OBRERES 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 5è    17001    Girona 

Telèfon:  972 217 303 

Adreça electrònica:  girona1@ccoo.cat 

Web: www.ccoo.cat/girona 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Sindicats 

 
Persones associades: 2336 
 
Objectius principals:  
-Organitzar els treballadors i treballadores per defensar els seus interessos. 

 

Activitats principals:  
-8 de març (Dia de la Dona Treballadora).  

-1 de maig (Festa del Treball).  

-28 d'abril (Dia de la Salut Laboral).  

-Congressos (cada quatre anys).  

-Acció sindical en les empreses i representació institucional.  

-Intervenció en l'àmbit socioeconòmic.  

 

Ressenya històrica:  
1972-1977: Primer període en la clandestinitat. 1978: Segon període a partir de la legalització, 

en el qual es van viure les tres etapes següents: 1a etapa (1978-1992): Assentament. 2a etapa 

(1992-1998): Consolidació del sindicat. 3a etapa (1999-fins a l'actualitat): Primera força sindical 

de les comarques gironines; és el període de maduresa de l'organització. 
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COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS - 
CATALUNYA AMB ACNUR 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 5, 1r 2a    17003    Girona 

Telèfon:  933 012 035 

Adreça electrònica:  catalunya@eacnur.org 

Web: www.eacnur.org 

 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Cooperació 

 
Persones associades: 341 
 
Objectius principals:  
-Donar difusió a Catalunya de la realitat i les necessitats de les persones refugiades que hi ha al 

món, mitjançant accions de sensibilització i educació per al desenvolupament.  

-Cercar recursos (públics i privats) per als projectes que l'ACNUR porta a terme arreu del món. 

 

Activitats principals:  
-Accions de sensibilització i educació per al desenvolupament per difondre a Catalunya la 

realitat i les necessitats de les persones refugiades que hi ha al món.  

-Exposicions, tallers, dinàmiques de grup, cinema, distribució de materials educatius i diversos 

suports que ajuden a fer entendre la realitat i les necessitats dels més de 33 milions de 

refugiats i refugiades que hi ha al món.  

 

Ressenya històrica:  
El Comitè Català de l'ACNUR es creà l'any 2001 amb l'objectiu de donar suport a les tasques de 

l'ACNUR arreu del territori català, tant en la difusió de la realitat i les necessitats de les 

persones refugiades, mitjançant accions de sensibilització i educació, com en la tasca de 

recaptar fons públics i privats per ajudar a finançar els projectes d'assistència a refugiats/des, 

desplaçats/des, retronats/des i reassentats/des que l'ACNUR executa sobre el terreny. 
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COMUNITAT BAHÀ'Í 
 

 
Adreça social: Rda. Ferran Puig, 17, 3r    17001    Girona 

Telèfon:  972 210 796 

Adreça electrònica:  aelgirona@gmail.com 

Web: bahaisgirona.info 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Religió 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Ajudar al procés d'unificació dels pobles de la Terra.  

-Contribuir a enderrocar barreres tradicionals de raça, credo i nació per crear una única 

civilització. 

 

Activitats principals:  
-Organització de xerrades i taules rodones per donar a conèixer la comunitat bahà'í.  

-Manteniment de la vida espiritual de la comunitat, reunions de pregàries i meditació.  

-Classes d'educació espiritual per a nens, nenes i joves.  

-Informació a les autoritats de la situació dels i de les bahà'ís a Iran.  

 

Ressenya històrica:  
La comunitat bahà'í de Girona és una de les més de 200.000 comunitats de creients de la fe 

bahà'í que s'estenen arreu del món. La fe bahà'í és la més jove de les religions independents. El 

seu fundador, Bahà'u'llàh (1817-1892), va treballar durant tota la seva vida per establir la pau 

entre la humanitat. Els i les bahà'ís, creients en Bahà'u'llàh, pensen que la humanitat és una 

sola raça i que ha arribat el dia de la seva unificació. Per als creients d'aquesta fe, el procés 

evolutiu és un aspecte essencial de tots els fenòmens de la vida, incloses les revelacions de 

Déu. Les etapes a través de les quals aparegué i s'establí gradualment pel món la seva pròpia 

fe són una expressió d'aquest principi. Fou en el compliment d'un d'aquests plans que la fe 

bahà'í va arribar a la península Ibèrica el 1947, de la mà de la nord-americana Virginia Orbison. 

En un principi la fe bahà'í es va establir a les ciutats de Madrid i Barcelona, però poc a poc es 

va anar escampant per la península i per Catalunya, essent Terrassa la tercera ciutat en obrir-

se a la fe. Va ser el 1984 quan va arribar a Girona la primera família bahà'í, iniciant d'aquesta 

forma la història de la comunitat bahà'í de Girona. Actualment hi ha creients a Girona, Quart, 

Figueres, Blanes, Begur i Banyoles. 
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 CGT 

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE 
CATALUNYA 
 

 
Adreça social: Av. Sant Narcís, 28, entl. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 231 034 

Adreça electrònica:  cgt_gir@cgt.es 

Web: www.cgt.es 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comunitat, Sindicats 

 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos dels treballadors i les treballadores.  

-Difondre els valors del coneixement i la llibertat. 

 

Activitats principals:  
-Activitats sindicals, culturals, socials, ambientals, jurídiques, etc.  

 

Ressenya històrica:  
La CGT és hereva directa de la CNT, fundada l'any 1911. 
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COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA 
 

 
Adreça social: C. Sant Antoni M. Claret, 26, 2n 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 224 396 

Adreça electrònica:  desos@pangea.org 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Medi natural 

 
Persones associades: 202 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir un desenvolupament social i econòmic just i ecològicament sostenible.  

-Elaborar estudis analítics i propostes d'actuació.  

-Establir i potenciar vincles d'amistat, de cooperació i d'intercanvi entre les persones, les 

comunitats i les societats dels diferents països.  

-Buscar recursos, gestionar projectes de cooperació i realitzar tasques de formació i 

sensibilització que contribueixin a dignificar i millorar les condicions de vida al nostre món i 

especialment als països empobrits. 

 

Activitats principals:  
-Actuacions en el marc de la cooperació al desenvolupament a Ventanilla (Perú) i a Bluefields i 

a San Miguelito.  

-Programa d'autodesenvolupament sostenible de les comunitats rurals i indígenes a Bluefields 

per cobrir les necessitats socials bàsiques (habitatge, salut, aigua potable, mobilitat, 

educació...) i millorar la productivitat de les comunitats rurals i indígenes de la zona del Kukra 

River.  

 

Ressenya històrica:  
Desos Opció Solidària es va fundar l'abril del 2001 i té seus a Girona, Barcelona i Sant Boi de 

Llobregat. L'entitat, oberta a tothom que comparteixi els seus objectius, s'estructura a través 

d'una assemblea general, una junta directiva i equips de treball per desenvolupar els projectes. 

L'associació es finança a partir del treball voluntari i les quotes dels socis i sòcies, així com a 

través de donacions, subvencions i ajudes públiques i privades. Actualment té signats convenis 

amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Bluefields Indian and Caribbean 

University (Bluefields, Nicaragua). 
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 CODENAF 

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT AMB EL 
NORD D'ÀFRICA - GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  657 317 340 

Adreça electrònica:  codenafgirona@gmail.com 

Web: www.codenafcatalunya.blogspot.com 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Cultura, Educació, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 180 
 
Objectius principals:  
-Acollir persones nouvingudes.  

-Portar a terme intercanvi i formació.  

-Fer aproximació cultural al nord d'Àfrica.  

-Cooperar amb el nord d'Àfrica. 

 

Activitats principals:  
-Formació prelaboral.  

-Curs d'àrab.  

-Viatges socioculturals al Marroc.  

-Estades i formació: seminaris a Girona i al Marroc.  

-Projectes de capacitació de les dones al Marroc.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar a Granada per part d'estudiants de la universitat i persones treballadores 

del nord d'Àfrica el 1996. A Girona es va constituir la delegació catalana de CODENAF l'any 

2005 i actualment és una de les ONG més actives de les comarques gironines. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

394



 

 
COORDINADORA D'ENTITATS DE L'ESQUERRA 
DEL TER 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  972 216 347 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Coordinar totes les entitats que hi ha al sector de l'Esquerra del Ter de Girona a l'hora de 

portar a terme activitats conjuntes. 

 

Activitats principals:  
-Organització anual del Carnestoltes de l'Esquerra del Ter.  

-Bicicletada al sector reivindicant els carrils bici.  

-Projecte de l'Ajuntament de Girona dotat amb la beca Quim Frank. Aquest projecte constava 

de dues parts: La Rajola i Històries de vida de l'Esquerra del Ter.  

 

Ressenya històrica:  
La Coordinadora d'Entitats de l'Esquerra del Ter es va fundar a l'any 1999 amb l'objectiu de 

portar a terme projectes de diferents àmbits, a causa de la varietat d'entitats que la formen. 
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COR MARAGALL 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 233 618 

Adreça electrònica:  dcasella@xtec.cat 

Web: www.move.to/maragall 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 44 
 
Objectius principals:  
-Fomentar i donar a conèixer la música, els compositors i les cançons, representatives del 

nostre país. 

 

Activitats principals:  
-Preparació de concerts i millora del nivell qualitatiu de la coral.  

-Organització del concert de Tots Sants a Girona, considerat pel cor com el més important de 

l'any.  

-Col·laboració amb altres cors de la ciutat i de les comarques gironines en intercanvis.  

-Col·laboració prioritària en concerts que ajudin a divulgar i a fer estimar la música catalana.  

-Participació en trobades europees que facin millorar la qualitat musical del cor.  

 

Ressenya històrica:  
El Cor Maragall, format actualment per 44 cantaires, fou creat el 1979 per M. Àngels Alabert. 

Ara dirigeix el cor Sara Pujolràs. El Cor Maragall, membre de la Federació d'Entitats Corals 

Catalanes (FECC) i de la Federació Europa Cantat, ha fet concerts arreu de les comarques 

gironines i de Catalunya. També ha actuat en diversos països europeus, sobretot en trobades 

de corals on ha anat representant Girona i Catalunya. 
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CORAL INFANTIL SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: C. Santander, 25, esc. A, 3r G    17005    Girona 

Telèfon:  666 925 466 

Adreça electrònica:  jeanne_2112@hotmail.com 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 11 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir que els nois i noies aprenguin a cantar de manera lúdica.  

-Desenvolupar l'esperit de convivència de la mainada.  

-Fer noves amistats amb els altres membres de la coral. 

 

Activitats principals:  
-Concerts i assaigs.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat fou fundada el 1974 per Enric Homet. Els anys 1985 i 1991 actuà al Palau de Música 

Catalana en els concerts de cloenda de la II i VIII Mostra Infantil i Juvenil de Cant Coral, 

respectivament. El 1994 va participar a la mostra Expocultura'94, a Barcelona. Ha realitzat 

intercanvis amb la coral infantil Rossinyols del Montsià d'Ulldecona (1990), amb les corals 

Rossinyols i Sant Martí d'Arenys de Munt (1995) i amb la coral Brots de Primavera de les Planes 

d'Hostoles (2000). El 1994 va participar en els 25 anys de la coral Saba Nova i el 29 d'octubre 

de 1997 va col·laborar en la cantada d'havaneres del grup Terra Endins a les escales de la 

Catedral. 
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CREU ROJA 
 

 
Adreça social: C. Bonastruc de Porta, 13 Acc., bxs. 2a    17001    Girona 

Telèfon:  972 222 222 

Adreça electrònica:  jme003@cruzroja.es 

Web: www.creuroja.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i divendres, de 
8 h a 15 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Educació, Salut 

 

Persones associades: 6405 
 
Objectius principals:  
-Atendre els col·lectius més vulnerables de la nostra societat tenint en compte els principis 

d'humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.  

-Fomentar la pau, la cooperació nacional i internacional, la difusió del dret internacional 

humanitari i la defensa dels drets humans. 

 

Activitats principals:  
-Prevenció i atenció de danys causats per accidents, catàstrofes, conflictes socials, malalties, etc.  

-Promoció d'accions per al benestar social i la participació voluntària.  

-Participació en programes de salut i auxili en els serveis de sanitat pública.  

-Teleassistència domiciliària i ajut a domicili complementari.  

-Servei de préstec d'ajuts tècnics per a gent gran i de respir per a les persones cuidadores.  

-Primera acollida i assessorament legal per a immigrants i atenció a les persones refugiades.  

-Activitats amb població reclusa i amb menors infractors i infractores.  

-Serveis d'ocupabilitat amb col·lectius de difícil inserció al món laboral.  

-Formació sanitària i social, educació en temes de cooperació i prevenció de conductes 

violentes.  

-Prevenció d'accidents i vigilància en piscines i platges.  

 

Ressenya històrica:  
El 1859, Henry Dunant, fundador de Creu Roja, viatjà a Solferino (Itàlia) i observà que en la 

batalla entre els exèrcits austríacs, francès i piamontès moriren 40.000 homes per manca 

d'assistència. Ajudat per gent dels pobles propers, va socórrer els ferits, sense fixar-se en la 

seva procedència. El 1862 va escriure un llibre on començà a donar forma al que podrien ser 

les futures societats de Creu Roja, i el 1863 es va constituir el Comitè Internacional de la Creu 

Roja. A Girona s'hi va establir l'any 1888, de la mà del Sr. Carles Camps i Olzinelles, marquès de 

Camps. El 1919 es creà la Lliga de Societats Nacionals de Creu Roja i Mitja Lluna Roja. El dia 5 

de maig és el Dia Internacional de la Creu Roja. 
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DAGUA ASSOCIACIÓ D'AJUDA DE PROJECTES 
A COLÒMBIA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 73, 3r 2a    17006    Girona 

Telèfon:  972 244 546 

Adreça electrònica:  ongdagua@gmail.com 

Web: www.daguaong.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dissabte, de 13 h a 14 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Oferir escolarització a infants i joves d'alt risc social a Buenaventura (Colòmbia).  

-Disminuir l'alt índex de deserció escolar a Buenaventura (Colòmbia).  

-Evitar que nens, nenes i joves entrin en contacte amb les bandes armades, la delinqüència i la 

prostitució.  

-Donar assistència alimentària a infants i joves d'escassos recursos econòmics. 

 

Activitats principals:  
-Atenció a infants i joves d'alt risc social a Buenaventura (Colòmbia).  

-Beques escolars.  

-Adquisició de joguines per a la campanya de Nadal.  

 

Ressenya històrica:  
Dagua va aprovar els seus estatuts el 15 d'agost del 2006. Amb només un any d'activitat van 

aconseguir nous socis i sòcies, la confecció d'una pàgina web, la creació d'un butlletí 

informatiu, diverses ajudes i recursos per a l'escola Intercop de Buenaventura (Colòmbia) -en 

concepte de beques escolars- i l'adquisició de joguines i regals de Nadal. 
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DIABLES DE L'ONYAR 
 

 
Adreça social: C. Mas Abella, 2    17003    Girona 

Telèfon:  690 329 385 

Adreça electrònica:  info@diablesonyar.org 

Web: www.diablesonyar.org 

Horari d’atenció al públic: Divendres, a les 19 h. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Espectacles 

 
Persones associades: 35 
 
Objectius principals:  
-Promocionar la cultura catalana i gironina.  

-Portar un espectacle d'arrel tradicional amb elements innovadors per tot Catalunya, Espanya i 

l'estranger.  

-Passar-ho bé i fer-ho passar bé. 

 

Activitats principals:  
-Realització d'entre cinc i deu correfocs i espectacles per temporada, incloent-hi els propis i els 

que porten a terme com a col·laboradors, dels quals es poden destacar Girona (el més 

important), l'espectacle d'Elna (França) i els correfocs de Celrà, Llagostera o Sant Hilari.  

 

Ressenya històrica:  
La colla dels Diables de l'Onyar va néixer amb l'únic objectiu d'oferir un espectacle divertit i 

atractiu per a qualsevol tipus de públic, petit o gran, amb ganes de participar-hi i fer gresca 

junt amb els diables o bé tan sols com a públic espectador. Amb aquesta intenció, i també per 

denunciar l'estat de deixadesa del riu Onyar al seu pas per Girona, es va decidir crear unes 

infernals bèsties aquàtiques que sortirien de les profunditats del riu Onyar per crear el pànic 

pels carrers de Girona aprofitant l'avinentesa que els vilatans i les vilatanes estaven de festa. 

Aquest espectacle va sorgir durant les Fires de Girona del 1998, i des de llavors no han 

descansat; ben al contrari, s'han anat enfortint cada dia més amb la incorporació de nous 

aliats, tant persones com bèsties. Des d'aquelles fires, els diables han recorregut part 

important del territori català i espanyol i, durant alguns anys, també França. Al llarg de la seva 

història han visitat països com Finlàndia o Cuba, esdevenint una de les colles no professionals 

de diables més internacionals. 
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ELSA ASSOCIACIÓ INTEGRACIÓ DE LES 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Caterina Albert, 2, bxs. A    17001    Girona 

Telèfon:  972 486 259 

Adreça electrònica:  elsaintegracio@hotmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Esport, Lleure, Transport adaptat, Turisme 

 
Persones associades: 160 
 
Objectius principals:  
-Millorar la qualitat de vida de les persones minusvàlides en tots els aspectes possibles.  

-Fomentar i practicar l'activitat esportiva entre les persones discapacitades.  

-Oferir un servei de transport adaptat.  

-Afavorir el turisme accessible.  

-Formar, orientar, assessorar i organitzar activitats d'oci de col·lectius amb dificultats d'inserció 

laboral i social. 

 

Activitats principals:  
-Esportives, d'oci i de turisme.  

-Transport adaptat: aquesta és la seva activitat principal a Girona ciutat i a les comarques 

gironines.  

-Defensa dels drets dels joves amb discapacitat en les coses més properes a les seves 

necessitats, com ara la formació, el món del treball i totes les àrees de participació de la 

societat.  

-Oferta de diferents serveis subvencionats que facilitin la vida quotidiana de les persones 

discapacitades.  
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Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 10 d'octubre del 2003. 2003: Fira per a la Integració de Girona i 

Campionat Internacional de Tennis en Cadira de Rodes (Figueres). 2004: Campionat de tennis 

amb cadira de rodes - Open Internacional (Figueres). 2005: Col·laboració amb els campionats 

de tennis de taula i d'hípica adaptable. 2006: Preparació del Campionat de Rem Adaptat 

(Banyoles) i elaboració d'un projecte de turisme en cadira de rodes. Altres activitats que han 

portat i porten a terme són les següents: 

-Campionat de vela adaptada de l'Escala.  

-Col·laboració amb el Campionat de Tennis d'Olot.  

-Col·laboració amb la Universitat de Girona en el projecte europeu "Grundtvig", d'intercanvi 

cultural de persones amb discapacitats a diferents països (Itàlia, França, Portugal i Catalunya).  

-Projecte "Ernest", projecte europeu de turisme adaptat, per fer una anàlisi de com adaptar les 

platges (s'ha portat a terme a l'Estartit, a Palafrugell, a Lloret de Mar i a Platja d'Aro). 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

402



 

 
ESCLEROSI MÚLTIPLE ASSOCIACIÓ DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Tramuntana, 13    17181    Aiguaviva. 

Telèfon:  605 925 280 

Adreça electrònica:  esclerosimultiple@hotmail.com 

Web: www.fem.es 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Salut 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Millorar la qualitat de vida de les persones afectades.  

-Promoure la investigació.  

-Portar a terme programes de rehabilitació i d'inserció sociolaboral per a les persones 

afectades.  

-Fer campanyes informatives de sensibilització social.  

-Recaptar fons per mantenir projectes d'assistència a les persones malaltes.  

-Orientar les persones afectades i les seves famílies. 

 

Activitats principals:  
-Suport a l'hospital de dia de la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple).  

-Campanyes destinades a la sensibilització i a la recaptació de fons.  

-Campanyes informatives destinades a la població general.  

-Tallers informàtics i pràctics destinats a socis, sòcies i familiars per donar a conèixer noves 

teràpies sobre esclerosi múltiple, etc.  

-Campanyes de recaptació de fons: Mulla't, Sopar Ball Taxi, tast de vi, barraques, Encistella, 

etc.  

-Campanyes de sensibilització: fires de pobles, fires del voluntariat, festes dels voluntariats 

d'EMGI, etc.  

-Projectes d'atenció a domicili.  

 

Ressenya històrica:  
Esclerosi Múltiple Associació de Girona va néixer l'any 1992, estretament lligada amb l'Hospital 

de Dia d'Esclerosi Múltiple i la Fundación Esclerosi Múltiple de Barcelona. 
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ESPIRAL ENTITAT DE SERVEIS 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 241 036 

Adreça electrònica:  gestio@espirals.org 

Web: www.espirals.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 34 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar activitats relacionades amb la vellesa: orientació, activitats d’oci, acolliment i 

cura de persones grans i gestions específiques.  

-Portar a terme accions per a les famílies amb persones d’edat avançada amb problemes a 

(difusió d’informació i organització de cursos de formació, per exemple).  

-Fer activitats relacionades amb professionals que treballen en l’àmbit de la vellesa.  

-Incentivar la formació al llarg de tota la vida en tota mena d’accions.  

-Potenciar el benestar social de la població en tots els seus àmbits.  

-Fomentar la cooperació i la solidaritat per al desenvolupament en l’àmbit transnacional.  

-Realitzar qualsevol altra activitat en benefici de la millora i la qualitat de vida de la vellesa. 

 

Activitats principals:  
-Aprenentatge al llarg de la vida.  

-Codesenvolupament.  

-Intervenció amb col·lectius desfavorits.  

-Acolliment de persones discapacitades en pràctiques laborals.  

-Suport per a l'elaboració de projectes europeus.  

-Mobilitat europea.  

-Gestió de projectes europeus.  

-Centre d'enviament de persones joves desfavorides a través de beques Leonardo.  

-Consultori.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat establerta el 1992. 
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ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 17 h a 19 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Gent gran 

 
Persones associades: 700 
 
Objectius principals:  
-Unificar les estones lliures de la gent gran, procurant que siguin tan suportables com sigui 

possible. 

 

Activitats principals:  
-Servei de bar i jocs de taula.  

-Ball quinzenal.  

-Diada de la gent gran dins la festa major del barri.  

-Excursions mensuals.  

-Manualitats dos dies a la setmana.  

-Representacions teatrals.  

-Projeccions.  

-Esbart dansaire i escola de sardanes.  

-Gimnàs de manteniment i tai-txi-txuan.  

-Sorteig de lots de Nadal.  

-Activitats diverses (ganxet, xerrades...).  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 10 d'abril del 1989 com a vocalia de la gent gran, una branca de l'Associació 

de Veïns de Sant Narcís. Es va desvincular d'aquesta associació el març del 1997 i continua com 

a entitat independent en el món de l'esplai constituïda com a Esplai de la Gent Gran de Sant 

Narcís de Girona. 
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 ERC 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Ultònia, 23, entl.    17002    Girona 

Telèfon:  972 202 222 

Adreça electrònica:  girona@esquerra.org 

Web: www.esquerra.cat/girona 

 
Àmbit: Política 

 
Objectius principals:  
-Lluitar pel reconeixement dels drets nacionals com a condició imprescindible per a 

l'assoliment ple de les llibertats individuals i col·lectives i del progrés social.  

-Aconseguir la República catalana, ja que el dret internacional fa que no es reconegui cap 

subjecte de tal dret, cap organització territorial, que no siguin els estats sobirans.  

-Acabar amb les injustícies socials i amb els desequilibris econòmics, tot propiciant un 

repartiment de la riquesa i de l'accés a l'estat del benestar a la totalitat de la població, dins un 

marc català de relacions laborals articulat amb el mundial.  

-Educar en valors cívics i en un entorn laic per garantir el respecte entre totes les persones. 

 

Activitats principals:  
-Activitats pròpies d'un partit polític.  

 

Ressenya històrica:  
El març de 1931 se celebrà la Conferència d'Esquerres en la qual es fundà Esquerra 

Republicana de Catalunya, de la unió de tres organitzacions: l'Estat Català de Francesc Macià, 

el Partit Republicà Català de Lluís Companys i el grup de L'Opinió, de Joan Lluhí; així com també 

de moltes agrupacions locals i comarcals. S'escollí Francesc Macià com a president. L'abril de 

1931 ERC va triomfar aclaparadorament a les eleccions municipals al Principat, i Macià 

proclamà la República Catalana, que esdevingué la Generalitat de Catalunya, presidida per ell 

mateix fins a la seva mort el 1933. Lluís Companys el va succeir i el 6 d'octubre del 1934 

proclamà l'Estat Català. Durant la Guerra Civil, que esclatà el juliol del 1936, ERC retingué la 

presidència de la Generalitat. De les més de 70.000 persones militants d'ERC, la meitat 

s'exiliaren, i una quarta part van ésser empresonades, executades o van morir a la guerra. 

