
DIMARTS 22 DE JULIOL DE 2014
SALA D’ACTES CENTRE CÍVIC DEL PONT MAJOR

SEGUIMENT DEL SEGUIMENT DEL 
PLA DE TREBALL 2014PLA DE TREBALL 2014



OBJECTIUS GENERALS CCSS 2013OBJECTIUS GENERALS CCSS 2013--20142014

1. 1. 1. 1. Cercar propostes i solucions  
a les situacions de pobresa i 

exclusió social que afecten als 

ciutadans de Girona com a  
conseqüència dels efectes de la 

crisi econòmica

2. Fomentar la participació activa  
de les entitats socials del consell 
i l’ajuntament des de la 
perspectiva del parteneriat i el TC

OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013OBJECTIUS de Pla de Treball 2013--------1414141414141414

Objectius específics prioritaris

1.1 Promoure l’ocupació de  
col·lectius socials vulnerables  

en situació d’atur  

1.2 Lluitar contra els efectes de la 
pobresa econòmica i els seus 

efectes sobre els infants

1.3 Promoure accions per  
afavorir la salut emocional de 
persones afectades pels  
processos vinculats a la crisi

1.1 Promoure l’ocupació de  
col·lectius socials vulnerables  

en situació d’atur

2.1 Fomentar el treball en xarxa i la 
col·laboració entre l’Ajuntament i les 
entitats socials del tercer sector, per    
aprendre a treballar conjuntament   

en la cerca de solucions

2.2  Avaluar la metodologia seguida   
per tal de consolidar un sistema 
de treball i de presa de  decisions  
que asseguri processos  

participatius i cooperatius eficaços



Servei Municipal d’OcupacióServeis Socials Municipals

Fundació TRESCCooperativa Suara SCCL.

Fundació SER.Gi
Fundació Astres (Plataforma
Educativa)

PIMECFOEG

Creu Roja Girona
CIJP Sta. Eugènia (Salesians 
PES Girona)

UGT GironaCCOO Girona

Càritas Diocesana GironaAssociació Clúster Èxit (9 
entitats 3r sector)

AD ‘ Iniciatives Socials
Associació Atenció Serveis 
Solidaritat AASS

Entitats que participen :

Programa Girona Actua ( Finançat per l’Ajuntament i per l’Obra
Social de “la Caixa”,  el grup ha col·laborat amb el disseny i realitza el
el seguiment, la derivació d’usuaris, l’anàlisi i l’avaluació continuada del
Programa) 

Projecte 

Promoure mesures per l’ocupació de col·lectius socials 
Vulnerables en situació d’atur  de Girona

Objectiu  general del  Grup:

Actes de les reunions de grup

Informe de balanç Juliol 2014 per part de les entitats (resultats 
qüestionari de valoració)

Recull propostes/observacions per la millorar contínua (reunions 
de seguiment)

Informes trimestrals dels resultats Girona Actua 

Directori web interactiu i actualitzable del Mapa recursos sobre
ocupació i formació

Document: Mapa recursos sobre ocupació i formació adreçat a 
professionals – Febrer 2014

Productes a Juliol de 2014 :

� Elaborar i mantenir actualitzat un MAPA DELS RECURSOS en formació i  
inserció laboral �

� Fer un seguiment dels principals indicadors d’inserció respecte els perfils  
prioritzats del programa Girona Actua. �

� Fer un seguiment dels indicadors respecte el perfil de qualitat dels llocs de 
treball generats pel Girona  Actua. 