Companys fou afusellat a Montjuïc el 15 d'octubre del 1940. L'any 1945, el Congrés d'ERC, 

reunit a l'exili a Tolosa de Llenguadoc, nomenà l'exconseller Josep Tarradellas com a secretari 

general, càrrec que abandonà el 1954 quan va ésser escollit president de la Generalitat a l'exili 

en substitució de Josep Irla. A les eleccions a Corts Constituents de 1977, ERC s'hi va presentar 

en coalició, ja que no havia sigut encara legalitzada per la seva condició de partit republicà. En 

les eleccions al Parlament de Catalunya, el 1980, els bons resultats d'ERC portaren a Heribert 
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Barrera a la presidència del Parlament. El 1984, però, començà un breu període de declivi. El 

21è Congrés Nacional, el 1996, escollí una nova direcció, amb Josep-Lluís Carod-Rovira com a 

secretari general, que situà de nou ERC a l'esquerra del panorama polític, sense renunciar a la 

construcció d'un estat propi per a Catalunya. L'estratègia va fructificar el 2003, quan a les 

eleccions municipals obtingué 414.000 vots. A les eleccions al Parlament, ERC va obtenir el 

millor resultat de la història contemporània, amb 545.000 vots (23 escons, 16,44%) i es 

convertí en força decisiva per articular un nou govern d'esquerres i catalanista. 
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 EUIA 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
 

 
Adreça social: Rda. Pedret, 10, bxs.    17007    Girona 

Adreça electrònica:  euiagirona@gmail.com 

Web: www.euiagirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 68 
 
Objectius principals:  
-Comprometre's en un projecte autònom de l'esquerra transformadora generant dinàmiques 

participatives i concretant les propostes programàtiques.  

-Lluitar pels drets humans i democràtics i contribuir al desenvolupament d'una alternativa de 

transformació de manera que pugui impulsar un sistema de vida, producció i consum diferent 

de l'existent: una societat socialista més justa i igualitària, entesa com una democràcia radical 

participativa estesa a tots els àmbits de la societat. 

 

Activitats principals:  
-Activitats relacionades amb l'acció política en l'àmbit local. Actualment forma part de l'equip 

de govern municipal de Girona dins la coalició ICV-EUiA.  

-Campanyes i actes informatius.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada al 1998, Esquerra Unida i Alternativa és un moviment polític i social, nacional 

català i republicà, federal, anticapitalista, internacionalista i solidari en què conflueixen forces 

polítiques, socials i persones independents. 
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FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME - 
DELEGACIÓ DE CICLISME DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Dr. Gaspar Casal, 12, 4t 2a    17001    Girona 

Telèfon:  972 207 005 

Adreça electrònica:  girona@ciclisme.cat 

Web: ciclismegirona.entitatsgi.cat/ 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 2300 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica de tot tipus de ciclisme.  

-Organitzar activitats. 

 

Activitats principals:  
-Organització a la província de tot tipus de proves: de carretera, de BTT, de lleure o 

competicions. La mitjana de proves a l'any és d'unes 150.  

-Organització de campionats com el Trofeu Caixa de Girona de BTT, que es porta a terme des 

de l'any 1990.  

 

Ressenya històrica:  
La Federació està inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat des del 30 de 

novembre del 1983. La delegació de Girona és activa des del 1979 i actualment té 2.300 

persones federades a la província. L'any 2009 van organitzar una cursa en reconeixement als 

exprofessionals del Tour de França i l'any 2010 s'ha organitzat un seminari de ciclisme per a tot 

Catalunya. 
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FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT 
SOCIAL 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 227 911 

Adreça electrònica:  girona@federacio.net 

Web: www.voluntaris.cat/blog 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, d'11 h a 13 h i de 18 h a 20.30 h, i dimecres, d'11 h a 13 
h (trucar prèviament per concertar dia i hora). 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Esport, Joventut, Lleure, Medi natural, Persones 

amb risc d’exclusió social, Política, Professional, Salut 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Mobilitzar i sensibilitzar la població envers el voluntariat social.  

-Animar la població a fer-se voluntària i a conèixer les entitats de voluntariat social de Girona i 

comarques.  

-Facilitar el contacte entre els membres de les entitats, voluntaris i voluntàries a fi d'unificar 

criteris i d'intercanviar experiències.  

-Coordinar, donar suport i representar les entitats federades perquè puguin portar a terme les 

seves activitats i els serveis que els són propis en l'àmbit del voluntariat social.  

-Canalitzar l'obtenció de recursos de l'Administració per a l'exercici de les seves activitats 

socials.  

-Detectar les mancances dels serveis socials, posar-les de relleu i instar els organismes 

adequats a satisfer-les, així com evitar, al mateix temps, el duplicat de serveis. 

 

Activitats principals:  
-Pòlissa col·lectiva d'assegurances per a voluntaris i voluntàries de les entitats.  

-Cursos generals: curs d'iniciació del voluntariat, curs de formadors i cursos a mida a petició de 

les entitats i d'altres organismes públics.  

-Cursos d'aprofundiment i/o especialització per àmbits: curs de voluntariat en l'àmbit de la 

salut, curs de voluntariat en l'àmbit de l'oncologia, curs en l'àmbit de la salut mental, curs de 

voluntariat en l'àmbit de la immigració, curs de voluntariat en l'àmbit de la inserció laboral, 

etc.  

-Cursos de suport emocional i creixement personal.  

-Cursos de gestió d'entitats de voluntariat.  
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-Cursos de suport al voluntariat, com un seminari de creixement personal o un curs de 

tècniques de comunicació creativa.  

-Exposicions itinerants a disposició de les entitats, instituts i altres equipaments públics i 

privats.  

-L'envelat i la porta del voluntariat: espai a disposició de les entitats per poder donar a 

conèixer els seus projectes i captar voluntaris i voluntàries.  

-Serveis de canalització del voluntariat: punts informatius de voluntariat i borsa del voluntariat 

en línia.  

-Presentacions i testimonis sobre el voluntariat: adreçades al públic juvenil i a professionals 

d'empreses interessades a vincular-se a la línia de treball de la responsabilitat social 

empresarial.  

-Banc de recursos Guanyem-hi Tots!: promou la solidaritat entre les empreses i les entitats a 

partir de donacions de material d'empreses, institucions i altres administracions quan ja no en 

fan ús.  

-Publicacions informatives: butlletí mensual Amics, butlletí electrònic setmanal o quinzenal 

Breus de voluntariat i Vol, la revista trimestral.  

 

Ressenya històrica:  
En una reunió celebrada a Monells el maig de 1986, arran de l'aprovació d'una llei de serveis 

socials que dictava la responsabilitat de l'Administració de fomentar formes de solidaritat 

mitjançant el voluntariat, es va acordar crear un ens que coordinés les entitats de voluntariat, 

primer pas per establir una federació d'entitats de voluntariat social. Després de dos anys de 

funcionament, el 18 de novembre del 1989 es va passar del Secretariat Català pel Voluntariat 

Social a l'actual Federació Catalana de Voluntariat Social. Actualment, és una federació 

d'associacions i d'entitats jurídiques que agrupa més de 200 entitats de voluntariat social 

d'arreu de Catalunya. 
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FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERÇ DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Bonastruc de Porta, 15    17001    Girona 

Telèfon:  972 416 244 

Adreça electrònica:  girona@confecom.cat 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Objectius principals:  
-Actuar en defensa dels interessos dels membres associats i del comerç en general, amb 

independència de l’Administració.  

-Cooperar amb l’Administració pública per aconseguir un creixement estable dins l’entorn de 

pau social necessària i assolir un nivell de qualitat adequat.  

-Defensar i fomentar el sistema de lliure iniciativa i l’economia de mercat.  

-Fomentar l’associacionisme comercial. 

 

Activitats principals:  
-Actualment, la Federació ha delegat les seves activitats a l'entitat Girona Centre Eix Comercial.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació es va convertir en l'ens gironí representant de totes les associacions de comerç de 

Girona davant les administracions i els organismes oficials i, a més, va exercir la representació 

gironina a la Confederació de Comerç de Catalunya, en la qual va ostentar una vicepresidència. 

Les seves activitats es van centrar a actuar en nom i a favor del comerç, signant acords i 

avantatges pel seu sector. Actualment, se senten representats per l'entitat Girona Centre Eix 

Comercial. La Federació no porta a terme activitats directes amb les persones associades ara 

mateix. 
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 FAPAC 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 219 212 

Adreça electrònica:  girona@fapac.cat 

Web: www.fapac.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h. 
 
Àmbit: Educació 

 
Persones associades: 2000 
 
Objectius principals:  
-Subministrar informació, assessorament i atenció a les AMPA de Catalunya.  

-Organitzar actes públics d'informació, formació i reflexió.  

-Concertar reunions de comunicació amb grups d'AMPA.  

-Establir vies de comunicació entre les AMPA i l'Administració. 

 

Activitats principals:  
-Orientació i assessorament jurídic, fiscal i comptable a les AMPA.  

-Informació actualitzada de la legislació vigent sobre ensenyament.  

-Convenis amb entitats del món educatiu.  

-Trameses informatives.  

-Visites concertades a les AMPA.  

-Xerrades sobre temes d'interès per a les famílies.  

-Organització de jornades.  

 

Ressenya històrica:  
El moviment associatiu de pares i mares, tal com el coneixem actualment, té els seus orígens a 

finals de la dècada dels 60, amb uns objectius que sintonitzaven amb el context polític del 

moment: escola per a tothom i gratuïta, estabilitat del professorat, catalanització, escola 

participativa... Per tal de donar força a aquest moviment va néixer l'any 1975 la Federació 

d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, la qual fou legalitzada l'any 1978. 

Actualment la FAPAC, amb un augment constant i progressiu en el nombre de socis i sòcies, 

aplega la majoria de les AMPA d'escoles públiques de Catalunya. 
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FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 111 

Adreça electrònica:  veinsgirona@gmail.com 

Web: veinsgirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Lleure 

 
Persones associades: 9 
 
Objectius principals:  
-Representar, defensar i promocionar els drets i els interessos socials, culturals, esportius i 

econòmics no comercials dels seus afiliats i afiliades.  

-Fomentar el diàleg i la solidaritat entre les persones afiliades.  

-Programar activitats necessàries per arribar a millores socials, culturals i esportives, etc.  

-Mantenir, en tots els àmbits de l'Administració pública, especialment en el municipal, les 

relacions necessàries per al bon desenvolupament de les activitats proposades.  

-Vetllar i exigir l'acompliment per part de l'Administració dels drets d'utilitat pública 

reconeguts a les associacions de veïns com a entitats d'interès general. 

 

Activitats principals:  
-Edició d'una revista anual.  

-Celebració d'una assemblea mensual.  

-Reunions periòdiques amb l'Ajuntament.  

-Diada festiva de les associacions de veïns.  

 

Ressenya històrica:  
La FAVG es va fundar el dia 30 d'abril del 1993, però els seus estatuts no es van aprovar fins al 

22 de febrer del 1994. Des de la seva creació cal destacar la col·laboració en el Pla ciutat de 

Girona i en l'Agenda 21. 
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FEDERACIÓ INTERNACIONAL ARTES 
MARCIALES UNIDAS 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 73, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 242 176 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció, Educació, Ensenyament, Joventut, Lleure, 

Professional 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Divulgar les arts marcials i els esports de contacte en tots els seus conceptes i formes 

(amateur i professional).  

-Homologar graus en els àmbits nacional i internacional.  

-Associar clubs (associació de qualsevol estil d'arts marcials). 

 

Activitats principals:  
-Federació de tots els socis i sòcies dels clubs i associacions.  

-Otorgació de graus marcials.  

-Escola d'arbitratge.  

-Creació de delegacions internacionals.  

-Organització d'esdeveniments federats, com campionats provincials o estatals.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 23 d'abril del 2010 i inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat el 27 

de juliol del 2010. 
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FILHARMONIA GIRONINA ASSOCIACIÓ PER A 
LA PROMOCIÓ, GESTIÓ I DIFUSIÓ DE LA 
MÚSICA 
 

 
Adreça social: C. Valladolid, 10, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 407 044 

Adreça electrònica:  filgir@wanadoo.es 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Afavorir la promoció i la difusió musical.  

-Agrupar diferents persones interessades en aquest àmbit. 

 

Activitats principals:  
-Activitats musicals: cant coral, música orquestral i concerts.  

-Seminaris.  

-Trobades de cant coral.  

-Promoció i difusió de la música orquestral.  

-Organització d'altres activitats dins l'àmbit musical.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada per persones relacionades amb la música d'entre els diferents àmbits: 

professional, amateur i pedagògic. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

416



 

 
 FSC 

FÒRUM DE SEGURETAT DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Bacià, 4    17001    Girona 

Telèfon:  629 738 485 

Adreça electrònica:  president@forumdeseguretat.com 

Web: www.forumdeseguretat.com 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Formació 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Fomentar el debat sobre la seguretat pública de Catalunya.  

-Oferir formació policial de diferents nivells. 

 

Activitats principals:  
-Jornades de reflexió.  

-Cursos de formació.  

-Sopars i dinars-col·loqui.  

-Promoció de llibres i activitats esportives.  

 

Ressenya històrica:  
L’acta fundacional de l’associació es va fer l’any 2003, un any després es va inscriure al Registre 

d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i al 2008 es va inscriure al Registre Municipal 

d’Entitats de Girona. 
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 FAGC 

FRONT D'ALLIBERAMENT GAI 
 

 
Telèfon:  652 277 643 

Adreça electrònica:  fagc@fagc.org 

Web: www.fagc.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Objectius principals:  
-Lluitar per una societat on l'orientació sexual no sigui motiu de discriminació. 

 

Activitats principals:  
-Activitats culturals.  

-Activisme polític.  

 

Ressenya històrica:  
El Front d'Alliberament Gai de Catalunya es va crear l'any 1975, just després de la mort del 

dictador Franco. És hereu de les influències del maig del 68 i dels fets d'Stonewall del 69. 

Durant els darrers anys de la dictadura va funcionar un grup (embrió del que fóra 

posteriorment el FAGC) sota el nom de MELH. Durant els primers anys posteriors al franquisme 

es van aconseguir guanys prou significatius, com ara l'abolició de la "ley de peligrosidad social" 

(que condemnava vagabunds, prostitutes i homosexuals) i la legalització del FAGC. Des de 

llavors, i des d'una visió emancipadora, no ha deixat de treballar per la lliure expressió de la 

sexualitat i de l'homosexualitat en tots els àmbits de la societat. El 1979 sortí al carrer la revista 

Infogai. La història del FAGC és també la història del Moviment per l'Alliberament Gai a 

Catalunya. Un moviment alliberador i solidari que ha lluitat i lluita allà on esdevé l'homofòbia, 

és a dir, al carrer i a la vida quotidiana. El FAGC va ser també un dels motors en la creació de la 

COFLHEE (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español), pionera 

també de les organitzacions estatals, com els col·lectius d'Andalusia, Castella, Catalunya, 

Euskadi, Galícia, Madrid, Múrcia, Castella... Més de 30 anys d'història donen, sens dubte, per a 

molt. Han estat innumerables els actes, xerrades, manifestacions, trobades, assemblees, 

denúncies, judicis, reivindicacions, accions de protesta, edició de fulls informatius, flyers, 

cartells, revistes, col·laboracions a diaris i revistes, entrevistes a ràdio i TV... Més de 30 anys de 

lluita constant i incessant contra l'homofòbia, per a la dignificació del fet homosexual, portant 

l'alliberament gai i lesbià arreu de Catalunya i l'Estat espanyol, i col·laborant en la creació de 

grups d'altres països com ara Xile i Portugal. Més de 30 anys, en definitiva, en què el FAGC ha 

estat un referent en la lluita per a l'alliberament gai i lesbià. El 1996 el FAGC es va constituir a 

Girona. 
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FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ 
 

 
Adreça social: C. Josep M. Gironella, 1-3    17005    Girona 

Telèfon:  653 933 712 

Adreça electrònica:  mcairo@ayudaenaccion.org 

Web: www.ayudaenaccion.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Objectius principals:  
-Millorar les condicions de vida de les persones que viuen als països en vies de 

desenvolupament mitjançant projectes de desenvolupament integral i projectes de 

sensibilització. 

 

Activitats principals:  
-Sensibilització de la població del nord respecte les diferències que hi ha entre el països del sud 

i del nord.  

-Difusió mitjançant campanyes del treball en matèria d'infància, gènere o VIH/sida.  

-Recaptació de fons per aconseguir portar a terme projectes de desenvolupament.  

 

Ressenya històrica:  
Ajuda en Acció va néixer el 1981 com a homòloga de l'Associació Action Aid del Regne Unit. 
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FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA - MARE DE DÉU 
DEL MONT 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 38, 2n    17003    Girona 

Telèfon:  972 249 325 

Adreça electrònica:  fundacio@fundacioesplaigirona.org 

Web: www.fundacioesplaigirona.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 850 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'educació en el temps lliure, l'associacionisme i el voluntariat.  

-Fomentar la participació d'infants, adolescents i joves en els centres d'esplai.  

-Ser present en la societat a través de l'educació en el lleure, promovent la participació, 

l'animació cívica, l'educació ambiental, el respecte a la diversitat, l'educació per la pau i 

l'educació social.  

-Prioritzar l'atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més interessades.  

-Fomentar la integració de persones discapacitades a partir del treball en els centres d'esplai.  

-Vetllar per l'acceptació, dins de les nostres entitats, de les persones d'altres cultures i 

ambients.  

-Donar suport als centres d'esplai i a d'altres entitats i moviments per al desenvolupament de 

les activitats educatives i socials.  

-Impulsar la millora de les cases de colònies per tal d'afavorir un servei de qualitat als grups i a 

les entitats, per tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, cíviques i 

educatives.  

-Procurar per la formació dels educadors i educadores en el lleure, essent un servei obert a la 

societat, donant prioritat als centres d'esplai de la Coordinació de Centres d'Esplai. 

 

Activitats principals:  
-Colònies.  

-Casals.  

-Campaments.  

-Rutes.  

-Camps de treball.  

-Intercanvis internacionals.  
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-Activitat continuada durant el curs escolar, d'octubre a juny, majoritàriament els caps de 

setmana.  

-Cursos de formació de premonitors i premonitores, monitors i monitores i directors i 

directores d'activitats d'educació en el lleure.  

-Cursos de gestió d'entitats, d'elaboració de projectes, etc.  

-Cursos monogràfics diversos: resolució de conflictes, expressió corporal, integració de 

persones discapacitades, etc.  

-Trobades de formació per a joves i monitors i monitores.  

-Servei d'assegurances per a les entitats d'educació en el lleure i per al voluntariat.  

-Central de reserva de cases de colònies.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont és una entitat educativa, creada l'any 1999 

dins de la diòcesis de Girona. L'activitat que desenvolupa, però, es va iniciar l'any 1957. En 

aquella època, l'activitat prenia altres noms: Servei de Casals, Servei de Colònies en Vacanes, 

etc. L'any 1974 el Ministerio de Cultura va reconèixer l'escola de formació de monitors i 

directors. Els casals d'estiu que es van iniciar a les comarques de Girona l'any 1917 també 

formen part de la nostra història. 
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FUNDACIÓ INSTITUT JAUME VICENS VIVES 
 

 
Adreça social: C. Isabel la Catòlica, 17    17004    Girona 

Telèfon:  972 200 130 

Adreça electrònica:  fundacio.institut.vicensvives@gmail.com 

Web: www.xtec.cat/ies-jvicensvives 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Alumnes, Cultura, Ensenyament, Esport, Exalumnes 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Promoure els estudis de Batxillerat Internacional i l'activitat esportiva a través del bàsquet 

entre l'alumnat de l'IES Jaume Vicens Vives. 

 

Activitats principals:  
-Batxillerat Internacional i activitats extraescolars com el bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va ser fundada l'any 1999 i des d'aquesta data la fundació es dedica a promocionar 

l'estudi i l'esport al centre. 
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FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 204 916 

Adreça electrònica:  cgirona@intermonoxfam.org 

Web: www.intermonoxfam.org 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 1150 
 
Objectius principals:  
-Treballar en els àmbits següents: projectes de desenvolupament, ajuda humanitària, comerç 

just, etc. 

 

Activitats principals:  
-Activitats de sensibilització de la població.  

-Formació en temes de cooperació.  

-Preparació de campanyes.  

-Col·laboració en l'acollida de persones nouvingudes.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 1956, mentre que el Comitè de Girona es va crear l'any 1996. La 

història de l'entitat es pot sintetitzar de la següent manera i en les etapes que se citen a 

continuació:  

1) De les missions a la realitat de la pobresa (1956-1964). L'11 d'agost de 1956 neix el 

Secretariat de Missions i Propaganda de la Companyia de Jesús. Tot i que al principi l'ajuda era 

religiosa i assistencial, la institució prioritza després el suport econòmic i social a les poblacions 

del sud.  

2) L'Àfrica en l'horitzó (1965-1972). Enfocament cap a la defensa de la justícia. Treball a Àfrica i 

en projectes d'educació formal. Canvi de nom a Missió i Desenvolupament.  

3) De Missió i Desenvolupament a Fundació Intermón (1973-1986). Es busca que les persones 

beneficiàries participin directament en el seu propi desenvolupament. Missió i 

Desenvolupament canvia el seu nom pel d'Intermón, perdent la seva filiació religiosa i 

convertint-se en una fundació independent.  

4) L'expansió (1987-1996). Intermón expandeix la seva actuació i treballa a 28 països de tres 

continents. Es comença a treballar en l'àmbit del comerç just.  

5) La globalització (1997-2006). Intermón s'uneix a Oxfam Internacional. 
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 FIOP 

FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME 
 

 
Adreça social: Rbla. Llibertat, 9, 3r    17004    Girona 

Telèfon:  972 220 248 

Adreça electrònica:  cooperacion@fiop.net 

Web: www.fiop.net 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i dijous, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació 

 
Objectius principals:  
-Treballar per l'extensió dels drets humans i les llibertats individuals.  

-Sensibilitzar a favor de la pau i la mediació en la resolució de conflictes.  

-Divulgar els principis del desenvolupament sostenible.  

-Promoure la solidaritat nord-sud mitjançant el desenvolupament de projectes a països 

empobrits econòmicament o en conflicte. 

 

Activitats principals:  
-Àrea de Cooperació: la fundació s'enfoca a impulsar projectes de cooperació en països en vies 

de desenvolupament, en situació de conflicte o amb forts desequilibris econòmics i socials. 

Actualment, la fundació té projectes al Perú, Guinea Equatorial, Namíbia, Geòrgia i Palestina. 

Els seus principals objectius són millorar les oportunitats de vida de nens, nenes i joves i 

treballar per a l'empoderament de les dones i les comunitats minoritàries i indígenes.  

-Àrea Acadèmica: durant tot el curs acadèmic, la fundació ofereix, a estudiants universitaris i 

públic interessat, seminaris de diferents temes lligats amb els drets humans i el 

desenvolupament. Entre aquests, destaquen la Trobada de la Murtra, el curs permanent 

d'estrangeria i el curs anual sobre Nacions Unides. La fundació també treballa en la 

sensibilització de les persones més joves portant a terme xerrades a escoles i a instituts.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Internacional Olof Palme va ser creada a l'any 1989 per rendir homenatge a la 

figura d'Olof Palme i amb l'objectiu de donar suport als grans eixos del seu pensament: la pau, 

el desarmament, els drets humans i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament. 

La Fundació Internacional Olof Palme va obrir una nova seu a Barcelona i té previst obrir seus a 

altres llocs. A més de Girona, també té delegacions a Terrassa, Bilbao, Madrid, Càceres, 

Calatayud, Ramallah (Palestina), Windhoek (Namíbia) i Asunción (Paraguai). 
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FUNDACIÓ JAUME CASADEMONT FUNDACIÓ 
PRIVADA 
 

 
Adreça social: C. Pic de Peguera, 15, porta B despatx 1    17003    Girona 

Telèfon:  972 183 407 

Adreça electrònica:  info@fundaciojaumecasademont.cat 

Web: www.fundaciojaumecasademont.cat 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Participar en iniciatives que fomentin la interrelació entre el compromís social i els àmbits de 

la cultura, l'educació, l'empresa o l'esport.  

-Organitzar conferències o seminaris.  

-Concedir beques o ajuts.  

-Promocionar treballs de recerca o publicar els resultats obtinguts. 

 

Activitats principals:  
-Beques Educar Menjant: concessió de beques a projectes que promocionen els hàbits 

alimentaris saludables entre els nens i nenes de 3 a 12 anys.  

-Butaca Jaume Casademont: cicle de conferències amb personalitats mundials del món del 

pensament.  

-Baròmetre de l'empresa familiar a Catalunya: finançament d'estudis sobre la situació i el futur 

de l'empresa familiar al nostre país.  

-Premi literari Bescanó: participació en l'organització del certamen literari del poble de 

Bescanó.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el 2 de juliol del 2001 per desig del seu fundador, Jaume Casademont. La 

seva família va decidir impulsar la fundació arran de la seva mort l'1 de desembre del 2005. La 

presentació oficial es va fer el 20 de setembre del 2007 a l'auditori del Parc Científic i 

Tecnològic de la Universitat de Girona. L'acte va comptar amb la presència de més de 300 

persones i va ser presidit per la presidenta de la Fundació, Teresa Ruhí; la rectora de la 

Universitat, Anna M. Geli; l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans; l'exalcalde de Girona i conseller 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, i l'expresident de la 

Generalitat, Jordi Pujol. A partir d'aquell moment, la Fundació va posar en marxa una sèrie de 

projectes relacionats amb la cultura, l'educació, l'alimentació, l'empresa i el compromís social. 
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FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS 
 

 
Adreça social: Rda. Ferran Puig, 18    17001    Girona 

Telèfon:  972 410 640 

Adreça electrònica:  pagesossolidaris@pagesossolidaris.org 

Web: www.pagesossolidaris.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més 

empobrides i donar suport a les seves estructures organitzatives.  

-Fomentar unes relacions justes entre les diferents societats agràries.  

-Acompanyar la població nouvinguda que arriba a Catalunya per treballar temporalment en les 

campanyes de recollida i manipulació de la fruita.  

-Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania dels problemes que pateixen les societats agràries de 

les zones més empobrides i dels desequilibris que comporta la mundialització.  

-Incidir en la participació activa de la dona en la vida social, cultural, econòmica i política, en 

especial en l'àmbit rural. 

 

Activitats principals:  
-Mòdul bàsic d'acollida: informació social i laboral o habilitats socials i comunicatives.  

-Informació sobre l'accés al sistema sanitari i activitats per a la prevenció de la salut.  

-Curs d'introducció al codesenvolupament i de formació com a agents de codesenvolupament.  

-Trobada d'agents de codesenvolupament i projectes al Marroc, Colòmbia i Romania.  

-Rural x@rxa: xarxa solidària amb el món rural i programa Connecta't al Camp.  

-Promoció de la responsabilitat social corporativa: fira agrària de Sant Miquel.  

 

Ressenya històrica:  
El 2001 es van organitzar les cinquenes jornades de codesenvolupament, anomenades 

Experiències Pràctiques i Processos Participatius, impulsades per Unió de Pagesos de 

Catalunya. Més recentment, cal destacar també l'arribada de treballadors temporers i la 

realització de les activitats d'acollida (juny-setembre), la trobada d'agents de 

codesenvolupament a Marroc, a Colòmbia i a Lleida i la xarxa d'agents de codesenvolupament 

i les xerrades de sensibilització (tot l'any). 
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FUNDACIÓ PER LA PAU 
 

 
Adreça social: C. Joan Pons, 7, 2n B    17001    Girona 

Telèfon:  972 412 182 

Adreça electrònica:  info@fundacioperlapau.org 

Web: www.fundacioperlapau.org 

 

Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Lleure, Sensibilització 
 

Persones associades: 600 
 

Objectius principals:  
-Impulsar tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l'eradicació de la 

violència com a forma de relació entre persones i pobles, a través d'una opinió pública cada 

cop més informada i activa. 
 

Activitats principals:  
-Promoció de la investigació per la pau per conèixer millor les causes de la violència i de les 

guerres i saber com podem evitar-les (jornades, seminaris, publicacions).  

-Accions i propostes d'educació per la pau com una via de substitució progressiva de la cultura 

de la violència per una cultura de pau (exposicions, activitats i materials didàctics, cursos de 

formació, conferències...).  

-Campanyes de sensibilització social i pressió política per reclamar a les institucions 

compromisos cap al desarmament, la desmilitarització, la prevenció de conflictes, el ple 

respecte als drets humans i la promoció activa d'una cultura de pau.  

-Suport a persones i grups que promouen la resolució pacífica dels conflictes a diversos països 

(País Basc, Balcans, Colòmbia, Israel-Palestina...).  
 

Ressenya històrica:  
ONG creada el 1983, vinculada al moviment per la pau mundial. Des de la seva constitució, la 

Fundació per la Pau és membre de l'International Peace Bureau (IPB), una xarxa internacional, 

amb més de 100 anys d'història, que aplega 262 grups nacionals i estatals de més de 70 països 

i 20 federacions internacionals que treballen per la pau des de vessants més específiques 

(objecció de consciència, científics contra les armes nuclears, dones, joves, professionals, grups 

religiosos...).  

A partir del mes de juny de 1996, la Fundació és membre del consell rector de l'IPB, com a 

representant regional del sud d'Europa. Així, el pacifisme català, a través de la Fundació per la 

Pau, pot fer la seva aportació al conjunt del moviment per la pau. La Fundació per la Pau 

també és entitat impulsora de la Crida per la Pau de la Haia (HAP) i difusora a Catalunya de 

l'Agenda de la Haia per la Pau i la Justícia al Segle XXI, membre de la Xarxa Internacional 

d'Acció sobre les Armes Lleugeres (IANSA), de la Coalició per a la Prohibició de les Bombes de 

Dispersió (CMC) i de la Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN). 
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FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 
 

 
Adreça social: C. Garrotxa, 7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 405 454 

Adreça electrònica:  fpe@plataformaeducativa.org 

Web: www.plataformaeducativa.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h i de 16 h a 18.30 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Educació, Gent gran, Joventut, Persones amb risc d’exclusió social, 

Sensibilització 

 
Persones associades: 12 
 
Objectius principals:  
-Vetllar per l'atenció integral de les persones en situació de risc social o la possibilitat de patir-ne.  

-Incidir en un procés global de transformació social.  

-Treballar per la qualitat, innovar i protegir en l'àmbit de la creativitat i crear creixent.  

-Actuar amb rigor i amb un esperit crític constructiu i optimitzar els recursos de què disposa 

l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Serveis en l'àmbit de l'educació, l'habitatge, el treball i la inserció laboral i social.  

-Disseny, gestió i implantació de projectes en l'àmbit de la família, la inserció laboral, 

socioculturals, la cooperació internacional, l'adolescència, les persones amb disminució, els 

immigrants i la formació.  

-Suport a altres entitats en els àmbits de gestió econòmica, qualitat, disseny de projectes, 

laboral, informàtica, formació i recerca de noves fonts de finançament.  

 

Ressenya històrica:  
Plataforma Educativa té els seus orígens en l'Associació Plataforma Educativa 3 Esses. Es tracta 

d'una entitat sense afany de lucre, que es dedica a l'activitat d'educació social des del 1994. Té 

afectat el seu patrimoni a la realització de fins d'interès general, en el camp de l'acció social 

cap a persones principalment en risc d'exclusió i entitats anàlogues amb les quals poder 

desenvolupar un treball conjunt. L'any 2002 es pren la decisió de transformar l'associació en 

fundació, data a partir de la qual passa a estar dirigida per un patronat de dotze persones. 

Consta inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.790. 

Com a ONGD està inscrita en el registre de l'Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) en data 26 d'abril del 2006. De la mateixa manera, també està inscrita a l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el número de registre 89 i en data 10 de 

juliol del 2006. 
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FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Pic de Peguera, 11, despatx B·2·12    17003    Girona 

Telèfon:  972 410 410 

Adreça electrònica:  info@fpdgi.org 

Web: www.fundacioprincepdegirona.org 

Horari d’atenció al públic:  
De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, i divendres, de 9 h a 14 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Crear valor social a través del suport a les persones joves, donant resposta a les necessitats 

existents en aquest col·lectiu, tant socials com normatives, a través de la identificació i el 

foment del talent amb la finalitat de contribuir al desenvolupament dels líders del demà.  

-Desenvolupar els següents àmbits d'actuació: empresarial; científic, tecnològic i acadèmic; 

cooperació i ajuda social, i cultural i artístic. 

 

Activitats principals:  
-Fòrum Fundació Príncep de Girona.  

-Premis Impulsa.  

-Llibre blanc sobre la capacitat emprenedora a Espanya.  

-Projecte d'emprenedoria social per a Iberoamèrica.  

 

Ressenya històrica:  
Fundació de recent creació (juny del 2009). Dins dels projectes de l'any 2010, es preveu la 

col·laboració amb entitats de persones discapacitades, psíquiques i físiques, i la Universitat de 

Girona. 
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FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES 
 

 
Adreça social: C. Garrotxa, 7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 413 445 

Adreça electrònica:  fundacioastres@fundacioastres.org 

Web: www.fundacioastres.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Educació, Esport, Lleure, Persones amb risc d’exclusió social, Salut 

 
Objectius principals:  
-Millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional atenent les necessitats 

emergents en els àmbits següents: residencial, acompanyament professional, lleure, inserció 

laboral i augment del nivell d'autonomia personal. 

 

Activitats principals:  
-Centre ocupacional.  

-Centre especial de treball.  

-Suport a l'autonomia.  

-Llar-residència i residència.  

-Activitats de lleure.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Privada Astres va néixer amb l'objectiu de garantir un futur digne a les persones 

amb discapacitat intel·lectual, especialment amb síndrome de Down, de les comarques 

gironines; tot això des d'un abordatge integral, individualitzat i integrador per millorar la seva 

qualitat de vida. El mes de gener del 2001 es va crear la fundació per fer viables i aglutinar els 

esforços que ambdues entitats dirigeixen a les persones amb discapacitats intel·lectuals de les 

comarques gironines. L'entitat, des del seu inici, gestiona un centre especial de treball i un 

centre ocupacional. Durant aquest temps, també s'ha impulsat la creació d'un servei 

d'activitats de lleure i la gestió del servei de llar-residència. Els seus esforços s'han orientat cap 

a l'elaboració d'un projecte unificat, coherent, crític i eficaç per optimitzar els recursos i 

aportar respostes a les necessitats socials pendents de resoldre. 
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FUNDACIÓ PRIVADA BANC DE RECURSOS 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 64, àt. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  699 334 323 

Adreça electrònica:  sergipasarin@gmail.com 

Web: www.bancderecursos.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 16 h a 18 h. 
 
Àmbit: Educació 

 
Objectius principals:  
-Fer que el valor dels materials en justifiqui sempre el transport.  

-Operar sempre a partir de les demandes i les ofertes concretes.  

-Assegurar la destinació i l'ús dels béns.  

-Minimitzar els costos logístics i d'emmagatzematge.  

-No interferir en els processos de desenvolupament dels països (xarxes de producció i de 

comercialització).  

-Treballar a partir de la visió i dels projectes de les pròpies persones demandants.  

-Portar a terme treball en xarxa amb d'altres entitats.  

-Prioritzar les zones i poblacions amb menys recursos.  

-Preveure els aspectes tècnics (manteniment, nivell de qualificació tècnica dels receptors).  

-Incidir primordialment en sectors clau de desenvolupament: educació, salut, agricultura, 

formació professional, etc. 

 

Activitats principals:  
-Projectes de cooperació.  

-Campanyes de difusió.  

 

Ressenya històrica:  
L'organització va néixer l'any 1995, quan un educador va adreçar-se a diverses empreses 

demanant-los màquines i material per al centre especial on treballava. Davant l'excel·lent 

resposta rebuda, es va contactar amb entitats i persones vinculades al Tercer Món per tal de 

poder donar destí a tots els recursos. Quedava establert així un pont solidari que més 

endavant havia d'assegurar una adequada distribució i utilització dels materials. Les primeres 

operacions es van realitzar gràcies al suport d'institucions públiques (en especial, de la 

Generalitat de Catalunya) i van consistir en la tramesa d'un contenidor a Bolívia i el lliurament 

de recursos a diverses organitzacions de Barcelona. Més tard, l'activitat s'amplià a països com 

Bòsnia, Cuba, El Salvador, el Txad, Perú... fins arribar a cobrir un total de 16 països d'Amèrica, 

Àfrica i Europa. Des de l'inici, el Banc de Recursos va treballar canalitzant demandes concretes i 

exercint com a intermediari de donants i col·lectius necessitats. 
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FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA LETHE 
 

 
Adreça social: Pl. Marquès de Camps, 17, 2n 2a    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 097 

Adreça electrònica:  girona@fundaciolethe.org 

Web: www.fundaciolethe.org 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Portar a terme el tractament i la prevenció de les crisis i els trastorns en la personalitat de les 

persones joves.  

-Promoure la inserció social i laboral d'aquestes persones joves a través de la rehabilitació 

terapèutica, la formació prelaboral, la inserció laboral i les llars amb suport. 

 

Activitats principals:  
-Teràpies individuals, familiars i grupals.  

-Seguiment psiquiàtric.  

-Tallers terapèutics: artteràpia, equinoteràpia, restauració, activitats de vida quotidiana, 

esport, activitats lúdiques i tallers prelaborals per rebre una formació orientada a la inserció 

laboral. Totes les activitats estan centrades en un treball planificat, diari i intensiu, reforçat 

pels vincles interpersonals amb l'equip terapèutic.  

 

Ressenya històrica:  
Des de l'any 2002, quan va ser creada, fins avui, la Fundació Lethe, amb el seu centre La 

Cellera, s'ha anat fent un lloc i ara com ara són el centre pioner en el tractament dels trastorns 

de la personalitat de les persones joves. A part d'això, la Fundació ha organitzat diferents 

actes, xerrades i el cicle de cinema per a persones joves. 
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 FCPC 

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA 
PARÀLISI CEREBRAL 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 413 756 

Adreça electrònica:  girona@fcpc.cat 

Web: www.fcpc.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Esport, Lleure 

 
Objectius principals:  
-Promoure, organitzar i realitzar tot tipus d'activitats encaminades a l'ajut de les persones 

afectades de paràlisi cerebral i d'altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu 

naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau possible d'autonomia personal i 

d'integració social i laboral.  

-Organitzar activitats de suport per les persones que formen part del seu entorn directe: 

atenció domiciliària, respir, grups d'ajuda mútua, etc.  

-Realitzar projectes de sensibilització, difusió i formació de la societat en general per garantir la 

integració social del col·lectiu afectat de paràlisi cerebral. 

 

Activitats principals:  
-Cursos de formació de personal voluntari i remunerat.  

-Xerrades de sensibilització i difusió a escoles.  

-Respir mutu (M'acompanyes? / Vacances / Caps de setmana / Esplai Jokin).  

-Intercanvis internacionals.  

-Projecte de llar-residència.  

-Projecte de centre ocupacional.  

-Projecte d'orientació i inserció.  

-Projecte d'assistència domiciliària.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1996 es va crear l'entitat i, tres anys després, va començar les seves activitats. El 2006 va 

obtenir el Premi de Voluntariat de la Fundació Ashekor. Un any després va obtenir el Premi 

Nacional de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. A partir del 2008 va començar el 

creixement al territori i va arribar a Girona. 
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FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 
 

 
Adreça social: Av. Sant Narcís, 22, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 249 344 

Adreça electrònica:  administracio@fundaciodrissa.com 

Web: www.fundaciodrissa.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Salut 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen transtorns mentals severs. 

 

Activitats principals:  
-Servei de formació.  

-Servei laboral: CET Drissa (pintura, jardineria, neteja, horta i tasques auxiliars a biblioteques).  

-Acompanyament al mercat ordinari.  

-Servei d'acollida.  

-Servei prelaboral.  

-Servei d'habitatge.  

 

Ressenya històrica:  
1999: Creació de la Fundació Privada Drissa. 2000: Implantació de la formació ocupacional. 

2001: Implementació del Centre Especial de Treball, que actualment compta amb 65 

treballadors i treballadores que pateixen aquesta problemàtica, i primer curs de formació 

ocupacional. 2002: Creació del servei d'acompanyament al mercat ordinari. 2003: Creació del 

servei prelaboral. 2006: Implementació del servei de llar amb suport. Implementació del servei 

d'autonomia a la pròpia llar. 2007: Projecte "Horta ecològica". 
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FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 
 

 
Adreça social: Pg. General Mendoza, 7, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 210 512 

Adreça electrònica:  gentis@gentis.org 

Web: www.gentis.org 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 6 
 
Objectius principals:  
-Oferir assessorament, suport, orientació i tractament terapèutic a famílies.  

-Promoure la salut comunitària.  

-Potenciar recursos o serveis destinats a garantir que les famílies en procés de separació o 

divorci rebin acompanyament i suport en tots els àmbits.  

-Consolidar, crear i dirigir espais de trobada entre pares, mares, fills i filles.  

-Impulsar la mediació familiar com a mecanisme de resolució de conflictes.  

-Desenvolupar i gestionar recursos destinats a persones que pateixin directament o 

indirectament violència de gènere.  

-Dissenyar, dirigir i gestionar Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional (ECAI).  

-Acompanyar pares, mares, fills i filles en l'establiment de la vinculació i la seva consolidació de 

manera positiva.  

-Partir de la interculturalitat com a principi de desenvolupament de la societat, portant a 

terme projectes i programes que potenciïn l'entesa entre les diferents comunitats.  

-Dissenyar, desenvolupar i oferir formació adreçada a famílies i professionals.  

-Elaborar i desenvolupar programes d'iniciativa social.  

-Portar a terme activitats relacionades amb els principis i els objectius de la cooperació 

internacional al desenvolupament.  

-Desenvolupar altres activitats que, a criteri del Patronat, serveixin per al millor compliment 

dels fins fundacionals. 

 

Activitats principals:  
-Assessorament i informació.  

-Orientació davant la resolució de conflictes familiars.  

-Teràpia familiar.  

-Servei Espai d'Atenció Familiar (Ed'AF).  

-Servei de punt de trobada.  

-Servei de mediació familiar.  

-Serveis de suport a l'EBASP.  
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Ressenya històrica:  
L'Associació Gentis de Teràpia Familiar, transformada avui en dia en la Fundació Gentis, centra 

principalment les seves activitats a les comarques gironines. Els seus objectius han estat 

intactes des del seu inici. S'han mantingut fidels als estatuts, dirigint totes les seves accions per 

tal d'aconseguir-los. És per aquest motiu, i per l'afany d'arribar cada cop a més famílies, que 

des de la Fundació s'ha fet l'esforç d'iniciar nous projectes i accions adreçades a aquest 

col·lectiu. El caràcter preventiu de la major part de les seves intervencions fa que la major part 

de les diverses problemàtiques que atenen no derivin en situacions greus ni patologitzades, 

sinó que puguin veure com a partir d'una intervenció facilitadora del canvi, la seva situació 

millora i poden restablir l'equilibri perdut. La seva tasca és de suport psicològic i d'atenció 

terapèutica tractant d'oferir una resposta, propera, àgil, professional i rigorosa a les demandes 

i a les necessitats de les famílies en situació de risc, crisi o dificultat. 
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FUNDACIÓ PRIVADA LLARS DE L'AMISTAT 
CHESHIRE 
 

 
Adreça social: C. Manuel de Pedrolo, 2    17007    Girona 

Telèfon:  972 225 880 

Adreça electrònica:  sfabrega@llarsamistat.org 

Web: www.llarsamistat.org 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Objectius principals:  
-Aconseguir qualitat de vida per a les persones ateses, contribuint, en la mesura que sigui 

possible, al benestar i a la satisfacció personal de les persones residents i usuàries del centre 

de dia. 

 

Activitats principals:  
-Residència i centre de dia.  

-Tallers ocupacionals.  

-Sortides lúdiques i participatives.  

 

Ressenya històrica:  
Llars de l'Amistat Cheshire va complir 40 anys el 2008. Va iniciar-se a Barcelona i va estendre's 

arreu de Catalunya, on actualment gestiona vuit entitats. La Llar Oxalis de Girona es va 

inaugurar el 2003 i va rebre les primeres persones residents el març del 2004. Actualment 

compta amb una ocupació completa. 
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FUNDACIÓ PRIVADA ONCOLLIGA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Illa Fuerteventura, 10, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 224 963 

Adreça electrònica:  fundacio@oncolligagirona.cat 

Web: www.oncolligagirona.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Educació, Família 

 
Objectius principals:  
-Ajudar les persones malaltes de càncer, les famílies i les persones cuidadores a millorar la seva 

qualitat de vida.  

-Prevenir el càncer a tota la població.  

-Informar i sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relacionats amb la malaltia.  

-Oferir, amb total independència, un tracte humà, pròxim i ràpid en les actuacions de l'entitat. 

 

Activitats principals:  
-Programes d'atenció a domicili (préstec de material específic, servei de neteja a la llar, servei 

de fisioteràpia a domicili) i programes de rehabilitació (servei de drenatge limfàtic, escola per a 

laringectomitzats).  

-Programes d'atenció familiar (suport al malalt, atenció psicològica, programa per deixar de 

fumar, tallers de manualitats i assessorament legal).  

-Programes d'atenció hospitalària (llar-residència, introducció d'elements terapèutics a l'àmbit 

hospitalari i voluntariat hospitalari domicilari).  

-Programes d'imatge personal (perruques).  

-Programes educatius (programes de prevenció, programa de formació, cursos de voluntariat i 

conferències).  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Oncolliga Girona es va constituir el 8 de juny del 2004 per cobrir l'expansió i el 

creixement progressiu de la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer Girona i Comarques, 

associació ja consolidada a les comarques gironines des de l'any 1995 i que des de llavors 

treballa, constantment, per millorar la qualitat de vida de les persones malaltes de càncer i de 

les seves famílies. 
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FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 5è    17001    Girona 

Telèfon:  972 217 303 

Adreça electrònica:  ysaadoune@ccoo.cat 

Web: www.ccoo.cat/girona 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 134 
 
Objectius principals:  
-Portar a terme cooperació sindical.  

-Promoure la lluita per la pau.  

-Afavorir el desenvolupament dels països del sud.  

-Fomentar la cooperació entre el nord i el sud. 

 

Activitats principals:  
-Intercanvi i formació de professors entre Girona i Xauen (Marroc).  

-Trobada d'artistes per la Handka a Xauen (Marroc).  

-Suport a la ONG Femenina Popular a Colòmbia contra el paramilitarisme.  

-Brigades d'estiu, campanya Maquiles i campanya per al poble palestí.  

 

Ressenya històrica:  
Constituïda per iniciativa de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, està basada en 

l'internacionalisme solidari. A Girona hi va aparèixer l'any 1977 i és una de les fundacions més 

actives. 
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FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA 
OBERTA, LLIURE I NEUTRAL GUIFI.NET 
 

 
Adreça social: C. Carme, 38, bxs. A    17004    Girona 

Telèfon:  620 000 993 

Adreça electrònica:  fundacio@guifi.net 

Web: fundacio.guifi.net 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura 

 
Objectius principals:  
-Promoure el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d'informació i 

comunicació, amb vocació universal i no discriminatòria entre els agents i els operadors del 

sector.  

-Potenciar l'ús de les xarxes en els diferents sectors de la societat i canalitzar els recursos 

humans i materials per tal d'atendre les necessitats d'accés a aquestes xarxes.  

-Fomentar el dret universal a la comunicació i a la informació, a l'intercanvi de coneixements, a 

la llibertat d'expressió, a l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions utilitzant xarxes i 

infraestructures obertes.  

-Impulsar el dret a accedir a una infraestructura de comunicació sense importar on es visqui, 

ajudant a desenvolupar una societat sense fractura digital, on es garanteixi el dret a la inclusió 

digital de qualsevol persona independentment del seu poder adquisitiu o residència.  

-Fomentar el dret a estàndards tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions 

discriminatòries, com per exemple, la complexitat innecessària en maquinari i programari.  

-Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les infraestructures obertes.  

-Generar plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.  

-Establir relacions i col·laboracions amb altres persones i entitats afins als objectius de la 

fundació, participant, si fos el cas, en projectes comuns dins de qualsevol àmbit geogràfic.  

-Defensar la gestió de l'espai radioelèctric, per aconseguir que les regulacions facilitin el dret a 

tenir xarxes obertes, la promoció de l'existència d'espais que no requereixin llicències, el fet de 

procurar la bona gestió comuna i evitar la saturació de les bandes de freqüències no 

llicenciades per xarxes tancades de les que se'n fa un ús privatiu.  

-Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a aquestes finalitats 

fundacionals i els seus mecanismes d'interacció amb els diferents agents de la xarxa social.  

-Organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per a la formació de 

personal, la discussió i difusió dels materials elaborats, analitzats o recopilats per part de la 

fundació.  
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-Incloure qualsevol altra funció que la fundació consideri d'interès per al desenvolupament del 

coneixement, l'intercanvi d'experiències i informacions sobre les funcions assenyalades.  

-Promoure la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, especialment 

mitjançant la cooperació tècnica a través d'accions, programes i projectes d'educació i 

formació; d'investigació i desenvolupament tecnològic; de prestació d'experts; d'informació, 

documentació, intercanvi, assessorament, consultoria i estudis i, en general, de tot allò que 

contribueixi a elevar les capacitats institucionals en els països beneficiaris. 

 

Activitats principals:  
-Difusió de la xarxa oberta, lliure i neutral, realitzant presentacions, tallers, conferències, etc.  
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Ressenya històrica:  
Guifi.net es va gestar a la primavera del 2004. El 3 d'abril del 2004 diverses persones 

interessades en el tema es van reunir per compartir idees i planificar les primeres proves. Fruit 

de les proves fetes, el 15 de maig del 2004 es van establir els primers enllaços permanents i 

estables entre Calldetenes, Gurb, Santa Eugènia de Berga i Vic.  

-El 29 d'octubre del 2004 Vilaweb va atorgar el Premi Vilaweb 2004 a guifi.net, impulsor de la 

xarxa ciutadana oberta.  

-El 17 de novembre del 2006 el Consell Nacional de Joventut de Catalunya va lliurar a guifi.net 

el premi al projecte associatiu més innovador, per ser "un projecte pioner en les noves formes 

de participació", per "ser un projecte, que més enllà d'oferir Internet gratuïtament, ofereix 

recursos a la comunitat, i connecta amb el món rural", i per apropar als joves les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació.  

-El 19 d'abril del 2007 guifi.net va ser un dels tres finalistes al Premi IGC Ciutat de Coneixement 

de l'Internet Global Congress 2007. Aquest premi té l'objectiu de reconèixer públicament les 

millors iniciatives (idees, projectes, investigacions) centrades en l'ús social de les noves 

tecnologies digitals de la informació, la comunicació i el coneixement.  

-El 6 de novembre del 2007 lliuren a guifi.net el Premi Nacional de Telecomunicacions 2007 de 

la Generalitat de Catalunya perquè és una xarxa de telecomunicacions oberta, de banda ampla 

i neutral, que, tot respectant els criteris marcats per la normativa vigent, assoleix prestacions 

d'alt nivell i a baix cost, i garanteix l'accés universal a la societat de la informació i la 

incorporació de serveis de valor afegit allà on és implantada. El jurat va ressaltar que els 2.700 

nodes de xarxa ja operatius, i el seu ritme de creixement arreu de Catalunya, són una 

contribució important a l'equilibri territorial, així com una bona forma d'afrontar l'escletxa 

digital.  