Objectius específics planificació 2014 :

12/06/2014: Presentació resultats 2n trimestre + Recull de propostes 
/observacions de seguiment + Anàlisi dels recursos de ciutat 
adreçats a persones en situació d'atur amb més dificultats  
d'inserció sociolaboral

13/03/2014:  Presentació primers resultats trimestrals + Recull de 
propostes/observacions + Presentació mapa web de recursos

18/12/2013: Seguiment del Pla Girona Actua + Procés de derivacions + 
Disseny Mapa Recursos

Reunions realitzades  - DESEMBRE  2013 – JULIOL 2014



- Bona coordinació del treball en xarxa entre entitats,   
Ajuntament i empreses 

- Molt bon reconeixement a la feina de l’equip tècnic del 
programa pel què fa al seguiment, l'orientació i l’atenció
individualitzada del usuaris  

- El treball en xarxa permet una visió global de la problemàtica 
de l’atur que permet planificar accions conjuntes de ciutat per 
millorar al inserció

- La bona comunicació i proximitat entre els tècnics del  
programa i els que deriven

- La coordinació del Grup 1 i el  seguiment continuat que es fa  
a través del Consell. 

- La transparència en els processos i en la intervenció

- El ràpid impacte de la intervenció

- El  manteniment dels plantejaments i objectius inicials 

-La bona coordinació tècnica entre els Serveis Socials i el 
Servei d'Ocupació

- La creació del mapa de recursos de les entitats

Punts forts

- Més informació sobre objectius i les línies de treball

- Més informació prèvia del procés de prospecció
empresarial i de les formacions.

- Més informació sobre els empreses i els detalls contractuals  

- Potenciar formacions més innovadores i diverses

- La coordinació amb altres entitats que també fan prospecció
d’empreses per la inserció de perfils d’alta vulnerabilitat 

- Més recursos per poder donar més eines i oportunitats d’inserció
als perfils amb menys competències

- Potenciar més la prospecció d’empreses i innovar en mesures por 
crear nous llocs de treball a la ciutat. 

Punts a millorar

Girona Actua: valoració general del programa i de la seva coordinació tècnica, per part de les entitats derivants:



Girona Actua: resum resultats bàsics del període Novembre - Juliol  de 2014

Fase de desenvolupament de les accions:

Insercions:

� 109 persones inserides. D’aquestes persones el 60% són majors de 40 anys. I un 38% portaven 

més de dos anys a l’atur. 

� 61 empreses han inserit aquestes 109 persones. 

� La majoria de llocs de treball són del sector serveis varis, comerç hostaleria

Accions de formació i orientació

� 32 Joves en formació de base o instrumental

� 19 persones en càpsules formatives

� Tutories d’orientació en 350 persones (255 adults i 95 joves)

Accions de prospecció

� Publicació de les bases per a la subvenció de les empreses al desembre 2013

� Dels 109 llocs de treball ocupats,  en 61 empreses, 31 d’aquestes empreses han generat 75 llocs  

de treball que han estat o seran subvencionats.

Gener- Juliol 2014

Fase de derivació i selecció de les persones participants al programa

1.043 persones derivades pels agents socials. Circuït de derivació de les entitats

� Disseny del procés de selecció i ponderació de criteris

� Selecció de 350 persones participants a les accions del programa. 

Novembre 2013-

juliol 2014



Serveis Socials Municipals

Cooperativa Suara 
SCCL.

UGT Girona

CIJP Sta. Eugènia  
(Salesians PES)

Creu Roja Girona

Càritas Diocesana 
Girona

AD ‘ Iniciatives Socials

Entitats que participen :

Espai de treball/observatori per l’anàlisi i elaboració
de propostes i recomanacions

Projecte

Lluitar contra els efectes de la pobresa econòmica i
l’ exclusió social, i els seus efectes sobre els 
infants de Girona

Objectiu  general del  Grup:

Actes de les reunions del grup 

Document de recull de propostes i recomanacions 

Document de diagnòstic de pobresa i efectes sobre la infància 
(necessitats / recursos / propostes) 

Informe de dades sobre menors i famílies beneficiaris de beques i 
ajuts alimentaris

Informe de resultats  de l’enquesta sobre suficiència alimentària 
elaborada pel grup (Resultats desembre 2013)

Productes a Juliol de 2014 : 

� Elaborar propostes i mesures a partir dels resultats de l’enquesta sobre 
suficiència alimentària en la mostra estudiada ����

� Elaborar un mapa de necessitats i de recursos actualitzat sobre els 
dispositius de la ciutat que estan responent a pal·liar els efectes de la 
pobresa sobre la infància. ����

� Elaborar un protocol amb els centres escolars i pediatria  per a la detecció de 
casos de risc. (incidir especialment amb secundària)

� Obrir un nou procés en un dels àmbits d’actuació previstos en el Pla 
d’Actuació Contra la Pobresa (infantil).