-El maig del 2008 van presentar, a les V Jornades sobre les Telecomunicacions a les 

Administracions Locals organitzades pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de 

Telecomunicacions de Catalunya, juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i 

Comarques i amb la col·laboració de Localret, la ponència "guifi.net, una oportunitat per a les 

administracions locals". En aquesta exposició s'hi expressava l'oportunitat que tenen les 

administracions públiques de fer xarxa oberta de telecomunicacions al seu territori en benefici 

de la ciutadania, la pròpia administració i les empreses, presentant els inconvenients clars de 

fer xarxes privades que s'apropien de l'espai radiolèctric per a ús privatiu creant models 

totalment ineficients pel que fa a l'ús de l'espectre o seguint el model poc ètic de crear 

microoperadors (wisp) per cobrar per l'ús de l'especte radioelèctric d'ús públic sense llicència.  

-L'11 de juliol del 2008 es va constituir la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i 

Neutral guifi.net com a plataforma de col·laboració de recerca, innovació i desenvolupament i 

com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en 

un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa.  

-Al setembre del 2008 la xarxa supera els 5.000 nodes operatius.  

-El 25 de novembre del 2008 la Unió Europea, en la conferència ICT2008 a Lió, anuncia 

oficialment que ha escollit guifi.net com a membre de la European Network of Living Labs.  

-Al febrer del 2009 la xarxa supera els 6.000 nodes operatius.  

-A l'abril del 2009 la Fundació guifi.net queda inscrita al Registre d'Operadors de 

Telecomunicacions de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.  
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-Al juny de 2009 la xarxa supera els 7.000 nodes operatius (10.000 nodes si se sumen els no 

operatius).  

-A l'agost del 2009 es comença a fer el primer tram de fibra òptica, uns dos quilòmetres, que 

uneixen una dotzena de masies al municipi de Gurb.  

-A l'octubre del 2009 supera els 8.000 nodes operatius (11.800 nodes totals) i més de 11.500 

km d'enllaços.  

-Al novembre del 2009, guifi.net s'incorpora al Punt Neutre d'Internet de Catalunya (CATNIX).  

-Al desembre del 2009 desenvolupa un projecte conjunt amb l'ONG Terrasasaharaui que 

permet desplegar la xarxa guifi entre diversos campaments de refugiats sahrauís.  

-El 27 de juny del 2010 se superen els 10.000 nodes operatius (14.700 nodes totals) i prop de 

15.000 km d'enllaços.  

-El 4 de juliol del 2010, Òmnium Cultural sol·licita ajuda a guifi.net per donar cobertura Wi-Fi 

durant la manifestació convocada a Barcelona el dia 10 de juliol, a sis dies vista. S'aconsegueix 

donar cobertura durant 2 km gràcies a l'ajut de 22 persones. 
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 PROIDE 

FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 12    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 292 

Adreça electrònica:  mjuando@lasalle.cat 

Web: www.fundacioproide.org 

 

Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació 

 

Persones associades: 89 
 
Objectius principals:  
-Portar a terme projectes de cooperació en l'àmbit educatiu vinculats a les obres populars de 

La Salle a Togo, Madagascar, Guatemala i Perú.  

-Organitzar campanyes de beques escolars i universitàries a Madagascar, Togo i Guatemala.  

-Formar grups de voluntaris i voluntàries per a la descoberta de la realitat del sud i la 

intervenció en aquest territori.  

-Sensibilitzar anualment totes les escoles de La Salle de Catalunya a partir dels Objectius del 

Mil·leni de les Nacions Unides. 
 

Activitats principals:  
-Treball, en un període concret de l'any, dels materials d'educació al desenvolupament que 

PROIDE i la Coordinadora d'ONG Lasal·lianes preparen anualment.  

-Esmorzars solidaris a l'escola La Salle.  

-Organització de l'encesa solidària que es fa cada any a les escales de la Catedral de Girona.  
 

Ressenya històrica:  
Promoció i desenvolupament són les dues paraules que formen el nom PROIDE. L'ONGD neix 

l'any 1992 de les escoles La Salle de Catalunya, quan es va voler crear una estructura paral·lela 

però independent de PROYDE, creada l'any 1988 a Madrid. L'any 2000 passa de ser associació 

a ser fundació amb el número 1.434 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

És membre de la Federació Catalana d'ONG pel Desenvolupament (FCONGD) des de la seva 

fundació, membre de la Coordinadora d'ONG Lasal·lianes, membre de Xarxes Catalunya i 

membre de les coordinadores d'ONG de Lleida, Tarragona, Sant Celoni, Palamós, Cambrils i 

Manresa. Té tres delegacions comarcals al Bages, a Cambrils i a Mollerussa/Lleida. Té 21 

delegacions locals que són les escoles de La Salle a Catalunya. Girona és una d'aquestes 

delegacions locals. 
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FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA 
 

 
Adreça social: C. Indústria, 22    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 611 

Adreça electrònica:  comunicacio@fundaciornoguera.com 

Web: www.fundaciornoguera.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Objectius principals:  
-Crear i gestionar centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants 

amb trastorns en el seu desenvolupament. 

 

Activitats principals:  
-Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Gironès.  

-Taller Ocupacional Montilivi.  

-Centre Especial de Treball Taller Montilivi Xirgu.  

-Llars-residències Ramon Noguera.  

-Residència Ramon Noguera.  

-Centre de dia d'atenció especialitzada de Sarrià.  

-Residència de Sarrià de Dalt.  

-Residència de Fontajau.  

-Programa Respir.  

-Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar.  

-Programa de lleure i esport.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Privada Ramon Noguera de Girona es va constituir el 24 de desembre del 1995, 

segons un acord de l'assemblea general de l'Associació Pro-Minusvàlids Psíquics Àngelus, amb 

l'esperit d'atorgar a l'entitat de nova creació la gestió de tots els centres i serveis d'atenció a 

persones amb discapacitat intel·lectual que venia gestionant fins aleshores. 
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FUNDACIÓ PRIVADA RAMON VILALLONGA 
 

 
Adreça social: Pl. Poeta Marquina, 9, 1r E    17002    Girona 

Telèfon:  626 425 858 

Adreça electrònica:  fundacioramonvilallonga@hotmail.com 

Web: www.fundacioramonvilallonga.org 

 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Cooperació, Educació 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Contribuir al progrés de la medicina i de la cirurgia.  

-Promoure i impulsar la recerca, la investigació i l'educació social en l'àmbit de les ciències de 

la salut.  

-Patrocinar el foment de la previsió social i de la salut en tots els seus vessants, especialment 

en la infància.  

-Impulsar projectes d'acció social vinculats a la salut.  

-Establir premis de recerca predoctoral en cirurgia laparoscòpica.  

-Consolidar la biblioteca mèdica de la fundació.  

-Construir un hospital quirúrgic a Nigèria. 

 

Activitats principals:  
-Construcció d'un hospital quirúrgic a Eruwa (Nigèria).  

-Convocatòria dels premis de recerca i formació en cirurgia laparoscòpica.  

-Suport a la recerca en forma d'ajuts a metges residents i d'inscripcions a congressos.  

 

Ressenya històrica:  
La fundació es va constituir el 21 de juliol del 2008 per escriptura notarial del senyor Gerardo 

Conesa Martínez. A partir de llavors es va començar a treballar per poder realitzar tres edicions 

dels premis de recerca predoctoral i de formació en cirurgia laparoscòpica. Així mateix, estem 

treballant per consolidar la biblioteca mèdica que ja recull més de 8.000 llibres relacionats amb 

les ciències de la salut. També han treballat en la construcció d'un hospital quirúrgic a Nigèria, 

on, de manera periòdica, van a intervenir pacients de manera programada. Ja s'han fet tres 

sortides a Ghana i Nigèria, on s'han atès a més de 200 pacients i s'han format a més de vint 

cirurgians i deu infermeres. S'han fet ja tres concerts per al foment de la cultura i per vincular-

la amb la ciència i la recerca. S'han otorgat més de 7.000 euros en premis de recerca i formació 

(enguany s'otorgaran uns 6.000 euros). Igualment, s'ha donat suport a la formació de metges 

amb el finançament de cursos i congressos. Així mateix, s'han presentat més de vint 

comunicacions a congressos i més de deu articles mèdics gràcies a les aportacions de l'entitat. 
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FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS 
 

 
Adreça social: C. Garrotxa, 7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 090 

Adreça electrònica:  resilis@resilis.org 

Web: www.resilis.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Infants 

 
Persones associades: 7 
 
Objectius principals:  
-Desenvolupar recursos residencials, assistencials i de suport per a infants i joves en risc social 

o situació de risc de patir-ne. 

 

Activitats principals:  
-Gestió de serveis residencials per a infants i joves.  

-Actuacions puntuals obertes a la participació.  

-Jornades, conferències i actes públics per a la infància.  

-Gestió de seguiment i programes de suport a joves.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es creà fruit de la voluntat del Patronat de la Fundació Plataforma Educativa. 

L'objectiu era crear una fundació especialitzada en l'atenció a la infància i a l'adolescència, fent 

visibles les actuacions que es fan i millorant les accions i serveis que es desenvolupen. 

L'associació es va crear l'any 2006 i inicià la recepció dels diferents serveis fins a arribar a 

assumir tots els que coordinava Plataforma Educativa. 
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FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA 
 

 
Adreça social: C. Garrotxa, 7, bxs.    17006    Girona 

Telèfon:  972 405 454 

Adreça electrònica:  fundacionutopia@fundacionutopia.org 

Web: www.fundacionutopia.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 15 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Creativitat, Cultura 

 
Objectius principals:  
-Donar suport a entitats en la recerca de finançament, auditoria i aplicació del control de 

qualitat en els seus projectes socials i culturals.  

-Sensibilitzar la ciutadania catalana, espanyola i europea en pro del desenvolupament dels 

països empobrits.  

-Portar a terme l'observació, la investigació, l'estudi i la publicació dels resultats, tot enfocat a 

la creativitat i a la innovació com a motors del canvi social.  

-Facilitar programes i projectes socioeducatius per a la població més desfavorida del planeta. 

 

Activitats principals:  
-Establiment de cicles de conferències en col·laboració entre Guatemala i Girona.  

-Intercanvi de coneixements entre el Centre Cívic Sant Narcís i el Proyecto Cultural El Sitio.  

-Cinema compromès.  

-Proyecto Cultural El Sitio: centre cultural, unitat de projectes (EFCI, LOCREO, INCUBA).  

-Nous projectes: viatges solidaris "Ítaca", espai Guatemala, Xocolà i programa de participació 

ciutadana.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Utopia aprofita el coneixement i l'experiència de la Fundació Plataforma Educativa 

i del Proyecto Cultural El Sitio per aconseguir els seus objectius: treballar perquè els recursos 

formatius, laborals i familiars òptims per a una bona qualitat de vida no siguin una qüestió de 

sort. L'àmbit d'actuació de la Fundació Utopia se centra a Girona i a la regió centreamericana a 

Guatemala, seu del Proyecto Cultural El Sitio. 
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 SERGI 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA 
SOCIAL 
 

 
Adreça social: Pl. Lluís Companys, 12    17003    Girona 

Telèfon:  972 213 050 

Adreça electrònica:  info@fundaciosergi.org 

Web: www.fundaciosergi.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Alumnes, Ensenyament, Família, Professional 

 
Objectius principals:  
-Promoure una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultats en el 

desenvolupament personal, familiar o social. 

 

Activitats principals:  
-Formació i recerca: cursos, seminaris, jornades, formacions ajustades a demandes 

específiques, escola d'estiu, Setmana Intercultural de Girona i projectes de recerca.  

-Intermediació en habitatge: gestió de projectes locals d'intermediació en habitatge en 

diferents poblacions de les comarques de Girona.  

-Educació: suport en l'atenció a la diversitat en centres educatius; suport, orientació i mediació 

familiar; gestió de serveis educatius per a la infància/adolescència en risc, i èxit escolar.  

-Dinamització comunitària/intercultural: gestió i suport de plans integrals d'acollida, ciutadania 

i convivència intercultural a diferents municipis; dinamització i foment d'espais i processos 

participatius; suport a col·lectius i a associacions, i mediació intercultural.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació SER.GI té els seus orígens a l'any 1979, quan es va fundar l'Associació Servei Gironí 

de Pedagogia Social, Associació SER.GI. Posteriorment, l'any 1987, es va fundar la Fundació 

Servei Gironí de Pedagogia Social, Fundació SER.GI. La Fundació SER.GI ha estat impulsora de 

diversos espais de formació, com l'Escola d'Educadors Especialitzats de les Comarques 

Gironines o l'Escola d'Estiu sobre Interculturalitat. Va impulsar el primer Centre Terapèutic 

d'Atenció als Drogodependents de les comarques gironines. Des dels seus inicis, la Fundació 

SER.GI va donar suport al sorgiment i a la consolidació d'associacions d'immigrants i va donar 

suport a equips de professionals des de la interculturalitat i el treball comunitari. A finals de la 

dècada dels 90 començà a dinamitzar el Pla comarcal d'immigració de la comarca de la Selva, 
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que va fer desenvolupar estratègies i accions comunitàries per a l'acollida i l'assentament de 

persones immigrades. Fruit d'aquests treballs va iniciar plans locals d'acollida i ciutadania. 

Durant els primers anys del 2000, va impulsar diversos projectes de suport a l'educació formal, 

com són tallers de suport a l'atenció de la diversitat, projectes de mediació intercultural o 

projectes per a la millora de l'èxit escolar. A partir del 2004 també va iniciar la gestió de 

diverses borses municipals de mediació de lloguer social, que persegueixen l'accés i el 

manteniment de l'habitatge a persones amb dificultats econòmiques. 
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FUNDACIÓ SÍNDROME DE DOWN DE GIRONA I 
COMARQUES - ASTRID 21 
 

 
Adreça social: C. Riera de Mus, 1    17003    Girona 

Telèfon:  972 234 019 

Adreça electrònica:  fundacioastrid@fundacioastrid.org 

Web: www.fundacioastrid.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Esport, Iniciativa social, Joventut, Lleure, Persones amb risc d’exclusió 

social, Salut 

 
Persones associades: 265 
 
Objectius principals:  
-Donar una qualitat òptima de vida a les persones amb síndrome de Down i altres 

discapacitats.  

-Integrar aquestes persones en el món laboral. 

 

Activitats principals:  
-Programa escolar.  

-Atenció a professionals de l'educació.  

-Curs de formació ocupacional.  

-Curs de seguiment i formació de persones adultes.  

-Lleure: bàsquet, teatre, cuina, dansa, informàtica i colla d'amics.  

-Programes de suport familiar.  

 

Ressenya històrica:  
Astrid-21 fou constituïda com a associació el 18 de febrer del 1989 i va passar a ser fundació el 

14 de setembre del 1992. 
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FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 

 
Adreça social: C. Emili Grahit, 55-57, entl. 2a    17002    Girona 

Telèfon:  619 755 997 

Adreça electrònica:  aagusti@racorural.com 

Web: www.fundacionvicenteferrer.org 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Esport, Lleure, Medi natural, Salut 

 
Persones associades: 781 
 
Objectius principals:  
-Eradicar la pobresa extrema a Anantapur i conscienciar la societat espanyola sobre la situació 

a aquesta zona. 

 

Activitats principals:  
-Captació de fons.  

-Sensibilització.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundación Vicente Ferrer és una organització no governamental de desenvolupament 

compromesa amb el procés de transformació d'una de les zones més pobres i necessitades de 

l'Índia, Anantapur, i d'una de les comunitats més pobres i excloses, els dàlits (intocables) i els 

grups tribals. El seu fundador, Vicente Ferrer, va estar més de 55 anys treballant a l'Índia al 

costat de les persones més desfavorides. La seva forma d'entendre el desenvolupament ha 

donat lloc a un model exemplar en el marc de la cooperació internacional. Ferrer ha mobilitzat 

les consciències de milers de persones en la lluita per eradicar les desigualtats, transmetent el 

seu compromís i entusiasme a tota la gent que treballa i col·labora per la mateixa causa a 

l'Índia i a Espanya. La fundació està formada per dos equips: un equip espanyol i un equip indi 

que treballen conjuntament per eradicar la pobresa i les desigualtats socials d'Anantapur. 

Sense l'esforç i el compromís dels uns i els altres, els canvis no serien possibles. A l'Índia, Rural 

Development Trust / Women Development Trust funciona com un organisme social, 

respectuós amb l'entorn i protagonista d'un procés de transformació amb un objectiu últim: el 

desenvolupament de la comunitat. Actualment, la fundació compta amb el suport de més de 

133.000 persones col·laboradores a Espanya per donar suport específic i constant a la tasca de 

RDT/WDT a l'Índia. 
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 FUDEN 

FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LA INFERMERIA 
 

 
Adreça social: C. Eiximenis, 20, 7è 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 226 484 

Adreça electrònica:  catalunya_cooperacio@fuden.es 

Web: www.fuden.es 

 
Àmbit: Salut 

 
Persones associades: 625 
 
Objectius principals:  
-Pal·liar les desigualtats mundials.  

-Ajudar a aconseguir un món més just.  

-Reduir la mortalitat infantil.  

-Millorar la salut materna i la dels nounats i nounades.  

-Combatre i sensibilitzar sobre les malalties tropicals desateses.  

-Col·laboració en casos de catàstrofes naturals. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes de sensibilització a la població i a l'escola.  

-Cursos, seminaris i exposicions.  

-En aquest moment, s'està treballant amb una dotzena de països d'Amèrica Central i Sud-

amèrica, així com amb Cuba, Santo Domingo, Guinea Equatorial, Santo Tomé i Príncipe.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va constituir l'any 1989 per respondre a les necessitats de les infermeres i millorar 

la salut dels pobles amb menys recursos, donant suport directe a través d'elles als programes i 

projectes que es realitzen en aquestes zones subdesenvolupades. També realitza tasques 

d'ajuda a persones i educació sanitària. Des de llavors s'ha consolidat com a entitat en el camp 

de la cooperació internacional i ha augmentat els seus recursos. 
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FUNDACIÓ PEDAGÒGICA CRISTAL 
 

 
Adreça social: C. Pou Rodó, 7-9, 1r A    17004    Girona 

Telèfon:  972 692 132 

Adreça electrònica:  mtorrassoler@yahoo.es 

Web: www.fundacioncristal.org 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 102 
 
Objectius principals:  
-Escolaritzar infants de famílies marginals amb risc d'exclusió social i nens i nenes amb 

discapacitats diverses.  

-Atendre psicològicament els nens i les nenes que han patit abús sexual i maltractaments.  

-Proporcionar alimentació especial a infants amb desnutrició.  

-Promoure, conscienciar i divulgar la problemàtica d'Esteli, a Nicaragua, on es desenvolupa la 

tasca de l'entitat.  

-Cercar finançament per al projecte. 

 

Activitats principals:  
-Fires d'entitats de les ciutats on tenen delegacions.  

-Participació a seminaris, jornades i conferències sobre el codesenvolupament, el voluntariat, 

l'educació i altres temes lligats a la tasca de l'entitat.  

-Organització d'activitats lúdiques com sopars, excursions, caminades, etc.  

 

Ressenya històrica:  
La Fundació Pedagògica Cristal a Espanya va ser constituïda l'any 2007 i la de Nicaragua el 

2005. L'escola funciona des del 2003. Va començar amb nou alumnes becats des d'aquí i ara hi 

assisteixen 140 nens i nenes dels quals un 35% tenen discapacitats diverses. Un 80% d'aquests 

infants han patit abús sexual almenys algun cop a la seva curta vida. Tenen dos psicòlogues en 

plantilla que atenen de forma continuada l'alumnat. El mètode d'ensenyament es fa a través 

de la investigació i de la maduresa intel·lectual de cada alumne/a. Ara estan començant la 

construcció de l'escola en un terreny propi de la fundació, ja que fins ara s'estan en una casa 

de lloguer. L'entitat té una biblioteca oberta a tothom, on es fan activitats lúdiques i 

participatives de divulgació sobre literatura nicaragüenca, ja que no hi ha cap biblioteca 

pública a la ciutat. 
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FUNDACIÓ UNICEF - COMITÈ ESPANYOL 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 11, bxs. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 219 496 

Adreça electrònica:  girona@unicef.es 

Web: www.unicef.es 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Esport, Lleure, Sensibilització 

 
Persones associades: 449 
 
Objectius principals:  
-Educar els nens i nenes.  

-Desenvolupar de forma integral la primera infància.  

-Organitzar campanyes d'immunització i programes de vacunació.  

-Lluitar contra el VIH.  

-Protegir els nens i nenes.  

-Garantir el compliment dels drets de la infància. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes: "SOS Níger", "Tots contra la Sida", "Educa i multiplica"...  

-Programes a Perú i Bolívia.  

 

Ressenya històrica:  
L'UNICEF va ser creada l'any 1946 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per atendre 

les necessitats més urgents de la infància a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Els 

primers programes de l'UNICEF anaven dirigits a ajuda d'emergència a milions de nens i nenes 

d'Europa i també d'Orient Mitjà i la Xina. Des d'aquells inicis la protecció dels nens i nenes 

d'arreu del món es va convertir en universal. L'any 2006 va celebrar el seu 60è aniversari. La 

convenció sobre els drets dels nens és la llei fonamental sobre la qual es basa el treball de 

l'entitat. 
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GERUNDA ASSOCIACIÓ PER A L'EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ INTEGRAL 
 

 
Adreça social: C. Universitat de Montpeller, 9, bxs. 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 226 862 

Adreça electrònica:  gerunda.org@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8.15 h a 13 h i de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 249 
 
Objectius principals:  
-Promoure, potenciar i vetllar per una plena educació assistencial i per a la recuperació de les 

persones (i principalment de les persones discapacitades).  

-Realitzar serveis socials que millorin la integració social de les persones (i principalment de les 

persones discapacitades).  

-Col·laborar amb organismes públics i/o privats que tinguin els mateixos objectius socials. 

 

Activitats principals:  
-Serveis de transport adaptat.  

 

Ressenya històrica:  
Gerunda-Associació per a l'Educació i la Formació Integral és una entitat d'iniciativa social, 

sense ànim de lucre, constituïda l'any 1998, que promou i impulsa la integració social de les 

persones amb disminució de la ciutat de Girona i de les comarques gironines. Està inscrita al 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 3.315 i al Departament 

d'Acció Social i Ciutadania, com a entitat privada d'iniciativa social, amb el registre EO3615, així 

com al Registre d'Entitats de Serveis i Establiments Socials, amb el número SO5439, per a la 

realització del projecte de transport adaptat Adapbus Gerunda. Durant l'any 2007 van realitzar 

més de 22.000 serveis de transport adaptat a persones discapacitades en general i amb 

mobilitat reduïda en particular. 
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GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL 
 

 
Adreça social: C. Hortes, 22, entl. B    17001    Girona 

Telèfon:  972 486 107 

Adreça electrònica:  info@gironacentre.org 

Web: www.gironacentre.org 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dijous i divendres, de 9 h a 16 h, i dimarts i dimecres, de 
16 h a 19 h. 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Dinamització 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Dinamitzar i promoure el centre de la ciutat.  

-Promoure la marca i els establiments associats.  

-Fidelitzar els clients i les clientes.  

-Defensar els interessos del petit i la petita comerciant i cobrir les seves necessitats.  

-Organitzar la Cursa del Carrer Nou Girona Centre Eix Comercial.  

-Portar a terme la campanya de Nadal "Llums de Nadal". 

 

Activitats principals:  
-Campanyes als mitjans, anuncis de televisió i cinema.  

-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors".  

-Llibre i exposició de Sant Jordi.  

-Plànol-turisguia.  

-Botiga al carrer.  

-Sorteigs.  

-Ludoteca.  

 

Ressenya històrica:  
L'Agrupació de Comerciants Girona Centre neix el 28 de febrer del 1998 gràcies al conveni 

entre Generalitat, Cambra, Ajuntament i comerciants. A partir del 2008, Girona Centre amplia 

el territori fins al carrer Emili Grahit amb la unificació del Centre amb l'Eixample. Actualment, 

Girona Centre aglutina al voltant d'un 80% del sector comercial de la zona centre. 
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GIRONA CLUB HOQUEI 
 

 
Adreça social: C. Josep Aguilera Martí, 2    17003    Girona 

Telèfon:  615 693 306 

Adreça electrònica:  contacte@girona-ch.info 

Web: www.girona-ch.info 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Divulgació i promoció 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Fomentar, desenvolupar i aconseguir la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva a 

través de l'hoquei sobre patins i el patinatge artístic. 

 

Activitats principals:  
-Promoció de l'hoquei patins i del patinatge artístic entre nens i nenes de 4 a 6 anys.  

-Pràctica de l'hoquei patins, en l'àmbit competitiu, a totes les categories (a partir de 7 anys, 

femení i veterans).  

-Pràctica del patinatge artístic, en l'àmbit competitiu, a partir dels 8-9 anys.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada el 1940, ha estat històricament molt arrelada a la ciutat de Girona i a la seva 

demarcació, de la qual va ser el primer equip d'hoquei patins entre l'elit. Li va ser concedida la 

Medalla d'Or al mèrit esportiu i l'any 1989 va ser campió d'Espanya en la categoria aleví. 
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GIRONA FILMMAKERS 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 77, 2r 2a    17003    Girona 

Telèfon:  619 520 929 

Adreça electrònica:  gironafilmmakers@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Complir els objectius laborals i professionals dels directors/ores de cinema i realitzadors/ores 

de televisió i documentals.  

-Participar en els convenis laborals. 

 

Activitats principals:  
-Promoció conjunta i del club social.  

-Participació en el Festival de Cinema a Girona, en promocions internacionals, en mercats de 

cinema, etc.  

-Festa de Sant Jordi, a Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar el desembre del 2004 per la necessitat de donar una personalitat 

sectorial a cineastes gironins. Ha servit per recopilar informació sectorial en el terreny laboral i 

com a marca promocional del cinema gironí. 
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GIRONA FUTBOL CLUB 
 

 
Adreça social: Av. Montilivi, 141    17003    Girona 

Telèfon:  972 202 977 

Adreça electrònica:  info@gironafutbolclub.com 

Web: www.gironafutbolclub.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 4900 
 
Objectius principals:  
-Continuar tenint l'estructura de piràmide, amb representació de totes les categories en el 

futbol base.  

-Poder llançar el primer equip cap a les categories d'elit per donar a la ciutat un reconeixement 

que arribi arreu del món. 

 

Activitats principals:  
-Participació en les diverses lligues de futbol.  

-Entrenaments de preparació dels partits del cap de setmana.  

 

Ressenya històrica:  
El 25 de juliol del 1930 es va fundar el Girona FC al cafè Norat de la Rambla. En poques 

setmanes a Girona es va aconseguir que hi hagués una autèntica febre pel futbol. El 2005 es 

van celebrar els actes del 75è aniversari. 
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GREMI D'ANTIQUARIS I BROCANTERS DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Joan Maragall, 36, entl. B    17002    Girona 

Telèfon:  972 216 017 

Adreça electrònica:  info@gremi-antiquaris-brocanters-girona.com 

Web: www.gremi-antiquaris-brocanters-girona.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Professional 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Representar, defensar i gestionar els interessos legítims, econòmics, professionals i socials de 

les persones agremiades.  

-Promoure les iniciatives que contribueixen a un major coneixement i prestigi de la professió.  

-Establir serveis tècnics, administratius, de consulta i assessorament, entre d'altres, per a les 

persones associades.  

-Recollir l'expressió de les aspiracions i dels interessos de les persones associades i traslladar-

los i defensar-los davant les administracions. 

 

Activitats principals:  
-Descarregada de Vilobí (febrer i novembre).  

-Fira Antic Calonge (juny).  

-Mercat d'Antiguitats a Calella de Palafrugell (agost).  

-Iecsalis a Sant Feliu de Guíxols (agost).  

-Fira de Nadal a Girona (desembre).  

 

Ressenya històrica:  
El gremi es va crear l'any 1991 i es va registrar a la Generalitat de Catalunya. 
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GREMI DE COMERCIANTS DE MOBLES DE 
GIRONA I COMARQUES 
 

 
Adreça social: Pl. Marquès de Camps, 9-10, 4t 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 410 850 

Adreça electrònica:  gremimoblesgi@telefonica.net 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos econòmics i socials comuns de les 

persones que formen part de l'entitat.  

-Presentar serveis d'interès comú per a les persones associades.  

-Divulgar i promoure des del punt de vista comercial les arts decoratives en general i, 

especialment, el mobiliari, l'interiorisme i la il·luminació.  

-Millorar la formació professional dels seus associats i associades i del seu personal.  

-Facilitar el procés d'innovació i millora competitiva.  

-Informar els seus associats i associades de les novetats fiscals, legals, d'ajudes, etc. 

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va constituir-se com a associació el 9 d'octubre del 1996 amb 27 persones associades, 

i va ser inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb data d'11 d'abril del 1997. 

Més tard, el 23 de novembre de l'any 2000, es va acordar admetre el dipòsit dels estatuts de 

l'organització al Registre d'Estatuts de la Delegació Territorial de Girona. 
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 GMdGC 

GREMI DE MARXANTS DE GIRONA I 
COMARQUES 
 

 
Adreça social: C. E. Claudi Girbal, 23, 1r B    17003    Girona 

Telèfon:  609 317 081 

Adreça electrònica:  gremi.marxants@terra.es 

Web: www.gremimarxants.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Marxants 

 
Persones associades: 750 
 
Objectius principals:  
-Col·laborar amb els ajuntaments i els marxants per al bon funcionament dels mercats 

ambulants. 

 

Activitats principals:  
-Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil obligatòria per a les persones sòcies.  

-Organització de fires i mercats oberts a tothom que sigui marxant.  

-Defensa dels interessos del col·lectiu de marxants davant dels ajuntaments.  

-Informació trimestral als socis i sòcies.  

-Consultori i servei de queixes sobre els mercats setmanals.  

-Distribució de bosses amb l'anagrama del gremi i realització d'un carnet personalitzat pels 

socis i sòcies.  

-Reunions mensuals o bimensuals de la Junta Directiva, assemblees generals bianuals i 

reunions periòdiques amb ajuntaments.  

-Edició d'un butlletí.  

 

Ressenya històrica:  
La primera fundació data de 1993, amb menys de 50 persones associades. El canvi de nom de 

l'entitat es va produir al 2006. 
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 GPFG 

GREMI DE PROFESSIONALS FLORISTES DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Migdia, 46, 2n 4a    17003    Girona 

Telèfon:  626 945 481 

Adreça electrònica:  info@florsdegirona.com 

Web: www.florsdegirona.com 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa, Dinamització 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Donar formació a les persones floristes.  

-Promocionar i protegir el sector. 

 

Activitats principals:  
-Participació a l'exposició "Girona, Temps de Flors" als monuments, patis i jardins de Girona.  

-Cursets per a les persones agremiades.  

-Participació a la fira Tot Nuvis.  

-Recerca de convenis amb empreses.  

-Dinamització del sector a través de campanyes.  

-Regularització i defensa dels drets del sector.  

 

Ressenya històrica:  
Constituït al 1995, el gremi va organitzar la IV Copa d'Art Floral de Catalunya el 13 de maig del 

2001. 
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GREMI D'EMPRESARIS I ARTESANS 
PERRUQUERS DE SENYORES DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Força, 18    17004    Girona 

Telèfon:  972 215 946 

Adreça electrònica:  gremiperruquers@gmail.com 

Web: www.casaldelperruquer.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 13 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 550 
 
Objectius principals:  
-Representar, gestionar i defensar els interessos col·lectius de tots els perruquers, així com 

també defensar els interessos individuals i particulars de cadascuna de les persones 

associades. 

 

Activitats principals:  
-Posicionar el Gremi de Perruquers davant d'institucions públiques.  

-Oferir informació, suport i orientació de forma continuada referent a activitats professionals i 

aspectes diversos relacionats amb el sector de la perruqueria.  

-Formació i reciclatge a professionals, treballadors, treballadores i aturats i aturades.  

-Servei d'assessorament individual, a càrrec de l'advocada del gremi.  

-Realització d'una anàlisi de la situació actual del sector de la perruqueria.  

-Creació d'una xarxa gremial.  

-Campanya de captació de noves persones associades.  

-Titulació reglada dels estudis de perruqueria.  

-Presentació del projecte "The Qhair".  

-Negociació amb empreses subministradores de condicions avantatjoses i beneficis econòmics 

en les seves ofertes comercials.  

 

Ressenya històrica:  
El Gremi de Perruquers és una entitat sense ànim de lucre molt antiga, que es va iniciar 

pertanyent als sindicats verticals, en concret al grup d'activitats diverses. Quan aquests 

sindicats van fer fallida, va ser quan es va traslladar al carrer de la Força, a la Fundació del 

Casal, ja fa més de 35 anys. Tenint en compte la informació anterior, es pot considerar que 
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l'entitat es va constituir l'any 1975. El gremi està compost per una junta directiva que el regeix 

i té la potestat de decisió; aquesta junta consta d'un president, un vicepresident, un tresorer, 

un secretari i vocals. Pel que fa referència als recursos amb els quals compta, aquests són 

limitats, ja que només es disposa dels ingressos procedents de les quotes anuals de les 

persones associades i d'algunes subvencions. A més, aquesta entitat es dedica exclusivament 

als seus agremiats i a les seves agremiades aportant informació, activitats i cursos de formació. 
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GREMI D'ESTANQUERS DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 31, entl. 4a    17002    Girona 

Telèfon:  972 206 438 

Adreça electrònica:  estanquers@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Dimarts, de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Comerç i empresa 

 
Persones associades: 207 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la col·laboració professional entre estanquers. 

 

Activitats principals:  
-Informació, formació i assessorament de les persones associades en la seva activitat.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va fundar l’any 1977 i es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats el 1989. 
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 GRAMISS 

GRUP D'ANIMACIÓ MISSIONERA 
 

 
Adreça social: C. Julià de Bolíbar, 13, 1r    17004    Girona 

Adreça electrònica:  gramissbohio@gmail.com 

Web: www.gramissbohio.wordpress.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Educació, Lleure 

 
Objectius principals:  
-Realitzar els campaments a Bohío Verano (a la República Dominicana des del 1994).  

-Promoure la participació i la implicació de les persones joves en els projectes.  

-Sensibilitzar el nostre entorn de les realitats viscudes.  

-Treballar amb un grup de joves de la República Dominicana perquè es formalitzin com a tal i 

poder tenir una contrapart en aquest país.  

-Crear xarxa amb altres entitats del país que treballin en educació social. 

 

Activitats principals:  
-Campaments Bohío Verano a diferents comunitats de la República Dominicana.  

-Difusió dels projectes i recerca de recursos econòmics o aportacions.  

-Assemblees mensuals, fires, sortides, excursions, etc.  

 

Ressenya històrica:  
1994: Primer Campeonato Villa-Mella fruit de la necessitat i la casualitat. 1997: Construcció de 

la llar d'infants El Almendro a Villa-Mella, així com del Centre d'Acollida Caterina Cargol. 1998: 

Es constitueix GRAMISS com a ONG. 2002: Construcció del Centre de Salut que ja funcionava 

des d'uns anys abans en una "barraqueta". 2005: Inici del Campamento Nicaragua. 2010: 

Durant els últims anys s'han realitzat campaments a diverses comunitats de la República 

Dominicana. 
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 GREC 

GRUP DE RECERCA I ESTUDIS DELS 
CONFLICTES 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 12, 3r 6a    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 545 

Adreça electrònica:  grec@grecmail.cat 

Web: www.grecmail.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Resolució de conflictes 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Analitzar i tractar els conflictes i elaborar propostes de resolució.  

-Fomentar els valors de pau, civisme i convivència entre les persones joves.  

-Promoure i sensibilitzar la ciutadania en defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la 

cooperació al desenvolupament humà i social sostenible. 

 

Activitats principals:  
-Consultoria: servei d'assessorament i consultoria, disseny i desenvolupament de projectes de 

recerca, propostes d'intervenció aplicada en conflictes intergrupals o socials, docència, etc.  

-Docència: mediació intercultural, tècniques per a la gestió dels conflictes, gestió alternativa 

dels conflictes i segona edició del Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes 

Públics.  

-Projectes: joc en línia Com visc els meus conflictes, participació en la jornada de formació 

"Accions socioeducatives als centres penitenciaris", "Mapa de conflictes comunitaris i públics a 

la ciutat de Girona", "Gent gran activa: eines per la bona convivència", etc.  

-Accions joves: joc Què dius, què veus (un joc de misteri sobre els conflictes); taller Relacions 

entre iguals, propostes per la convivència; taller d'habilitats socials; xerrades, etc.  

-Activitats per a la gent gran: curs Gent gran activa, gent gran mediadora. Eines per a la 

convivència; projecte de col·laboració amb Delta Gent Gran Activa i tallers en habilitats socials.  

 

Ressenya històrica:  
GREC es fundà l'any 2001. En aquests anys ha desenvolupat la seva activitat en diverses àrees 

de treball: recerca, projectes d'intervenció, capacitació, recursos didàctics i assessorament. 
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 GEF 

GRUP D'ENTRENADORS FORMATS DE 
PATINATGE ARTÍSTIC DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Major, 155    17840    Sarrià de Ter. 

Telèfon:  972 171 194 

 
Àmbit: Esport 

 
Objectius principals:  
-Organitzar trofeus i estades de patinatge on es reuneixen patinadors i patinadores de tot 

Catalunya. 

 

Activitats principals:  
-Anualment organitzen l'estada de Nadal, l'estada de Setmana Santa, les colònies d'estiu i el 

festival i el trofeu de l'entitat.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat va ser fundada l'any 2002. El principal objectiu que té és organitzar diferents 

activitats relacionades amb el món del patinatge d'una manera lúdica. Busquen que les 

persones que patinen gaudeixin fent esport, més enllà de la part competitiva, i fent valer el 

companyerisme. 
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 GERD 

GRUP EDITOR DE LA REVISTA DEL 
DISCAPACITAT 
 

 
Adreça social: C. Josep Tharrats, 2, 2n 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 172 359 

Adreça electrònica:  gerdcoopera@hotmail.com 

Web: www.gerdd.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cooperació, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Crear els recursos necessaris per fer arribar a les persones discapacitades físiques, psíquiques 

o sensorials qualsevol tipus d'informació que pugui ser útil per millorar la seva qualitat de vida.  

-Editar una revista per difondre aquesta informació.  

-Crear, col·laborar i intercanviar projectes i experiències entre col·lectius de persones 

discapacitades en tercers països, en el camp de la pau, la solidaritat i la cooperació al 

desenvolupament.  

-Dur a terme accions de sensibilització dirigides a la població en general sobre les 

problemàtiques, les característiques i les necessitats específiques que afecten el col·lectiu, tant 

a Catalunya com en tercers països.  

-Facilitar la integració laboral de persones amb discapacitat, així com impulsar la seva 

dinamització sociocultural. 

 

Activitats principals:  
-Manteniment de la producció assolida per la fàbrica de cadires de rodes recentment 

inaugurada a Holguín.  

-Investigació per la millora de la qualitat de les cadires de rodes fabricades, així com per a 

l'ampliació del catàleg d'ajudes tècniques a produir i els processos a seguir.  

-Promoció i comercialització de l'artesania feta en centres de treball per a persones 

discapacitades de Cuba i Guatemala.  

-Foment de l'obra de rehabilitació de la Casa de la Comedia de l'Havana.  

-Edició de la revista temàtica L'Atípic.  
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Ressenya històrica:  
GERD es va fundar el 1999, entre una colla de persones discapacitades de l'àrea de Girona. A la 

tardor del 1999 va sortir el número zero de la revista L'Atípic, i se n'han publicat fins ara prop 

d'una vintena de números, a raó de dos per any. Per complir l'objectiu fundacional, es va 

decidir repartir la revista gratuïtament entre discapacitats i discapacitades catalans, a través de 

la respectiva associació, i finançar-la amb publicitat, i d'aquesta manera es blindava la seva 

independència i neutralitat. L'any 2003, GERD va entrar en contacte amb l'associació que 

aglutina les persones discapacitades cubanes, ACLIFIM, i d'aquesta relació en van sortir una 

sèrie de projectes de cooperació que han diversificat l'activitat de l'associació. La proximitat 

geogràfica i sociocultural ha propiciat que actualment s'estigui estudiant la possibilitat 

d'estendre l'experiència acumulada a altres països veïns d'Amèrica Central. 
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 GEIEG 

GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ 
 

 
Adreça social: Pl. del Vi, 7    17004    Girona 

Telèfon:  972 226 635 

Adreça electrònica:  geieg@geieg.net 

Web: www.geieg.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9.30 h a 13 h i de 15.30 h a 19.30 h, i 
divendres, de 8 h a 13 h. 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Cultura, Divulgació i promoció, Educació, Ensenyament, Joventut, 

Lleure 

 
Persones associades: 17000 
 
Objectius principals:  
-Promoure i organitzar activitats socioculturals obertes a la participació popular.  

-Combinar l'esport de competició amb l'esport d'oci i social. 

 

Activitats principals:  
-Competicions esportives.  

-Sortides de muntanya i activitats esportives diverses.  

-Organització d'actes socioculturals i participació als actes socials i culturals de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
El GEiEG va ser fundat el 1919. És una entitat privada sense ànim de lucre amb un reconegut 

prestigi més enllà de les comarques gironines. El grup fomenta la pràctica de l'esport i la 

cultura, entesos com a eines de formació física, humana i de relació social. Així mateix, és una 

de les primeres entitats de Catalunya pel que fa a nombre de persones associades i de 

patrimoni propi. En la seva dilatada experiència, al GEiEG li han estat atorgades nombroses 

distincions com a reconeixement de la tasca realitzada. Les més significatives són: 1947: Copa 

Stadium. 1952: Medalla d'Or de la Ciutat de Girona. 1960: Medalla d'Or de la Diputació de 

Girona. 1994: Creu de Sant Jordi. 1995: Distinció Athenea. 2000: Entitat d'utilitat pública. 2002: 

Premi Catalunya a la Gestió Esportiva i Premi Important del Turisme. 2004: Premi especial de 

l'Any Europeu de l'Educació en l'Esport (Generalitat de Catalunya). 2005: Menció als cinquens 

premis Fair Play (concedits per BRAFA i UFEC). 2007: Premi Destí Girona. 
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GRUP KO'EJU - SOLIDARITAT AMB EL 
PARAGUAI 
 

 
Adreça social: C. Carme Auguet, 35    17007    Girona 

Telèfon:  677 675 143 

Adreça electrònica:  soniabouamat@hotmail.com 

Web: www.pangea.org/koejubcn 

 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Salut 

 
Objectius principals:  
Objectius estratègics: 

-Conscienciar sobre la realitat paraguaiana i millorar-ne l'accés a la salut, l'educació i la cultura.  

Objectius operatius:  

-Organitzar una brigada anual de joves cooperants que viatgin amb els membres de Ko'eju a 

Paraguai.  

-Enviar cada any un contenidor d'ajuda humanitària per via marítima. 

 

Activitats principals:  
-Campanya de recollida de donacions i de captació de cooperants.  

-Formació i activitats de capacitació de voluntaris, voluntàries i cooperants.  

-Carregament del contenidor.  

-Viatge de la brigada a Paraguai.  

-Lliurament i repartiment de donacions.  

-Elaboració d'una foto o d'un videoreportatge.  

-Fòrum: la Verneda a Paraguai en la Festa Major de Sant Martí.  

 

Ressenya històrica:  
El Grup Ko'eju neix el juliol de l'any 2000 a l'empara de Verneda Solidària - Centre de Recursos 

per a la Cooperació i la Solidaritat Internacional. Durant la primavera del 1998, algunes 

persones voluntàries de Verneda Solidària van contactar amb l'obra social salesiana 

paraguaiana i van tenir notícies del seu projecte de construcció d'habitatges a les Villas de 

Limpio a través del sistema d'ajuda mútua. Després d'aquest contacte, els salesians es van 

mostrar molt interessats en rebre joves voluntaris i es va posar en marxa la primera delegació, 

la qual hi va viatjar l'agost del mateix any. 
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 GRAMC 

GRUPS DE RECERCA I ACTUACIÓ AMB 
MINORIES CULTURALS I TREBALLADORS 
ESTRANGERS 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 143    17003    Girona 

Telèfon:  972 219 600 

Adreça electrònica:  minories@gramc.org 

Web: www.gramc.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 8 h a 14 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Sensibilització 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Potenciar al màxim la solidaritat, el respecte mutu, la convivència i qualsevol altra actitud 

cívica positiva entre el grup majoritari i les minories culturals.  

-Vetllar pel compliment dels convenis nacionals o internacionals que protegeixen els drets i les 

llibertats de les persones i dels grups socials i impulsar la millora dels continguts d'aquestes 

normatives. 

 

Activitats principals:  
-Acollida de treballadors i treballadores estrangers i minories culturals.  

-Activitats de sensibilització de la població vers la situació i la problemàtica global de la 

immigració, la multiculturalitat, etc.  

-Projecte d'acollida lingüística, reforç escolar i intervenció educativa amb alumnes nouvinguts; 

projecte d'accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació per a joves; projecte 

adreçat a ciutadania estrangera per aprendre la llengua i alfabetitzar-se; projecte d'inserció 

sociolaboral adreçat a ciutadanes extracomunitàries; formació per al voluntariat de 

l'associació, etc.  

-Accions per crear uns espais de trobada mixtos que permetin a les persones nouvingudes fer 

projectes de cooperació realistes, fruit del coneixement directe de la realitat dels seus llocs 

d'origen.  
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Ressenya històrica:  
El 18 de novembre del 1989 es va constituir l'associació a la localitat de Girona. Per tal de 

treballar els seus objectius i coordinar els esforços, el GRAMC intervé a través d'assemblees 

locals i grups de treball de recerca. Com a fet destacable, caldria remarcar que la tasca 

realitzada a l'assemblea de Santa Coloma de Farners i l'experiència Samba Kubally es va veure 

reconeguda amb el premi Miguel Hernández l'any 1991. GRAMC també ha editat material 

didàctic centrat en àmbits diversos. 
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 ICV 

INICIATIVA PER CATALUNYA ELS VERDS 
 

 
Adreça social: C. Barcelona, 5, 1r    17002    Girona 

Telèfon:  972 214 577 

Adreça electrònica:  girona@iniciativa.cat 

Web: girona.iniciativa.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h. 
 
Àmbit: Política 

 
Objectius principals:  
-Participar en l'activitat política. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats l’any 2000, el mateix any que es va 

inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, tot i que va ser al 1987 quan 

es va constituir la federació denominada Iniciativa per Catalunya. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

477



 

 
 IPECC 

INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA 
CULTURA CATALANA 
 

 
Adreça social: C. Bisbe Lorenzana, 8, 1r 2a    17002    Girona 

Telèfon:  654 843 857 

Adreça electrònica:  ipecc@ipecc.cat 

Web: www.ipecc.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Política 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Promoure la llengua i cultura catalanes.  

-Fer conèixer la realitat de la nació catalana a la resta del món.  

-Promoure els casals catalans a l'exterior i explicar la seva tasca a Catalunya.  

-Donar a conèixer a la gent de Catalunya la seva llengua, cultura i història. 

 

Activitats principals:  
-Promoció d'un monument de Josep Carner a Brussel·les.  

-Ampliació de les fitxes de persones catalanòfiles a l'exterior.  

-Organització d'un viatge per retre homenatge a Lluís Companys.  

-Col·laboració en arts i campanyes a l'interior i a l'exterior de Catalunya.  

-Foment del coneixement de l'èpica catalana, és a dir, dels fets transcendents de la nostra 

història.  

 

Ressenya històrica:  
L'IPECC es va fundar el 1979 arran del Congrés de Cultura Catalana de l'any 1977. El 2008 va 

sol·licitar la seva inclusió com a entitat de Girona, ja que un grup de socis i sòcies hi va voler 

obrir una delegació. 
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 IRES 

INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL 
 

 
Adreça social: C. Pare Coll, 15, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 426 370 

Adreça electrònica:  girona@iresweb.org 

Web: www.iresweb.org 

Horari d’atenció al públic: Dilluns i dimecres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i dimarts, dijous 
i divendres, de 9 h a 14 h. 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 

Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Realitzar accions socials innovadores i de qualitat dirigides a les persones que donin resposta 

a les problemàtiques socials emergents.  

-Incidir sobre els factors que generen conflictes socials i que posen a part de la població en 

situació de discriminació o risc d'exclusió social. 

 

Activitats principals:  
-Violència familiar i de gènere: casa d'acollida i pisos pont tutelats per a dones maltractades, 

servei d'atenció psicològica per a les dones i per a homes que maltracten, centre d'intervenció 

especialitzada, servei d'atenció integral a la família i d'intervenció psicològica a menors 

agressors i agressores.  

-Inclusió social: diversos serveis dirigits a la inserció social i laboral de diferents col·lectius, com 

dones, persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI), etc.  

 

Ressenya històrica:  
L'IReS és una organització constituïda l'any 1969 com a associació privada d'àmbit estatal. Al 

principi es va centrar en l'atenció a persones en situació de marginació social i amb alguna 

problemàtica derivada de la seva relació amb la justícia. S'activava en l'àmbit assistencial i 

preventiu. Aquestes actuacions van derivar a diferents serveis per afavorir la inserció social 

dins el sistema judicial, accions contra la violència familiar i de gènere, inclusió social i infància, 

joventut i família. L'IReS treballa als territoris de la província de Girona, de Barcelona i a les 

Illes Balears. A les comarques gironines els serveis s'emmarquen dins la violència familiar i de 

gènere, i dins la inclusió social. L'IReS és membre d'un total de 15 federacions o associacions, 

com la Conferència Europea sobre Probations, Entitats d'Iniciativa Social, Fedaia. Ha realitzat 

diferents publicacions relacionades amb aquests àmbits, realitza formació externa i col·labora 

amb diverses universitats. 
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INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS 
 

 
Adreça social: C. Muralla, 2    17004    Girona 

Telèfon:  972 222 423 

Adreça electrònica:  ieg@telefonica.net 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 350 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la investigació i la promoció de la ciència i la cultura a les comarques de Girona.  

-Publicar els Annals i altres estudis d'investigació i difusió relacionats amb Girona i comarques. 

 

Activitats principals:  
-Tres línies editorials: Annals, Monografies i col·lecció "Patrimoni Cultural".  

-Organització del Congrés d'Història de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
L'Institut d'Estudis Gironins es va fundar l'any 1946 amb la missió d'omplir el buit que hi havia 

en el terreny de la recerca i de la recuperació de la memòria històrica. Adherit al Patronat Jose 

M. Quadrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desenvolupat 

culturalment diferents tasques en el camp de la història local. Ha publicat 47 columnes de la 

revista Annals, miscel·lània que aplega els treballs de recerca de les persones estudioses, 

preferentment en el camp de les humanitats. També publica una sèrie de monogràfics sobre 

temes diversos relatius a Girona i comarques i edita monogràfics de petit format sobre temes 

de la ciutat de Girona. 
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 USTEC STES 

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE 
CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Eiximenis, 14, 2n 2a    17001    Girona 

Telèfon:  972 202 034 

Adreça electrònica:  girona@sindicat.net 

Web: www.sindicat.net 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 18 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Educació, Sindicats 

 
Objectius principals:  
-Defensar els següents propòsits: l'ensenyament públic, democràtic i de qualitat; les condicions 

laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, i una societat més justa, solidària, 

democràtica i no excloent. 