� Promoure la creació de xarxa i sinèrgies entre les diferents iniciatives 
solidàries de Girona ����

- Objectius específics planificació 2014 :

09/07/2014:   Revisió document de Diagnosi i Mesures + Presentació del projecte 
Somriures Solidaris (Ass. Dentistes Solidaris de Girona)

11/03/2014:   Informació i seguiment de la Comissió de Menjador +  
Desenvolupament del  Document de Diagnosi i Mesures  

22/01/2014: Presentació resultats/resum de les respostes de
l’enquesta sobre suficiència alimentària + Elaboració de  
l’informe de conclusions

Reunions realitzades  - DESEMBRE  2013 – JULIOL 2014



Diagnosi i mesures per l’afectació de la pobresa a les famílies i els infants

PUNT DE PARTIDAPUNT DE PARTIDA

L’Actual situació de crisi esta provocant un increment del nombre de 
famílies en situació de pobresa econòmica i exclusió social

- Què significa aquest increment a la ciutat? 

- Com afecta aquesta situació especialment als infants? Quins recursos 
hi ha i com estan pal·liant aquests efectes?

MANTENIMENT I 
DESPESES EN 

HABITATGE

ÀMBIT
COBERTURA NECESSITAT BÀSIQUES

ÀMBIT 
SOCIO EDUCATIU

COBERTURA 
EN SALUT

SUFICIÈNCIA 
ALIMENTARIA



1. MILLORA DE LA COORDINACIÓ I CIRCUITS DE DETECCIÓ DE CASOS DE RISC EN LA 
SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA. Es valora que els principals agents d’aquest circuit són: centres escolars, SBAS, serveis i 
entitats per a infants i famílies, centres de salut. El pas de la “comissió de menjador” al si del CCSS facilitarà aquesta tasca. 

2. INCREMENT DE LA COBERTURA DE LA SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA. Es valora positivament l’augment de 
cobertura en períodes de vacances escolars (reforç de carn al CDA- Ajuntament, tarjes aliments de Creu Roja)  i la cobertura total 
del preu de menjador per les beques del Dep d’Ensenyament.  

3. LA COBERTURA EN ADOLESCENTS I JOVES. Conèixer millor cobertura de l’alimentació en els adolescents 12-16. 
La manca de menjadors escolars en aquesta etapa ens obliga a un diagnòstic més difícil i una seguretat més baixa de que 
s’estigui cobrint l’alimentació suficient en aquesta etapa.

4. ELS HÀBITS ALIMENTARIS. Amb la enquesta sobre suficiència alimentària del grup 2 del CCSS es valora la dificultat de 
poder destriar d’una alimentació no adequada que respon a un baixada de la qualitat alimentària per causes econòmiques, i la 
que va més lligada a un tema d’ hàbits saludables. Cal continuar apostant per mesures i programes de millora d’hàbits alimentaris 
(formacions i tallers, fruita a l’escola, campanya d’esmorzars…).  

3.176 infants reben algun ajut relacionat amb l’alimentació (CDA, Beca mejador CC, Complement Beca Aj) 
15’3%  del total de població de Girona de 0-18 anys rep algun ajut en alimentació. 