 

Activitats principals:  
-Publicacions (Eina d'Informació Sindical, Docència i fulls informatius).  

-Negociacions amb l'administració educativa.  

-Visites informatives a centres.  

-Taules rodones, ponències, etc.  

-Campanyes solidàries.  

-Organització de jornades monogràfiques, formatives, etc.  

-Manteniment del web.  

 

Ressenya històrica:  
USTEC-STEs va néixer l'any 1978 com a sindicat defensor d'un sistema educatiu públic, català, 

gratuït, obligatori, democràtic, plural, integrador, coeducatiu, científic, ecològic, humanista, 

laic i de qualitat. USTEC-STEs és part integrant de la Intersindical Alternativa de Catalunya 

(IAC). La IAC està estructurada confederalment per organitzacions sindicals representatives de 

diferents sectors laborals públics i privats. 
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JOVE CAMBRA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 224 153 

Adreça electrònica:  girona@jovescambres.org 

Web: www.jcigirona.org 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Educació 

 
Persones associades: 23 
 
Objectius principals:  
-Potenciar les habilitats directives, l'assumpció de responsabilitats, el compromís social i 

l'esperit emprenedor de les persones que en formen part.  

-Desenvolupar projectes per a la comunitat, la ciutat o la societat. 

 

Activitats principals:  
-Jornades, debats, sopars-tertúlia, cursos i activitats lúdiques diverses, com l’activitat 

anomenada “Els Reis et vénen a veure”.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats l’any 1992. L’any 1970 es va inscriure al 

Registre d’Associacions de la Generalitat. La Jove Cambra de Girona es va tornar a refundar el 

7 de juliol del 1996, després d’un temps sense activitats, de la mà d’un nou grup de joves molt 

engrescats per fer activitats estructurades i amb vocació de servei a la societat. 
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 JSC 

JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 30, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 212 608 

Adreça electrònica:  jsccomarquesgironines@yahoo.es 

Web: comarquesgironines.jsc.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i divendres, de 
9 h a 14 h. 

 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Joventut 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Lluitar i defensar els ideals del socialisme, la socialdemocràcia, el federalisme i el catalanisme, 

així com la igualtat i el medi.  

-Aconseguir un estat de benestar potent i acabar amb les desigualtats. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes de sensibilització.  

-Formació de nous quadres polítics.  

-Implicar les administracions en els posicionaments polítics de l'entitat.  

-Participar en diversos consells de joventut.  

 

Ressenya històrica:  
La Joventut Socialista de Catalunya (JSC) va ser fundada el 8 d'octubre del 1978 a Barcelona. 

Després d'alguns anys d'inestabilitat, la JSC va ser refundada a les comarques gironines l'any 

2000 amb Germán Rodríguez com a primer secretari. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

483



 

 
 JERC 

JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Ultònia, 23, entl.    17002    Girona 

Telèfon:  972 202 222 

Adreça electrònica:  girona@jerc.cat 

Web: www.jerc.cat/girona 

 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Joventut 

 
Objectius principals:  
-Treballar per millorar les condicions de vida del jovent, aprofitant la rebel·lia, la força i les 

conviccions revolucionàries per transformar políticament i socialment la nostra nació i el món.  

-Construir el moviment juvenil, incidint en totes les poblacions i en tots els àmbits.  

-Elaborar una anàlisi global del moviment juvenil i col·laborar en la seva dinamització.  

-Apostar pel socialisme com a sistema polític, econòmic i de valors. 

 

Activitats principals:  
-Conscienciació, informació i difusió: xerrades, taules rodones, debats, sopars-tertúlia, 

exposicions, etc.  

-Mobilització: participació/organització de concentracions, manifestacions, actes nacionals, 

etc.  

-Institucional: participació en les plataformes ciutadanes o de joves exclusivament i també en 

els mecanismes de decisió locals.  

 

Ressenya històrica:  
Les JERC són l'organització política del jovent independentista, una xarxa de joves que s'estén 

de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó amb l'objectiu de conscienciar i mobilitzar el jovent 

dels Països Catalans. Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya van néixer 

conjuntament amb Esquerra l'any 1931, amb una implantació a tot el territori català des dels 

seus inicis. Amb més de 75 anys d'història, la lluita ha estat de moltes formes diferents però 

sempre amb un mateix objectiu: ser un moviment juvenil d'alliberament nacional i d'esquerres 

que treballa des de cada vila i municipi dels Països Catalans. 
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JOVENTUTS MUSICALS DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  628 008 856 

Adreça electrònica:  girona@joventutsmusicals.cat 

Web: www.joventutsmusicals.cat/girona 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Objectius principals:  
-Ajudar a promoure joves intèrprets de la ciutat i de la resta de l'Estat.  

-Col·laborar amb equipaments culturals existents a la ciutat en la producció musical.  

-Procurar dinamitzar l'associació per tal de donar-li continuïtat i treball en xarxa amb la 

federació autonòmica i estatal. 

 

Activitats principals:  
-Maig 2010: coorganització de l'Assemblea de Joventuts Musicals d'Espanya.  

-Juliol 2010: coproducció del cicle de joves intèrprets "Toc&Clàssic" a l'Auditori de Girona.  

-Des de l'agost del 2010: col·laboració amb el Cafè del Teatre de Girona.  

-Tardor 2010: col·laboració amb la Universitat de Girona per un proper cicle d'activitats 

culturals.  

 

Ressenya històrica:  
L'associació local gironina de Joventuts Musicals va ser, durant anys, una de les entitats 

culturals més importants de la ciutat. Durant un període, però, va viure un procés 

d'estancament i inactivitat que la va fer desaparèixer de l'escena gironina. Va ser durant el 

2010 quan l'entitat va retornar amb una junta directiva nova i amb tot el suport de la 

Federació Catalana i la Confederació Espanyola de Joventuts Musicals. Des de la seva fundació 

a mitjans dels anys vuitanta fins a mitjans dels noranta, JMG va ocupar un paper preeminent 

en la vida cultural gironina, essent de fet un dels pocs programadors de la ciutat. Actualment, 

després d'uns quants anys d'inactivitat, el panorama musical de la ciutat ha canviat 

substancialment. Per això, la refundada entitat de Joventuts Musicals de Girona treballa per 

trobar el seu lloc en la realitat actual de la cultura gironina. 
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JURISTES SENSE FRONTERES 
 

 
Adreça social: Pl. Jaume Vicens Vives, 4    17001    Girona 

Telèfon:  972 210 208 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 19 h, i 
divendres, de 10 h a 14 h. 

 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 278 
 
Objectius principals:  
-Participar amb continguts jurídics en projectes de cooperació solidària al desenvolupament al 

Tercer Món.  

-Sensibilitzar, en aquest àmbit, sobre les situacions de subdesenvolupament. 

 

Activitats principals:  
-Formació de juristes perquè puguin esdevenir agents de desenvolupament.  

-Projectes per al desenvolupament realitzats per contraparts locals a països com Perú, Bolívia, 

Equador i Colòmbia.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat fou creada l'any 1995. Ha esdevingut l'única ONG amb projectes de solidaritat amb 

contingut jurídic. Forma part de la Xarxa d'Observatoris sobre el Compliment dels Drets 

Econòmics, Socials i Culturals DESC, està integrada al Col·legi d'Advocats del TPI i és membre 

de la Xarxa ECPAT contra la Prostitució, la Pornografia i l'Explotació Infantil. Entre els principals 

esdeveniments que porta a terme, cal destacar l'organització d'una jornada sobre dret i 

desenvolupament l'any 1998, una jornada sobre multiculturalitat i ciutadania l'any 2000 i una 

jornada sobre justícies alternatives, celebrada a Cali (Colòmbia), el 2002. Juristes Sense 

Fronteres ha esdevingut una fundació integrada entre d'altres pels il·lustres col·legis 

d'advocats de Girona, Lleida, Manresa, Figueres, etc., i d'altres institucions vinculades a les 

professions jurídiques. Té conveni de col·laboració amb les universitats de Barcelona, 

Autònoma de Barcelona, ESADE, etc. 
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JUSTÍCIA I PAU 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 38, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 249 333 

Adreça electrònica:  justiciaipaugirona@gmail.com 

Web: justiciaipau.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Comunitat 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Defensar els drets humans.  

-Promoure la cultura de pau.  

-Fomentar el coneixement de les diferents religions i cultures que conviuen actualment.  

-Sensibilitzar políticament i democràticament.  

-Denunciar les injustícies socials. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades sobre pau i diàleg interreligiós, sobre temes polítics d'interès general i sobre temes i 

conflictes d'actualitat.  

-Participació activa en actes d'interès general ciutadà.  

-Articles de sensibilització als mitjans de comunicació laborals.  

-Col·laboració amb altres entitats (taules rodones, exposicions, xerrades...).  

 

Ressenya històrica:  
Justícia i Pau va ser fundada com a secretariat diocesà. És una entitat ciutadana que vol ser 

fidel a la inspiració evangèlica en la línia de renovació que va significar el Concili Vaticà II. Actua 

a Catalunya des del 1975. La seva finalitat és la promoció i defensa dels drets humans, la 

justícia, la pau, la solidaritat i el respecte al medi. 
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LA BANDA DEL SURDO 
 

 
Adreça social: Pda. Torrassa, 4    17007    Girona 

Telèfon:  619 431 786 

Adreça electrònica:  contacte@labandadelsurdo.net 

Web: www.labandadelsurdo.net 

Horari d’atenció al públic: A convenir. 
 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Crear i dur a terme espectacles. 

 

Activitats principals:  
-Creació i difusió d'espectacles musicals, tallers de percussió, activitats culturals, etc.  

-Actuació en fires, concerts i actes lúdics.  

 

Ressenya històrica:  
La Banda del Surdo és una companyia amb deu anys de trajectòria en el camp de la música, la 

percussió i els espectacles de carrer, que reuneix músics d'algun dels grups més destacats de 

l'escena gironina. L'origen del grup el trobem en la banda de percussió que donava ritme als 

correfocs dels Diables de l'Onyar. La proposta artística de La Banda del Surdo s'ha centrat 

principalment en l'espectacle Percussionante!, una nombrosa formació de percussionistes amb 

un repertori de ritmes d'arreu del món, acompanyats de la dansa de les xanqueres, apareixen 

entre el públic per reivindicar el carrer i el contacte directe. El grup ha participat en els 

principals festivals de música i teatre de carrer de Catalunya i la resta de l'Estat, i té 

experiència internacional amb actuacions en diversos països europeus. També ha col·laborat 

en produccions d'altres companyies, entre les quals destaquen el Cirque du Soleil, Comediants 

o Studio Festi. A l'octubre de 2006, al festival Temporada Alta, va presentar Dukkun, un nou 

espectacle de sala. 
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LA CASA ARGENTINA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Vern, 20, 1r F    17004    Girona 

Telèfon:  972 217 864 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura 

 
Persones associades: 20 
 
Objectius principals:  
-Aglutinar els col·lectius d'argentins i argentines existents a les comarques de Girona per fer 

trobades festives.  

-Donar a aquests col·lectius orientació sobre temes del seu interès. 

 

Activitats principals:  
-Concerts al Centre Cívic La Fàbrica de Celrà, on es fan rostits criolls, actuacions d'artistes, 

cantants i ballarins i ballarines de tango, etc.  

-Organització de xerrades i activitats culturals.  

 

Ressenya històrica:  
La Casa Argentina de Girona va néixer al maig de 2002, en principi per tractar d'ajudar, 

contenir i orientar la gran quantitat de persones argentines que van arribar a Espanya fugint de 

la crisi econòmica del seu país. Entre els fets més destacats, cal esmentar la presentació d'un 

llibre de l'associació i l'organització de dues conferències, "Argentina vista pels catalans" i 

"Catalunya vista pels argentins", a la Biblioteca Ministral de Salt i una altra, "Violència 

domèstica i immigració", al Centre Cívic Sant Narcís de Girona. 
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LA COPA SCCL 
 

 
Adreça social: C. Gran Via de Jaume I, 10, 2n 1a    17001    Girona 

Telèfon:  872 080 258 

Adreça electrònica:  info@lacopa.cc 

Web: www.lacopa.cc 

 
Àmbit: Medi natural 

 
Persones associades: 7 
 
Objectius principals:  
-Satisfer la necessitat existent del servei ambiental, des del camp de l'ecologisme, i, en 

especial, la consultoria i l'educació ambiental.  

-Treballar per al desenvolupament sostenible i per a la protecció a la infància i a la joventut. 

 

Activitats principals:  
-Treballs en l'àmbit de la planificació territorial, la defensa i la conservació dels espais 

d'interès.  

-Projectes de gestió d'espais.  

-Planificació i execució de campanyes de sensibilització ambiental.  

-Realització d'activitats d'educació ambiental i de materials didàctics.  

 

Ressenya històrica:  
La Copa SCCL neix el 5 de novembre del 2004 de la voluntat de fusió de dues entitats filials de 

l'Associació Naturalistes de Girona (ANG): el Grup d'Educació Ambiental (GEAANG) i l'Oficina 

Tècnica ANG (OTANG) i de l'adequació de la seva forma jurídica a l'activitat que desenvolupen. 
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LA TUTELA, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
TUTELAR DE DISCAPACITATS PSÍQUICS I 
PERSONES GRANS 
 

 
Adreça social: C. Castell de Solterra, 8, bxs. 1a    17003    Girona 

Telèfon:  972 244 782 

Adreça electrònica:  girona@latutela.org 

Web: www.latutela.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 8 h a 18 h, i divendres, de 8 h a 15 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Persones amb risc d’exclusió social 

 
Objectius principals:  
-Portar a terme l'exercici de les institucions tutelars.  

-Promoure la incapacitat legal graduada com a garantia de protecció.  

-Assessorar especialitzadament famílies i/o tutors.  

-Fomentar i crear serveis assistencials i de suport per a persones amb discapacitat psíquica i a 

les persones grans amb demències, així com a les seves famílies.  

-Col·laborar amb les organitzacions, institucions i organismes públics i privats, a fi d'aconseguir 

reformes legislatives i mitjans més adients a les necessitats de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

Activitats principals:  
-Tutela de persones discapacitades psíquiques que no tenen família, o bé de les que, tot i tenir-

la, es trobin en situació de desemparament o abandó, així com de les persones grans amb 

demències.  

-Ajudar les persones tutelades a organitzar la seva vida en tots els àmbits: físic, mental, laboral, 

residencial, formatiu, d'oci i sentimental.  

-Treballar per fomentar les capacitats de les persones tutelades.  

-Assessorar sobre els tràmits relatius a la incapacitació i facilitar els tràmits judicials.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1985, a través de l'Associació Propersones amb Disminució Psíquica (APPS), es promou la 

creació de la Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics. A l'inici va comptar 

amb la col·laboració de Càritas i de la Creu Roja. Anys més tard es va convertir en La Tutela, 

Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics. El 2008 es van complir 23 anys de 

l'inici de les seves activitats, fruit del treball de les 450 persones tutelades de les que es fan 
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càrrec arreu de Catalunya, des de les cinc oficines obertes a Girona, Barcelona, Lleida, Reus i 

Tarragona. La Tutela va néixer a Barcelona però a mesura que es produïen més peticions de 

tutela de diferents punts de Catalunya, l'entitat va decidir crear petites estructures a les 

diferents províncies. Les seus han anat creixent a causa de l'augment del nombre de tuteles. El 

2005 es va inaugurar la nova seu de Barcelona; el 2006, la de Lleida, i el 2008, la de Girona. 
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L'ATENEU, GRUP JUVENIL CULTURAL I 
NATURALISTA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  972 245 111 

Adreça electrònica:  presidencia@ateneunaturalista.org 

Web: www.ateneunaturalista.org 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Cultura, Medi natural 

 
Persones associades: 140 
 
Objectius principals:  
-Conèixer el medi que ens envolta en la seva dimensió natural i cultural, des d'un punt de vista 

jove, crític i constructiu.  

-Difondre els valors naturals de la ciutat i de la comarca. 

 

Activitats principals:  
-Excursions per conèixer l'entorn natural.  

-Xerrades, debats i cicles de conferències.  

-Projecte d'educació ambiental per a joves, amb la secció juvenil l'Estol.  

-Festival dels ocells.  

 

Ressenya històrica:  
L'Ateneu és una entitat fundada l'any 1988 a Girona, que començà com una associació d'amics 

amb interessos naturalistes que, animats per qui va ser el seu professor a l'escola, es va 

dedicar a fer sortides, campanyes, xerrades i tot tipus d'activitats relacionades amb el món de 

la natura. Durant aquests gairebé quinze anys d'activitat, ha contribuït a fer de Girona una 

ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi, participant a l'Agenda 21 municipal, creant 

un projecte propi d'educació ambiental, fent nombroses sortides, organitzant xerrades... A 

més, amb els festivals dels ocells, ha acostat la natura al gran públic. Les bases ideològiques 

són el respecte pels altres i la lluita per la conservació de la natura i per les idees de tothom; la 

defensa de la llibertat de pensament; la responsabilitat de les pròpies accions i dels 

compromisos que s'accepten; les ganes de conèixer i comprendre el món que ens envolta; el 

fet de pensar en la Terra com un tot, i el fet mirar de convèncer l'altra gent perquè també hi 

col·labori. 
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LLIGA CATALANA D'AJUDA AL MALALT DE 
CÀNCER GIRONA I COMARQUES 
 

 
Adreça social: C. Illa Fuerteventura, 10, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 224 963 

Adreça electrònica:  fundacio@oncolligagirona.cat 

Web: www.oncolligagirona.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h. 
 
Àmbit: Salut 

Subàmbit:  Comunitat, Cooperació, Educació, Família 

 
Persones associades: 148 
 
Objectius principals:  
-Ajudar les persones malaltes de càncer, les famílies i els cuidadors i les cuidadores a millorar la 

seva qualitat de vida.  

-Prevenir el càncer de tota la població.  

-Informar i sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relacionats amb la malaltia. 

 

Activitats principals:  
-Programes d'atenció a domicili (préstec de material específic, servei de neteja a la llar i servei 

de fisioteràpia a domicili).  

-Programes de rehabilitació (servei de drenatge limfàtic i escola per a laringectomitzats).  

-Programes d'atenció familiar (suport al malalt, atenció psicològica, programa per deixar de 

fumar, tallers de manualitats i assessorament legal).  

-Programes d'atenció hospitalària (llar-residència, introducció d'elements terapèutics a l'àmbit 

hospitalari i voluntariat hospitalari i domiciliari).  

-Programes d'imatge personal (perruques).  

-Programes educatius (programes de prevenció, programa de formació, cursos de voluntariat i 

conferències).  

 

Ressenya històrica:  
La Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer de Girona i Comarques és una associació 

consolidada des de l'any 1995, i que des de llavors treballa, constantment, per millorar la 

qualitat de vida de les persones malaltes de càncer i de les seves famílies. 
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LLIGAMS ASSOCIACIÓ DE RECERCA, 
INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA 
 

 
Adreça social: Pl. Sant Josep, 1    17004    Girona 

Telèfon:  650 266 145 

Adreça electrònica:  lligams@gmail.com 

Web: www.lligams.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Divulgació i promoció 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Apropar i difondre les ciències socials i humanes fora dels cercles acadèmics (universitats i 

centres d'estudis), a fi de donar més instruments d'opinió al públic.  

-Formar de manera complementària les persones estudiants i llicenciades universitàries. 

 

Activitats principals:  
-Programació de visites guiades a elements del patrimoni històric i arquitectònic de la 

província.  

-Elaboració semestral de la revista Lligams.  

-Celebració anual del seminari de Lligams que es fa a la Universitat de Girona.  

 

Ressenya històrica:  
Lligams és una iniciativa d'un grup d'estudiants de la Universitat de Girona que decidiren 

formar una associació amb un marcat caràcter cultural i de contacte amb el gran públic. 

Fundada el 2005, encara està en període de creixement i any rere any augmenta la seva 

activitat consolidant aspectes com l'edició semestral de la revista Lligams i la celebració anual 

d'un seminari per a la formació d'universitaris i universitàries, però també obert al públic. 

Aquest seminari se celebra cada primavera i aborda temes d'interès per la història però també 

per altres camps en l'àmbit de les comarques gironines. Cal destacar també l'Assemblea 

General anual que es fa cada any al mes de febrer. 
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 LI 

LLUITA INTERNACIONALISTA 
 

 
Adreça social: C. Onyar, 16 C    17004    Girona 

Telèfon:  972 220 048 

Adreça electrònica:  lluitainternacionalista@gmail.com 

Web: www.li-litci.com 

 
Àmbit: Política 

Subàmbit:  Cooperació, Cultura, Educació, Joventut, Persones amb risc d’exclusió social 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Aconseguir la revolució socialista, per acabar amb el capitalisme i construir el socialisme.  

-Impulsar la lluita obrera i jove i la democràcia obrera.  

-Defensar el dret d'autodeterminació del poble.  

-Pretendre la reconstrucció de la IV Internacional.  

-Treballar per una solidaritat política i denunciar el racisme i la xenofòbia.  

-Lluitar per una política sindical de classe, per la defensa dels drets democràtics i per un pla 

obrer contra l'atur i la precarietat. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades mensuals sobre temes d'actualitat.  

-Publicació mensual de la revista.  

-Dossiers monogràfics.  

-Participació en campanyes.  

-Escoles d'estiu.  

-Participació a les plataformes Aturem la Guerra, Solidaritat amb el Poble Palestí, Mesa Cívica, 

etc.  

 

Ressenya històrica:  
Lluita Internacionalista duu les seves idees polítiques a la ciutat de Girona des del 1995 com a 

PRT i a partir de 1999 com a LI. Cada any celebra la seva conferència política. Ha participat en 

el VIII Congrés Mundial de la LI a Brasil, la seva internacional. Des de 1999 es presenta com a 

candidatura a les diverses eleccions: Parlament, Congrés, Senat i municipals. Ha participat en 

campanyes solidàries a Bòsnia, a Palestina, al Líban, etc. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

496



 

 
MANOS AMIGAS 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 38, 5è 1a    17002    Girona 

Telèfon:  696 493 559 

Adreça electrònica:  manosamigasgirona@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació, Salut 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Donar educació, menjar i sostre als nens i nenes amb famílies desestructurades. 

 

Activitats principals:  
-Assistència a fires.  

 

Ressenya històrica:  
Des de la seva creació, l'entitat ha anat enviant i portant diners, medicaments i llibres per als 

projectes en els quals col·labora. 
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MANS UNIDES CAMPANYA CONTRA LA FAM 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 19, 2n 2a    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 525 

Adreça electrònica:  girona@mansunides.org 

Web: www.mansunides.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 10 h a 13 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació, Salut, Sensibilització 

 
Persones associades: 750 
 
Objectius principals:  
-Eradicar la fam i la pobresa al Tercer Món finançant projectes de desenvolupament i 

sensibilització. 

 

Activitats principals:  
-Fires, exposicions, etc.  

-Campanya anual (2n diumenge de febrer).  

 

Ressenya històrica:  
Mans Unides es va crear l'any 1960 amb l'objectiu d'acabar amb la fam al món. Han complert 

el 50è aniversari i han rebut el premi Príncipe de Asturias de la Concordia 2010. 
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 MEGSJC 

MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE 
CATALUNYA - DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Dr. Antic Roca, 38    17003    Girona 

Telèfon:  972 249 327 

Adreça electrònica:  girona@escoltesiguies.cat 

Web: www.escoltesiguies.cat/girona 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Educació 

 
Persones associades: 1421 
 
Objectius principals:  
-Actuar de nexe entre la institució més global (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya) i les 

entitats més petites (els agrupaments), que són les que porten a terme l'acció educativa 

directa.  

-Vetllar pels agrupaments del seu territori, coordinar, orientar i formar els seus voluntaris i 

voluntàries. 

 

Activitats principals:  
-Coordinació, orientació i transmissió d'informació.  

-Formació de monitors, monitores, directors i directores en el lleure infantil i juvenil.  

-Organització de trobades de les persones voluntàries i associades segons les seves funcions 

dins el moviment.  

-Facilitació i potenciació de la implicació dels agrupaments en els diversos plans educatius 

d'entorn fent-ne el seguiment i l'assessorament necessaris.  

-Organització d'un casal d'estiu i diversos camps de treball.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer el 1963, tot i que anteriorment ja s'havien format els següents agrupaments 

escoltes i guies: el de Sant Narcís a Girona (1951), el de Sant Pere a Figueres (1952), el Flors i 

Calcat d'Arenys de Mar (1953), el Nostra Dona del Tura d'Olot (1953), el de Sant Miquel a 

Anglès (1957), el de Sant Nicolau a Malgrat (1957), el Montnegre a Calella (1960), el de Sant 

Cugat a Salt (1960) i el de Montpalau a Pineda (1962). Posteriorment a la constitució i al 

naixement de l'entitat es van formar les següents agrupacions: Pinya de Rosa de Blanes (1964), 

Pare Claret de Girona (1966), Puig d'Afrou de la Cellera (1966), Palamosí de Palamós (1969), 

Joan Pons de Girona (1971), Les Gavarres de la Bisbal (1981), Indika de Palafrugell (1984), 
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Santa Maria de Vista Alegre de Girona (1985), Roca Guillera de Santa Coloma de Farners 

(1986), La Claca de Cassà (1990), Xiprers del Vent de Figueres (1992) i Fontcoberta del Pla de 

l'Estany (2002). El 1991 es va fer una trobada a tota la demarcació (EIXAM). El 1996 es va fer 

una trobada de pioners i caravel·les de tota la demarcació i en l'àmbit internacional (REPICS). El 

1999 es va participar en la trobada de tot el moviment escolta català (XARBOT). El 2008 es va 

fer una trobada a tota la demarcació (100+TU). 
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 MDT 

MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA 
 

 
Adreça social: C. Creu, 32, 3r A    17002    Girona 

Telèfon:  626 321 412 

Adreça electrònica:  mdtgirona@hotmail.com 

Web: www.defensadelaterra.org 

 
Àmbit: Política 

 
Objectius principals:  
-Aconseguir la unitat nacional dels Països Catalans, la independència i el socialisme. 

 

Activitats principals:  
-Realització de debats, xerrades i actes (conferències i mítings) de caràcter polític.  

-Difusió de publicacions i altres materials.  

-Col·laboració amb altres organitzacions polítiques i socials de l'àmbit de l'esquerra 

independentista, així com amb altres entitats cíviques.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat és present a les comarques gironines des de la seva fundació, a finals de la dècada 

dels 80. 
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ÒMNIUM CULTURAL 
 

 
Adreça social: C. Nord, 17, 1r 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 206 213 

Adreça electrònica:  girones@omnium.cat 

Web: www.omnium.cat 

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres i divendres, de 9 h a 14 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Llengua i cultura catalana 

 
Persones associades: 700 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un punt de trobada de la societat civil més enllà de la llengua, la cultura i el país 

català. 

 

Activitats principals:  
-Campanyes.  

-Presentacions i debats.  

-Actes que fan referència a la nostra llengua, cultura i país.  

 

Ressenya històrica:  
Òmnium Cultural, entitat fundada l'any 1961, treballa per a la promoció i la normalització de la 

llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. Actualment, Òmnium té 21 

delegacions comarcals i 7 grups locals. La delegació de Girona es va fundar l'any 1972 i fins a 

l'actualitat ha dut a terme diverses tasques de promoció de la cultura catalana, a més de 

cursos de català. Òmnium Gironès ha col·laborat amb el Correllengua, el Consell Participatiu 

per a la Llengua, la Comissió de Normalització Lingüística de Girona i la Fundació Bertrana, 

entre d'altres, i ara vol obrir una nova etapa plena de projectes i d'idees per afrontar els nous 

reptes que planteja la societat civil catalana del segle XXI. 
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ORELLA ACTIVA ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 

 
Adreça social: C. Mas Abella, 2    17003    Girona 

Telèfon:  636 407 885 

Adreça electrònica:  info@orellaactiva.org 

Web: www.orellaactiva.org 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Música 

 
Objectius principals:  
-Obrir nous espais per tocar i escoltar música a la ciutat de Girona.  

-Celebrar una mostra de caràcter anual amb l'actuació de grups locals i la participació de grups 

de renom en l'àmbit nacional i internacional.  

-Donar tanta importància als aspectes estructurals, tècnics i organitzatius com als aspectes 

artístics (pel que fa a les produccions).  

-Trobar un emplaçament adient per acollir una programació estable tant de noves propostes 

com d'artistes consolidats.  

-Crear un espai de trobada de les persones i col·lectius relacionats amb la música. 

 

Activitats principals:  
-Dia Internacional de la Música.  

-Aniversari de l'associació (5 de gener).  

-Nit de Barraques de Girona i Sound System previ.  

-"Festivalillo de Primavera" (maig).  

-L'Endoll, agenda musical de les comarques gironines.  

-Manteniment del portal de música www.orellaactiva.org  

 

Ressenya històrica:  
Al gener del 2001, un grup de persones amb diferents graus d'implicació en el món de la 

música va decidir deixar d'exercir la "queixa passiva" sobre el panorama musical de la ciutat de 

Girona. Orella Activa naixia així arran de les inquietuds d'un col·lectiu actiu i combatiu, que 

considerava que existien dins l'escena musical gironina algunes mancances que s'havien de 

resoldre. Aquest repte ha anat acompanyant l'associació al llarg d'aquests anys. 
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 PCC 

PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: Rda. Pedret, 12, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  972 210 070 

Adreça electrònica:  pcc@pcc.cat 

Web: www.pcc.cat 

 
Àmbit: Política 

 
Objectius principals:  
-Lluitar per a la transformació de la societat. 

 

Activitats principals:  
-Activitats polítiques, socials i culturals diverses.  

 

Ressenya històrica:  
El Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) es considera continuador del PSUC, fundat el 23 

de juliol del 1936, i fa seva la tradició revolucionària d'aquest. El PCC es pronuncia per l'exercici 

del dret a l'autodeterminació de Catalunya i es reafirma en les seves conviccions republicanes 

perquè considera que la forma d'estat que més es correspon amb el desenvolupament de la 

democràcia i l'avenç cap al socialisme al nostre país és la república democràtica i federal. El 

PCC reafirma la seva independència tant en l'elaboració de la línia política com en les accions 

necessàries d'avenç cap al socialisme d'acord amb les característiques pròpies de Catalunya 

dins el conjunt dels pobles d'Espanya. El PCC lluita pels interessos i les aspiracions de la classe 

obrera de Catalunya i de tots els sectors socials que pateixen qualsevol tipus d'explotació o 

d'opressió. L'activitat del PCC està dirigida actualment a establir i consolidar els moviments de 

masses, la unitat de forces d'esquerra per la defensa i l'ampliació de les llibertats individuals i 

col·lectives i la consecució de la democràcia política i econòmica mitjançant la unitat de la 

classe obrera i del conjunt dels treballadors i treballadores manuals i intel·lectuals, aliats amb 

la pagesia i altres sectors de caràcter antimonopolista. Això és el que l'entitat defineix com 

"articular i organitzar la societat civil alternativa". En el PSUC abans, i posteriorment en el PCC, 

homes i dones comunistes van lluitar tota la seva vida, primer des de l'exili i després des de la 

clandestinitat, per les llibertats de Catalunya i la seva ciutadania, molts dels més significats 

dirigents que van dedicar tota la seva vida a la lluita contra l'opressió i per les llibertats 

democràtiques. Han destacat en l'organització a Catalunya i a Girona homes i dones que 

durant molts anys van dirigir el partit i van ensenyar a lluitar per les llibertats i a defensar a les 

capes de la societat més febles, van ensenyar a organitzar-se als treballadors i treballadores en 

Comissions Obreres, van ensenyar a conèixer i a interpretar les lleis i la política i van ensenyar 

a posar-se sempre de part de les persones més desfavorides i a lluitar pels seus drets. 
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 PSC 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 30, entl. 1a    17002    Girona 

Telèfon:  972 212 608 

Adreça electrònica:  girona@socialistes.cat 

Web: www.socialistes.cat 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 400 
 
Objectius principals:  
-Promoure els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la solidaritat, 

l'internacionalisme i la pau, així com els objectius de la defensa de l'estat del benestar i la 

protecció del medi ambient. 

 

Activitats principals:  
-Assemblees amb les persones afiliades i simpatitzants.  

-Actes públics per explicar les propostes tant sectorials com de criteris polítics generals.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre General d’Entitats de la Generalitat de Catalunya l’any 1978 

amb el número 2.345. Al Registre Municipal de les Entitats de Girona s’hi va inscriure l’any 

2007. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

505



 

 
 POR 

PARTIT OBRER REVOLUCIONARI 
 

 
Adreça social: Rda. Pedret, 10, bxs.    17007    Girona 

Telèfon:  695 592 774 

Adreça electrònica:  girones@por.cat 

Web: www.netpor.org/cat 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Lluitar per agrupar el conjunt de l'avantguarda obrera de l'Estat espanyol sota els principis del 

socialisme, la supressió de l'explotació del treball assalariat i la instauració, en darrer terme, 

d'una societat de productors i productores lliures: el comunisme.  

-Defensar la dictadura del proletariat, és a dir, la presa del poder polític per part de la classe 

obrera expropiant la burgesa i destruint l'Estat a través dels mitjans que s'escaiguin, amb 

l'objectiu d'instaurar un règim republicà fonamentat en els consells obrers i en un govern de 

persones obreres i camperoles. 

 

Activitats principals:  
-Difusió a la ciutadania del marxisme revolucionari, en quina etapa de la lluita es troba el 

partit, anàlisi d'aquesta etapa i definició d'una política d'acord amb aquesta etapa.  

-Organització d'actes i xerrades al voltant de temes d'actualitat (eleccions, preparació de l'1 de 

Maig, diada de l'Onze de Setembre o Dia de la Dona Treballadora) i generals (la globalització, el 

significat de la lluita de classes...).  

-Cursos de formació marxista on s'estudien alguns dels textos més importants dels clàssics del 

marxisme revolucionari (Marx, Lenin o Trotski).  

 

Ressenya històrica:  
El Partit Obrer Revolucionari es va fundar en la clandestinitat l'estiu de 1974 (llavors 

s'anomenava Partit Obrer Revolucionari d'Espanya) i va ser fundat per un sector del trotskisme 

que va sorgir del moviment obrer i estudiantil antifranquista de les darreries dels anys 

seixanta. L'extrema esquerra de les Comissions Obreres i dels altres organismes de lluita va 

donar pas a nous grups polítics que refusaven la política de "reconciliació nacional" del PCE. 

Molts d'aquests grups van buscar ajut i direcció a Pekín i a Albània. Però una altra part es va 

unir al marxisme revolucionari independent, és a dir, als partidaris de la IV Internacional, als 

corrents del trotskisme. Aquí comença la història del POR que, des de les primeres passes, ha 

estat implicat en els esforços internacionals per reconstruir i desenvolupar la IV Internacional. 
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El POR va lliurar les seves primeres batalles en l'anomenada "època de transició", formant part 

de la minoria que volia aconseguir un canvi revolucionari i no la monarquia capitalista 

vinculada a l'Europa de les grans multinacionals. Actualment el POR forma part d'Esquerra 

Unida i Alternativa (EUiA) des de la seva creació. 
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PENYA BARCELONISTA DE GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 17, bxs.    17005    Girona 

Telèfon:  647 681 717 

Adreça electrònica:  info@penyabarcelonistagirona.cat 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 180 
 
Objectius principals:  
-Fomentar l'esport i el barcelonisme a la ciutat de Girona.  

-Establir lligams amb altres entitats de Catalunya. 

 

Activitats principals:  
-Organització de desplaçaments.  

-Adquisició d'entrades per als partits.  

-Tornejos de futbol 7.  

-Visualització de partits de futbol.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat es va fundar l'any del Mundial que es va celebrar a Espanya, el 1982. Durant 24 anys 

ha realitzat desplaçaments a tots els partits del Barça a l'estadi. Ha organitzat viatges a 

l'estranger aprofitant l'arribada de l'equip a les finals, en els quals hi han participat persones 

sòcies, simpatitzants i ciutadanes de totes les comarques gironines. L'associació ha 

subvencionat aquests desplaçaments (en part) i ha organitzat trobades de gent de tota 

Catalunya. També ha col·laborat en les fires del barri de Sant Narcís. 
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PENYA DOBLE SET 
 

 
Adreça social: C. Can Sunyer, 46    17007    Girona 

Telèfon:  626 600 113 

Adreça electrònica:  penyadobleset@alcala.cat 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Educació 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Fomentar en la mainada la cultura de l'esport.  

-Afavorir la integració i la solidaritat entre tots els membres de la institució.  

-Donar prioritat al català com a llengua vehicular de la institució, sense menysprear les altres. 

 

Activitats principals:  
-Foment del futbol base segons els objectius de l'entitat.  

-Organització d'activitats que ajudin a l'educació en l'esperit cívic i el compromís amb la ciutat.  

 

Ressenya històrica:  
La Penya Doble Set va néixer l'any 1939, en uns moments difícils de la història de la ciutat. Des 

del seu inici, la institució va tenir una clara projecció ciutadana i es va caracteritzar per 

fomentar la pràctica del futbol. Té una llarga trajectòria esportiva en el decurs de la seva 

dilatada existència. És una institució que s'ha interessat perquè els nens practiquin esport, 

sense tenir en compte si aquests tindran qualitats i destacaran en l'àmbit futbolístic, fent del 

futbol un element de cohesió social en què la companyonia, l'esportivitat, el civisme i el joc net 

han de prevaldre units a l'esforç i a les ganes de lluitar, perquè l'esport també comporta 

competitivitat. 
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PENYA IMMORTAL GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Pamplona, 3, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  677 775 142 

Adreça electrònica:  immortalgirona@gmail.com 

Web: www.immortalgirona.blogspot.com 

 
Àmbit: Lleure 

Subàmbit:  Cultura, Esport 

 
Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Seguir i donar suport als jugadors del Girona FC perquè puguin pujar de categoria.  

-Acompanyar l'equip als desplaçaments. 

 

Activitats principals:  
-Seguiment del Girona FC a tots els partits.  

 

Ressenya històrica:  
Al 2002 un grup de gent que seguia el seu equip de tota la vida va decidir muntar una penya 

amb estatuts seguint tots els tràmits necessaris. 
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PENYA MADRIDISTA GIRONA 
 

 
Adreça social: C. M.de Déu dels Àngels, 32, bxs. 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 401 614 

Adreça electrònica:  pmg.girona@gmail.com 

Web: www.pmgirona.jimdo.com 

 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Lleure 

 
Persones associades: 200 
 
Objectius principals:  
-Mantenir el sentiment madridista amb tota la família.  

-Fomentar l'esport en general. 

 

Activitats principals:  
-Visualització de tots els partits del Real Madrid CF en pantalla gegant.  

-Viatges per veure el Real Madrid CF.  

-Organització de sopars i diferents activitats al local per poder reunir tota la família.  

 

Ressenya històrica:  
Fundada l'any 1982, ha passat per diferents bars de la ciutat fins que l'any 1998 es va establir a 

l'actual local. El 2007 se'n va celebrar el 25è aniversari amb diversos actes commemoratius, 

entre els quals va destacar un sopar de celebració amb la presència de l'exjugador del Reial 

Madrid Manuel Velázquez en representació del club. 
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PEU A BAIX MOTORSPORT CLUB ESPORTIU 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Cor de Maria, 10, 2n 3a    17002    Girona 

Telèfon:  630 983 780 

Adreça electrònica:  peuabaix@peuabaix.com 

Web: www.peuabaix.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 21 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Comunitat, Educació, Lleure 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Promoure els esports de motor a tots els nivells i en les diferents disciplines.  

-Fomentar l'educació vial i el respecte al medi.  

-Portar a terme una escola de pilots.  

-Fer cursos de seguretat i conducció.  

-Incentivar el lleure i l'esport. 

 

Activitats principals:  
-Colònies de motor: cursets de conducció, seguretat vial i pilotatge de motociclisme i 

automobilisme a partir de 6 anys.  

-Tècniques de pilotatge: trial, enduro, motocròs, quads, 4x4 i ral·li.  

-Lloguer del circuit off-road per a entrenaments, proves test, lleure per a motos, quads, cotxes 

i 4x4.  

-Resistència enduro infantil (Campionat de Catalunya).  

-Resistència enduro grans (Campionat de Catalunya).  

-Enduret del Gironès, a Llagostera (Campionat de Catalunya).  

-Ral·li Vidreres de terra (Campionat de Catalunya).  

-Fórmula ral·li (Màster de Campions de Cabanelles).  

-Motor Show Mercataventura Salt.  

-Motor Show Tordera.  

-Motor Show Osona.  

-Excursions 4x4.  

-Endurada la Selva, a Vilobí d'Onyar (Campionat de Catalunya).  

-Concentracions de vehicles clàssics.  

-Organització d'exhibicions, esdeveniments de motor i incentius per empreses.  
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Ressenya històrica:  
L'Associació Lúdica i Esportiva Peu a Baix de Girona va iniciar el 1997 la seva activitat 

organitzant esdeveniments esportius per les comarques de Girona. El 2005 es va difondre 

l'associació amb l'objectiu d'organitzar trobades, concentracions, cursets, excursions i curses a 

tots els nivells d'esports de motor. Administrativament, una vegada difosa l'entitat com a 

associació lúdica i esportiva, es va observar que no podia organitzar esdeveniments mitjançant 

les federacions catalanes de motociclisme i d'automobilisme, i es van haver de refer els 

estatuts. Peu a Baix va crear una nova entitat esportiva (Moto Club-Escuderia), inscrita al 

Consell Català de l'Esport i afiliada a la Federació Catalana de Motociclisme i a la Federació 

Catalana d'Automobilisme. Per aquest motiu, Peu a Baix va deixar d'actuar com a associació 

lúdica i esportiva i va passar a ser una entitat esportiva anomenada Peu a Baix Motorsport 

Club Esportiu de Girona. 
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PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Vern, 15-17, bxs.    17004    Girona 

Telèfon:  647 418 705 

Adreça electrònica:  aturemlaguerragirona@gmail.com 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Política 

 
Persones associades: 4 
 
Objectius principals:  
-Actuar contra l'exclusió social de col·lectius en risc.  

-Fomentar la convivència i la comprensió mútua de les diferents comunitats en una societat 

multicultural.  

-Promoure el respecte pels drets humans -en especial- i el respecte a la presumpció 

d'innocència, amb independència de l'origen de les persones.  

-Lluitar contra l'estigmatització que certs col·lectius pateixen en la nostra societat.  

-Crear intercanvi cultural a través del coneixement mutu entre les persones nouvingudes i les 

autòctones, lluny de paternalismes i actituds assistencials.  

-Difondre el coneixement dels diferents modus vivendi i l'intercanvi en l'àmbit quotidià.  

-Introduir l'element intercultural a diferents àmbits de la vida sociocultural a Girona i a les 

comarques gironines. 

 

Ressenya històrica:  
La Plataforma Aturem la Guerra treballa activament com a coordinadora d'organitzacions, 

associacions, sindicats, partits polítics i persones individuals des de finals de l'any 2002, quan 

es va produir una de les protestes pacífiques més massives de la història, contra la guerra a 

l'Iraq. A partir del 2003, l'associació va assumir, com un element més dins la campanya, la 

defensa de la presumpció d'innocència de les persones d'origen àrab, molt criminalitzades 

arran de l'11-S als Estats Units i de l'11-M a Madrid, i en un dels intents de l'expresident José 

María Aznar per justificar la guerra de l'Iraq, mitjançant l'Operació Estany. 
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PLATAFORMA CAMPDORÀ TÉ VEU 
 

 
Adreça social: Disseminat Campdorà - Ctra. de Palamós, 74    17461    Girona 

Telèfon:  972 218 976 

 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Lleure 

 
Objectius principals:  
-Vetllar pels interessos de Campdorà. 

 

Activitats principals:  
-Festa major.  

-Temes ambientals de Campdorà.  

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Girona l’any 2006, dos anys després 

de l’elaboració dels seus estatuts i de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat 

de Catalunya. 
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PLATAFORMA CÍVICA PER L'ÚS DE LA 
BICICLETA I PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
MOU-TE EN BICI 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 144-146    17006    Girona 

Telèfon:  650 640 557 

Adreça electrònica:  info@moutenbici.org 

Web: www.moutenbici.org 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 21 h a 22 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Iniciativa social 

 
Persones associades: 300 
 
Objectius principals:  
-Promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.  

-Aconseguir millores en el transport públic.  

-Assolir la pacificació del trànsit, una ciutat més neta, sense retencions de trànsit ni 

contaminació, i amb uns carrers recuperats per als veïns i veïnes, per al joc i per a la 

convivència. 

 

Activitats principals:  
-Bicicletades populars.  

-Campanyes reivindicatives a favor de la bicicleta.  

-Elaboració de projectes sobre mobilitat.  

-Dies sense cotxes.  

-Setmana de la mobilitat sostenible i segura.  

-Activitats de foment de l'ús de la bicicleta.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat neix de la mà de l'Associació Naturalistes de Girona (ANG) al 1996, de la qual 

s'independitza posteriorment. No obstant això, continua mantenint-hi bones relacions i lligams 

estrets. Compagina activitats reivindicatives a favor de la mobilitat sostenible i de foment de 

l'ús de la bicicleta amb bicicletades populars de caire festiu, entre les quals hi ha la ja 

tradicional del primer diumenge després de Reis i la nocturna fins a Sant Feliu de Guíxols cada 

juliol. 
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 PERA 

PLATAFORMA D'ESTUDIANTS REFORMISTES 
ACTIUS 
 

 
Adreça social: C. Universitat de Girona, 12    17003    Girona 

Telèfon:  677 356 918 

Adreça electrònica:  josepribascoll@yahoo.es 

Web: www.garrotxa.net/lptu/pera 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos de les persones estudiants de la Universitat de Girona.  

-Organitzar activitats lúdiques, culturals i esportives dins el marc de la Universitat de Girona.  

-Donar assessorament i suport a les persones estudiants associades.  

-Treballar en l'expansió de l'associació, a partir d'un funcionament democràtic, desvinculat de 

qualsevol partit polític i participatiu, que comprometi tots els associats i associades en la 

millora constant de les finalitats, els objectius, els serveis i el règim jurídic de l'associació. 

 

Activitats principals:  
-Conferències, cursos, xerrades i festes.  

-Visites acadèmiques a les Corts Generals.  

-Assistència a congressos.  

 

Ressenya històrica:  
La Plataforma d'Estudiants Reformistes i Actius neix a la Facultat de Dret de la Universitat de 

Girona durant el curs 1997-1998, i des de llavors ja ha tingut quatre presidents i quatre juntes 

directives diferents. És molt destacable que una entitat estudiantil compleixi deu anys, ja que 

normalment les associacions d'estudiants universitàries acostumen a tenir una durada 

efímera. L'associació neix primigèniament com una entitat de caràcter polític estudiantil amb 

la voluntat de defensar els drets i interessos de les persones estudiants de la Universitat de 

Girona. En qualsevol cas, ben aviat amplia els seus objectius i comença a organitzar altres 

activitats al marge d'aquelles pròpiament de representació de festes, excursions, cicles de 

conferències, visites a institucions polítiques i judicials, assistència a congressos, etc. L'evolució 

de l'entitat ha tingut diferents alts i baixos al llarg de la seva existència, però sempre s'ha 

mantingut fidel als seus principis i objectius. 
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PLECTRUM ASSOCIACIÓ 
 

 
Adreça social: C. Pere Compte, 5, 2n 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 240 447 

Adreça electrònica:  josep@jmanzano.com 

Web: www.jmanzano.com 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 3 
 
Objectius principals:  
-Gestionar activitats musicals. 

 

Activitats principals:  
-Festival de Guitarra de Girona.  

-Concurs de Guitarra Josep Ferrer.  

 

Ressenya històrica:  
Associació de nova creació que es farà càrrec de la gestió del Festival de Guitarra Girona-Costa 

Brava. Aquest festival es gestionava a través de la Cooperativa de Músics de Girona, SCCL. 
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QRAMBLA, ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 
BALLADORS DE CARRER 
 

 
Adreça social: C. Ballesteries, 23, 2n    17004    Girona 

Telèfon:  972 208 753 

Adreça electrònica:  qrambla@qrambla.cat 

Web: www.qrambla.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Lleure 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Difondre el ball i la música tradicional. 

 

Activitats principals:  
-Cicle de ball QRambla.  

-Festival tradicional Folc de Sant Joan.  

 

Ressenya històrica:  
Com a entitat, QRambla funciona des del gener de l'any 2000, però l'activitat fa 15 anys que 

funciona. La primera activitat és la que dóna nom a l'associació, QRambla. És un cicle de ball 

amb música tradicional catalana d'arreu d'Europa amb grups de música en viu, en directe i en 

acústic, ubicat a la Rambla de Girona. La segona activitat és un festival de cultura tradicional 

catalana que se celebra amb motiu de la revetlla de Sant Joan, per això s'anomena Folc de Sant 

Joan. 
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RECICLA GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Major, 230, bxs.    17190    Salt. 

Telèfon:  972 244 004 

Adreça electrònica:  info@recicla.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dissabte, de 10 h a 13 h i de 16.30 h a 20.30 h. 
 
Àmbit: Medi natural 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Educació, Lleure 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Trencar amb situacions d'inadaptació social i laboral, tot difonent una cultura del treball digne 

i solidari, de manera que l'esforç dels membres contribueixi a afirmar i a realitzar en primer 

lloc a les persones per sobre del benefici econòmic, promovent-ne la formació, la participació i 

la integració sociolaboral.  

-Contribuir a l'elaboració i posada en funcionament de projectes de gestió de residus, 

innovadors i respectuosos amb el medi ambient, dirigits a incentivar l'aprofitament i posterior 

ús equilibrat dels recursos naturals, mitjançant la utilització de tecnologies netes.  

-Aconseguir un lloc de treball digne per als seus membres, desenvolupant activitats de 

recuperació, reciclatge i revalorització de tot tipus de residus, ja que consideren que el treball 

és el primer pas per tal de sentir-se útil i avançar cap a la integració global. 

 

Activitats principals:  
-Promoció d'una empresa d'inserció sociolaboral: Reciclagirona Empresa d'Inserció, SLU.  

-Gestió de dos botigues de roba de segona mà (a Girona i a Salt).  

-Informació i orientació en temes d'interès social, laboral i ambiental.  

-Visites guiades a les instal·lacions de l'empresa d'inserció.  

-Tallers de reciclatge i d'altres de relacionats.  

 

Ressenya històrica:  
Recicla Girona és una entitat sense afany de lucre que treballa amb persones en situació de 

risc o provinents de l'atur, centres penitenciaris, etc., i que actua en el camp de la prevenció i 

la inserció sociolaboral dins el marc d'una economia més justa i solidària com a alternativa a la 

lluita contra l'exclusió social.  

El 1999 es va constituir l'Associació Recicla Girona des del mòdul de Gestió de Residus de 

l'Escola Taller de l'Ajuntament de Girona, com una fórmula transitòria de primera experiència 

real d'autoempresa, a partir de la qual es pogués constituir l'embrió d'una futura empresa 

d'inserció sociolaboral. Així mateix, Recicla Girona ha estat treballant per a la posada en 

funcionament d'una empresa d'inserció, que mitjançant la recollida selectiva de residus 
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municipals i el posterior reciclatge, aconsegueixi la inserció social i laboral de persones que 

tenen dificultats d'integració al món laboral tradicional. Des de llavors ha estat realitzant 

estudis i proves pilot per trobar un àmbit de treball poc explotat empresarialment i amb 

capacitat productiva. 
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 SETEM 

SERVEI AL TERCER MÓN 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 219 916 

Adreça electrònica:  girona@setem.org 

Web: www.setem.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 16 h a 20 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  ONG per al desenvolupament 

 
Persones associades: 1380 
 
Objectius principals:  
-Sensibilitzar en la participació i la mobilització.  

-Incidir políticament en les desigualtats del comerç entre nord i sud.  

-Formar i assessorar en la solidaritat i la cooperació. 

 

Activitats principals:  
-Camps de solidaritat.  

-Banca ètica.  

-Rutes solidàries.  

-Festa del comerç just.  

-Xerrades sobre comerç just, campanya roba neta, campanya bon cafè, etc.  

-Cursos sobre solidaritat i cooperació.  

 

Ressenya històrica:  
Fa uns 10 anys l'entitat va néixer gràcies a la participació de gironins i gironines als primers 

camps de solidaritat de Setem-Catalunya. A partir d'aquí es va formar la delegació de Setem a 

Girona, que ha esmerçat esforços en la difusió del comerç just, la banca ètica, els camps de 

solidaritat i en la sensibilització de ciutadans i ciutadanes de Girona. 
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SINDICALISTES SOLIDARIS - FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 3r    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 158 

Adreça electrònica:  jiglesias@girona.ugt.org 

Web: www.sindicalistessolidaris.org 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Professional 

 
Persones associades: 10 
 
Objectius principals:  
-Actuar en l'àmbit de la cooperació i la cultura.  

-Promoure l'activitat solidària de treballadors i treballadores en l'àmbit dels drets humans i 

sindicals a tot arreu.  

-Prioritzar l'enfortiment dels sindicats del Tercer Món. 

 

Activitats principals:  
-Sensibilització en tots els àmbits de la cooperació internacional participant en projectes de 

cooperació del Fons Català de Desenvolupament i d'ajuntaments de les nostres comarques. 

Actualment es promouen projectes de cooperació sindical en diferents àmbits:  

-Difusió dels drets laborals i socials.  

-Enfortiment d'organitzacions sindicals i socials.  

-Impuls del sindicalisme a l'economia informal.  

-Formació sindical, social i ocupacional.  

-Foment de l'economia social.  

-Suport als drets socials bàsics.  

-Línia cultural: cursos de llengua, llibres i fulletons de memòria històrica, exposicions...  

 

Ressenya històrica:  
Sindicalistes Solidaris és el nom amb el que ara es dóna a conèixer públicament la Fundació 

Comaposada, una fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988, amb 

l'objectiu d'acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del sud. 
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 STAC 

SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Carles de Bolòs, 2, bxs.    17003    Girona 

Telèfon:  972 206 741 

Adreça electrònica:  josepm@barnedaassessors.cat 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Sindicats 

 
Persones associades: 102 
 
Objectius principals:  
-Millorar la formació i la informació dels afiliats i les afiliades.  

-Defensar els interessos empresarials de les persones afiliades. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al RME l’any 2000. 
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SOCIETAT DE PESCA ESPORTIVA LA CANYA 
 

 
Adreça social: C. Hortes, 2, 1r 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 212 425 

Horari d’atenció al públic: Dijous, de 20 h a 22 h. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició, Lleure, Medi natural 

 
Persones associades: 150 
 
Objectius principals:  
-Fomentar la pràctica de la pesca esportiva en les modalitats de riu, mar i casting.  

-Afavorir la conservació del medi. 

 

Activitats principals:  
-Concursos de pesca a riu i mar.  

-Cursets de pesca.  

-Xerrades tècniques.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 1954 amb força problemes per part de les autoritats del moment. Va 

tenir moments importants als anys 60, 70 i 80, quan es van aconseguir campionats a Catalunya 

i a Espanya de diferents modalitats. Aquesta entitat sempre va tenir enfrontaments amb les 

autoritats esportives franquistes, fins i tot un president va ser inhabilitat del càrrec. Va ser la 

primera entitat gironina que va catalanitzar el rètol exterior. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

525



 

 
 SOFIGI 

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA 
 

 
Adreça social: Rbla. Llibertat, 14, 2n    17004    Girona 

Telèfon:  606 044 258 

Adreça electrònica:  antonijmaqueda@gmail.com 

Web: sofigi.entitatsgi.cat 

 
Àmbit: Cultura 

 
Persones associades: 240 
 
Objectius principals:  
-Difondre l'afecció al col·leccionisme numismàtic i general mitjançant l'organització 

d'exposicions. 

 

Activitats principals:  
-Organització d'exposicions filatèliques i de col·leccionisme en general.  

-Excursions culturals arreu de la geografia catalana.  

 

Ressenya històrica:  
La Societat Filatèlica Gironina es va crear l'any 1952. Fins avui ha organitzat 143 exposicions, 

entre les quals destaca de forma important l'Exflina al 1987, que fou d'àmbit estatal i que, fins 

al present, no ha estat superada. A més, també va organitzar dues exposicions filatèliques 

catalanes, una l'any 1974 i l'altra al 2002. L'any 2008 va organitzar la I Exposició Binacional de 

Filatèlia Hispanofrancesa. L'entitat té la Medalla d'Argent al Mèrit Filatèlic de la Direcció 

General de Correus, la Medalla d'Argent de la Federació Espanyola de Societats Filatèliques i 

dues medalles d'argent i una d'or de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. Per la seva 

participació, ha obtingut medalles i diplomes en exposicions espanyoles i cal destacar la 

Medalla d'Argent a l'exposició "Philitext" de Buenos Aires i la Medalla d'Argent en l'exposició 

de l'any 1994 a Nova York. 
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 SED 

SOLIDARITAT, EDUCACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
 

 
Adreça social: Av. Josep Tarradellas, 5    17006    Girona 

Telèfon:  972 232 211 

Adreça electrònica:  sed-girona@maristes.cat 

Horari d’atenció al públic: Dijous, de 15 h a 17 h, i divendres, de 17 h a 20 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Educació 

 
Objectius principals:  
-Promoure activitats de sensibilització i educació per a la justícia i la pau amb els països més 

necessitats.  

-Donar suport al voluntariat.  

-Organitzar i realitzar accions per al desenvolupament i la solidaritat amb els països més 

empobrits. 

 

Activitats principals:  
-Suport a l'educació al Paraguai i a Tanzània a través de beques per a infants.  

-Campanya de projectes de desenvolupament.  

-Promoció d'activitats per educar en la solidaritat, el civisme, la justícia i la pau.  

-Creació de materials didàctics.  

-Promoció i acompanyament del voluntariat que participa a la campanya formativa de 

solidaritat internacional Camps de Treball - Missió i Voluntariat Social amb projectes i realitats 

socials desfavorides del nostre voltant i en altres països d'Àfrica i d'Amèrica Llatina.  

-Campanyes de sensibilització i participació ciutadana.  

 

Ressenya històrica:  
És una organització no governamental de desenvolupament, independent i d'àmbit estatal, 

que va ser creada l'any 1992 pels germans Maristes. Anima, forma i acompanya voluntariat 

que a l'estiu participa en experiències de voluntariat internacional a Tanzània, Paraguai i 

Equador. Cada curs escolar, l'ONG SED sensibilitza infants i joves sobre un tema concret. 

Seguint en la proposta de sensibilitzar i treballar pels drets de la infància, el dret a un nom i a 

una nacionalitat, durant el curs escolar 2010-2011 proposa el lema "Em dic i sóc". Sobre aquest 

lema hi ha unitats didàctiques pensades per: cicle infantil, primària, secundària, batxillerat i 

educació no formal. 
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TACA ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE LES 
COMARQUES GIRONINES 
 

 
Adreça social: C. Rutlla, 20-22    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 785 

Adreça electrònica:  taca@taca.cat 

Web: www.taca.cat 

 
Àmbit: Cultura 

Subàmbit:  Arts plàstiques, Comunitat, Educació 

 
Persones associades: 15 
 
Objectius principals:  
-Ser punt de referència per a artistes emergents de les comarques gironines ajudant-los en les 

tasques de difusió i edició de la seva obra.  

-Apropar-se de manera didàctica a artistes ja consolidats i consolidades a través del diàleg, de 

visites, d'audicions, etc.  

-Impulsar les inquietuds artístiques, fent exposicions col·lectives, concerts, tallers i sortides, 

etc. 

 

Activitats principals:  
-Festival Inund'Art.  

-Itineraris escultòrics, visites culturals i concerts.  

-Participació en el projecte europeu "Memento", dins el marc dels programes "Sòcrates - 

Grundtvig2".  

-Exposicions col·lectives d'artistes de l'associació i realització de projectes per a altres 

associacions.  

 

Ressenya històrica:  
L'entitat va néixer el 1997, però no es va formalitzar fins l'any 2000. Entre les seves activitats, 

en destaquen les següents:  

-Exposició "Dones a la vora de la crisi de l'art: intercanvi artístic entre artistes de les comarques 

gironines i de la Catalunya Nord", amb exposicions a Girona, Perpinyà i Porqueres (2000-2004).  

-Projecte portat a terme juntament amb els Amics de la UNESCO de Girona, l'associació Le 

Malentendou (França), Xarxa Blau i la Universitat de Perpinyà. En totes les exposicions s'ha 

destacat el caire multidisciplinari de l'entitat, fent lectures de poemes i concerts.  

-Col·laboració en la conferència internacional "Diàleg per a l'aprenentatge al llarg de tota la 

vida en l'àmbit local", organitzada per ACEFIR juntament amb els socis del projecte 
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"Grundtvig2" d'Holanda i Suècia al Centre Cultural de la Mediterrània, a Can Quintana de 

Torroella de Montgrí.  

-Homenatge a Miquel Martí i Pol: exposició d'obres de deu artistes gironins, inspirades en 

poemes de l'escriptor, que van ser llegits per diversos rapsodes i dinamitzats amb interludis 

musicals.  

-Cicle de concerts de Nadal a Sarrià de Ter, durant sis anys consecutius (2001-2006).  

-Inund'Art, espai d'intercanvi, diàleg, reflexió i mostra d'artistes.  

-Itinerari escultòric: passejada pels carrers de Girona, amb el guiatge i explicació de les 

escultures.  

-Exposicions col·lectives diverses des de 1997 fins a l'actualitat. 
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TEIXIDORS DE XARXES ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL PER A L'EDUCACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
 

 
Adreça social: C. Mestre Francesc Civil, 3, bxs. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 820 559 

Adreça electrònica:  teixidorsdexarxes@gmail.com 

Web: www.teixidors.wordpress.com 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 14 h a 18 h. 
 
Àmbit: Cooperació 

Subàmbit:  Comunitat, Cultura, Medi natural 

 

Persones associades: 40 
 
Objectius principals:  
-Treballar per al desenvolupament humà sostenible global.  

-Desenvolupar accions d'educació i cooperació internacional (projecte "Catalunya-Colòmbia" i 

projectes d'educació i sensibilització per al desenvolupament sostenible en l'àmbit local gironí). 
 

Activitats principals:  
-Projecte de cooperació per al desenvolupament sostenible de comunitats camperoles de 

minifundis a Colòmbia i sensibilització en educació per al desenvolupament sostenible a 

escoles, col·legis i universitats a Colòmbia.  

-Projectes de sensibilització en educació per al desenvolupament sostenible a Girona i 

comarques (centres educatius, centres cívics, biblioteques i espais socials).  

-Projectes d'integració social i responsabilitat ambiental: Amics per la Llengua i Reciclatge 

Solidari a Sant Feliu de Guíxols.  

-Enfortiment del teixit associatiu i de la cooperació dins de les mateixes ONG i de col·lectius 

socials.  
 

Ressenya històrica:  
Teixidors de Xarxes es va crear a Sant Feliu de Guíxols l'any 2003 per part d'un grup de 

persones i professionals de diferents nacionalitats, vinculades a l'àmbit de l'educació i la 

investigació socioambiental, amb l'ànim de contribuir amb processos de transformació 

sostenibles en els àmbits local i internacional. Ha comptat des del principi amb el suport de 

l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i amb l'Associació de Naturalistes de 

Girona. Des del 2008 té la seu social a la ciutat de Girona i participa activament en programes 

de sensibilització per a la població. És membre de la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona i 

representant davant del Consell de Sostenibilitat Municipal a Girona. 
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UNI GIRONA CLUB DE BÀSQUET 
 

 
Adreça social: C. Bernat Boades, 34, 4t 1a    17005    Girona 

Telèfon:  972 213 512 

Adreça electrònica:  info@unigirona.cat 

Web: www.unigirona.cat 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Participar en competicions de bàsquet federat. 

 

Activitats principals:  
-Pràctica del bàsquet.  

 

Ressenya històrica:  
El juny del 2005, arran d'un acord entre el CB Vedruna i el CESET, es crea l'Uni Girona Club de 

Bàsquet per a la gestió d'equips femenins preferents i sèniors. 
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 UDC 

UNIÓ DE JOVES DE GIRONA - UNIÓ 
DEMOCRÀTICA CATALUNYA 
 

 
Adreça social: Av. 20 de Juny, 7, entl. 1a    17001    Girona 

Telèfon:  972 205 062 

Adreça electrònica:  info@ujgirona.cat 

Web: www.ujgirona.cat 

 
Àmbit: Política 

 
Persones associades: 100 
 
Objectius principals:  
-Defensar els valors de l'humanisme: llibertat i justícia social.  

-Obtenir la independència de Catalunya com a estat dins d'Europa. 

 

Activitats principals:  
-Actes reivindicatius: Sant Jordi, Dia d'Europa, Onze de Setembre, etc.  

-Cicle "Joves, política i societat".  

-Cursos de formació política.  

-Participació en les plataformes i moviments ciutadans.  

 

Ressenya històrica:  
L'any 1932 es va fundar a Barcelona la Unió de Joves Democratacristians de Catalunya, 

joventuts d'UDC, coneguda actualment com a Unió de Joves. El 1978, un cop recuperada la 

democràcia al país, es va constituir la Unió de Joves a les comarques gironines, amb seu a la 

ciutat de Girona. En pocs anys es va comptar ja amb moltes persones militants a la ciutat, 

compromeses amb el país i amb les persones, i es va començar a realitzar activitat pròpia com 

a col·lectiu jove. Com a joventuts d'Unió Democràtica de Catalunya, s'ha col·laborat en totes 

les convocatòries d'eleccions amb representants joves a les llistes de CiU. 
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UNIÓ ESPORTIVA CAN GIBERT DEL PLA 
 

 
Adreça social: C. Enric Marquès i Ribalta, 1 A    17006    Girona 

Telèfon:  619 718 603 

Adreça electrònica:  cangibert@gmail.com 

Horari d’atenció al públic: Vespres i caps de setmana. 
 
Àmbit: Esport 

Subàmbit:  Competició 

 
Persones associades: 60 
 
Objectius principals:  
-Procurar que les persones joves facin una activitat esportiva. 

 

Activitats principals:  
-Partits de futbol.  

 

Ressenya històrica:  
Entitat fundada l'any 1983. 
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UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Sant Joan Bta. la Salle, 12    17002    Girona 

Telèfon:  972 200 292 

 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 250 
 
Objectius principals:  
-Poder oferir a l'alumnat del col·legi la possibilitat de realitzar activitats esportives. 

 

Activitats principals:  
-Participació, a través de les seves seccions, en les lligues esportives que organitzen la 

Federació Catalana de Futbol i la Federació Catalana de Bàsquet i en les proves i competicions 

organitzades per la Federació Catalana de Patinatge.  

-Participació en les competicions organitzades pel Consell Esportiu del Gironès.  

-Organització d'activitats obertes a la ciutat, com la Diada del Bàsquet, el Torneig de Futbol 

Germà Guillermo, el Festival de Fi de Curs de Patinatge Artístic, la Diada de l'Esport, etc.  

 

Ressenya històrica:  
La Unió Esportiva la Salle es va constituir l'any 1992. El primer esport que es va practicar va ser 

el futbol i després el bàsquet, l'handbol, el voleibol i el patinatge artístic. Actualment té uns 

250 esportistes, alumnes del col·legi i també d'altres col·legis de la ciutat, perquè aquesta 

entitat està oberta a tothom. L'any 2006 va celebrar els 50 anys d'esport federat de futbol. 

Guia municipal de les entitats de Girona Ajuntament de Girona

534



 

 
UNIÓ ESPORTIVA VILA-ROJA 
 

 
Adreça social: C. Camp de la Plana, 13    17004    Girona 

Telèfon:  972 216 767 

Horari d’atenció al públic: Tot el dia. 
 
Àmbit: Esport 

 
Persones associades: 50 
 
Objectius principals:  
-Formar nois en el futbol. 

 

Activitats principals:  
-Futbol.  

 

Ressenya històrica:  
Aquesta entitat va ser fundada al 1972 pels veïns del barri, i es va mantenir fins al 2004, quan 

es va haver de retirar l'equip per la mala conducta de diversos jugadors. A la temporada 2005-

2006 va tornar a funcionar. 
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 UGT 

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS 
 

 
Adreça social: C. Miquel Blay, 1 A, 3r    17001    Girona 

Telèfon:  972 215 158 

Adreça electrònica:  psocial@girona.ugt.org 

Web: www.ugtgi.cat 

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h. 
 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Sindicats 

 
Persones associades: 2500 
 
Objectius principals:  
-Proporcionar assessorament i serveis sobre temes sindicals, laborals i socials (ajudes i serveis 

socials, formació, emigració, dona, joves i habitatge).  

-Defensar els drets de tots els treballadors i treballadores i millorar la seva qualitat de vida.  

-Sensibilitzar la societat sobre temes laborals i socials i d'interès general. 

 

Activitats principals:  
-Activitats sindicals i socials.  

-Assessorament juridicolaboral i a l'immigració.  

-Atenció integral a la inserció sociolaboral.  

-Formació sindical, professional i ocupacional.  

-Salut laboral i medi ambient.  

-Informació, orientació i assessorament sobre prestació i serveis socials.  

-Serveis sobre habitatge, joves i assegurances.  

 

Ressenya històrica:  
La Unió General de Treballadors neix el 1888 a partir de la iniciativa d'algunes societats obreres 

per tal d'unificar esforços per defensar els drets dels treballadors i treballadores d'arreu. Des 

d'aleshores, i passant per etapes de clandestinitat i dificultats, s'ha anat consolidant com a 

sindicat de classe amb presència a tot l'estat. Tenint com a referència la defensa de les 

persones treballadores, ha anat diversificant els seus serveis per atendre diferents col·lectius i 

temàtiques com la immigració, la igualtat de gènere o l'habitatge. A les comarques gironines 

ha estat un sindicat actiu des de l'inici i actualment és present a totes les comarques. 
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 USOC 

UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA 
 

 
Adreça social: C. Santa Eugènia, 68, pral. 2a    17005    Girona 

Telèfon:  972 400 021 

Adreça electrònica:  comarquesgirona@usoc.cat 

Web: www.usoc.es 

 
Àmbit: Professional 

Subàmbit:  Sindicats 

 
Persones associades: 500 
 
Objectius principals:  
-Defensar els interessos dels treballadors i les treballadores.  

-Proporcionar una formació sindical contínua. 

 

Activitats principals:  
-Formació sindical als seus delegats i delegades.  

-Servei de premsa.  

-Negociació col·lectiva.  

-Serveis jurídics.  

-Formació Forcem Català.  

-Atenció a l'afiliat i a l'afiliada.  

-Assessorament laboral i sindical.  

-Expansió sindical a l'empresa i a l'administració.  

 

Ressenya històrica:  
1960: Fundació del sindicat USO. 1960-1980: Expansió al País Basc, Madrid i Catalunya. 1990-

2007: Consolidació. 
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XANGARA GRUP SOLIDARI PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
 

 
Adreça social: C. E. Claudi Girbal, 18, 1r    17003    Girona 

Telèfon:  607 846 235 

Adreça electrònica:  xangara@hotmail.com 

Web: www.xangara.org 

Horari d’atenció al públic: Cada dia, de 9 h a 21 h (per telèfon). 
 
Àmbit: Cooperació 

 
Persones associades: 45 
 
Objectius principals:  
-Cobrir els recursos d'àmbit educatiu en l'orfenat Maria Clara de Maputo (Moçambic) i en la 

residència d'universitaris del Sonqo (a part dels projectes que es fan de construir un aviari i 

una cort de porcs per recursos propis). 

 

Activitats principals:  
-Reunió anual de socis i sòcies on s'exposen els projectes realitzats i els que es portaran a 

terme.  

-Festa (Fesfara) anual oberta a tothom.  

-Trobada d'entitats que se celebra el mes d'octubre.  

 

Ressenya històrica:  
Xangara es va fundar el dia 23 de febrer del 2004 a Girona. Eren set persones que constaven 

en l'acta fundacional i des d'aquella data s'han anat inscrivint socis i sòcies. S'han portat a 

terme diferents projectes d'ajuda a Moçambic, tenint el pare Albert Fort com a contacte i 

persona que fa el seguiment dels projectes. 
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 XIC 

XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: Pl. Assumpció, 26-27    17005    Girona 

Telèfon:  972 237 063 

Adreça electrònica:  xicgirona@hotmail.com 

Web: xicgirona.entitatsgi.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimecres, de 19 h a 21 h. 
 
Àmbit: Comunitat 

Subàmbit:  Cultura, Educació 

 
Persones associades: 30 
 
Objectius principals:  
-Esdevenir un espai d'intercanvi de coneixements, sabers i experiències.  

-Construir una cadena d'ensenyament mutu partint de l'educació popular. 

 

Activitats principals:  
-Xerrades i conferències per promoure les xarxes d'intercanvis arreu del món. L'intercanvi de 

coneixements pot ser molt divers i diferent, la gent ofereix i demana qualsevol tipus d'activitat: 

idiomes, música, ciències, lletres, excursions, esports, oficis, etc.  

 

Ressenya històrica:  
Les activitats van començar amb la intervenció d'un grup de treball social. Les trobades es fan 

a locals públics de la ciutat de Girona i a d'altres municipis de Catalunya. Des de 2001, XIC 

Girona ha quedat integrada i domiciliada a l'Estació Espai Jove i, amb la col·laboració de 

l'Ajuntament, porten a terme les activitats als centres cívics i als locals socials. Pel que fa al 

funcionament, cal dir que qui fa l'oferta organitza l'activitat a la seva manera, d'aquesta 

manera els socis i les sòcies són autodidactes. D'altra banda, qui rep el coneixement ha d'oferir 

una altra activitat obligatòriament (l'intercanvi és obligatori), i això permet relacionar-se amb 

diferents persones d'afinitats i afeccions comuns. 
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CERCLE D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS DE 
GIRONA 
 

 
Adreça social: C. Josep Morató i Grau, 18, 3r 2a    17004    Girona 

Telèfon:  972 210 280 

 
Àmbit: Cultura 

 
Objectius principals:  
-Impulsar els estudis d’investigació d’abast local i comarcal.  

-Promoure la divulgació de treballs d’investigació.  

-Organitzar reunions científiques.  

-Desenvolupar activitats culturals d’abast popular.  

-Instituir premis i ajudes, i organitzar altres activitats que contribueixin al compliment dels fins 

del Cercle. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1984. 
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 AGORA 

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'ORIENTACIÓ 
RECURSOS I ACTIVITATS 
 

 
Adreça social: Pl. Independència, 6, 2n dreta    17001    Girona 

Telèfon:  972 411 460 

 
Àmbit: Educació 

Subàmbit:  Formació, Joventut 

 
Objectius principals:  
-Contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones joves de Girona.  

-Aprofundir en la democràcia com a valor present en la vida ciutadana dels joves de Girona.  

-Treballar les següents àrees temàtiques: formació, ocupació, cultura, lleure, allotjament i 

medi ambient.  

-Potenciar l’organització de col·lectius de joves i buscar la coordinació per àmbits temàtics com 

a forma de participació ciutadana i de fer arribar l’opinió en els nivells de presa de decisions 

que els afecten.  

-Assessorar altres associacions, entitats o agents socials sobre la manera de dur a terme 

objectius iguals o relacionats amb els d’aquesta associació.  

-Participar en xerrades, debats i conferències que tractin sobre temes com els exposats.  

-Impulsar la formació dels membres de l’associació en els temes relacionats amb les finalitats 

de l’entitat.  

-Crear tots els productes informatius que siguin necessaris. 

 

Ressenya històrica:  
L’entitat es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya l’any 1998 i al 

Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona l’any 1999. 
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Col·lecció Guies Urbanes 13 

 

Ajuntament de Girona 

Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut 
Registre Municipal d’Entitats 

 
Adreça: Plaça del Vi, 1   Girona   17004 

Telèfon: 972 419 508  
Fax: 972 419 507 

Adreça electrònica: relacionsciutadanes@ajgirona.cat 
Horari d’atenció al públic i d’atenció telefònica: De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h 