� 1.501 famílies (1.938 infants de 0 a18 anys) derivades al CDA.
� 481 ajuts econòmics municipals per infants que financen totalment el menjador escolar o  complementen l’ajut del Consell Comarcal. 
� 42 beques de menjador del 100% a escoles bressols. (Ajuntament)
� 663 ajuts econòmics tramitats pels SBAS- Ajuntment.
� Complement de la cistella del CDA en carn en períodes de vacances escolars (Ajuntament)
� 112 Beques d’activitats d’estiu que inclouen alimentació (Ajuntament, Fundació Esplai)
� 55 infants amb complements de beques de menjador (Càrites) 
� 34 infants amb complements de beques de menjadors (Creu Roja)
� 25 targetes prepagament per alimentació infantil en períodes no escolars (Creu Roja)

Enquesta sobre suficiència alimentària a més de 450 persones usuàries de diferents serveis i entitat socials
membres del CCSS

ÀMBIT: COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
SUBÀMBIT: SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA



- Cal vetllar més que mai per la igualtat d’oportunitats dels infants i joves en la seva etapa 
formativa. Actualment valorem que els punts febles on aquesta igualtat més s’està posant el perill
és:

1) L’accés a les noves tecnologies, Internet i xarxes informàtiques de qualitat. 
2) L’accés a la oferta extraescolars, i ofertes de lleure i educatives
3) L’accés  al material escolar i llibres de text
4) L’accés a suports educatius i atenció especialitzada en el cas de NEE. També dins el marc escolar. 
5) L’accés a l’educació post obligatòria

- Garantir i generalitzar l’ús d’espais amb connexió Internet sobretot amb els nois i noies de 
secundària i estudis post obligatoris. 

- Fomentar projectes de reciclatge i reutilització de llibres de text.
- Disminució dels serveis i recursos de segona oportunitat per a joves sense GES de 16 a 18 anys.
- Aprofitament dels centres escolars en horaris no lectiu.

391 infants i adolescents als Centres Oberts de Girona 
Infants i adolescents a recursos de suport educatiu (tallers d’estudi, SIE, taller d’èxit…) 
75 ajudes al material escolar (Càrites i Creu Roja) 
Beques d’ajut i suport a la participació en activitats extraescolars (Municipals, Càrites, FPdG, …)
766 Beques a activitats d’estiu- casals i colònies (Ajuntament Girona i Fundació Esplai)

ÀMBIT: SUPORT SOCIO-EDUCATIU



- Ajuts per garantir els subministraments energètics (Ajuts urgència SBAS, Ajuts OMH, Ajuts Càrites, Ajuts Creu 
Roja) 

- Ajuts per garantir el dret a l’accés i manteniment d’un habitatge digne (OMH, SER.GI)

ÀMBIT: COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES 
SUBÀMBIT: HABITATGE

- Suport i foment de recursos odontològics i òptics que tinguin tractaments més accessibles. 
- Circuits de relació entre els agents detectors i les entitats de suport. 
- Increment dels espais de prevenció, diagnòstic i seguiments en l’entorn escolar, recursos dirigits a la infància en
risc… que asseguri el 100% de cobertura.
- Suport a recursos de suport emocional i psicològic a les famílies i als infants. 

- Suport a projectes i  iniciatives que garanteixin el dret d’accés i manteniment a l’habitatge

- Dificultats pels tractament i seguiment mèdics especialitzats (oculistes, dentistes…) 
- Increment de l'estrès i malestar emocionals de les famílies en situacions continuades de crisi i 

incertesa econòmica. 

ÀMBIT: COBERTURA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES
SUBÀMBIT: SALUT



Servei Socials Municipals 

Eq. Municipal de Promoció de 
la Salut (EMPSA)

Cooperativa Suara SCCL.

UGT GironaCreu Roja Girona

Centre Acolliment i Serveis 
Socials “La Sopa”

ICS (Inst. Català de la Salut)

IAS Girona (Inst. Assistència 
Sanitària)

Fundació Onyar la Selva

Càritas Diocesana GironaFundació Ramon Noguera

Assoc. Família Salut Mental 
Girona

ACAS – Assoc. Antisida 
Girona

Entitats que participen : 

Projecte Àmbar (dissenyat i coordinat des del Grup i 
finançat per Dipsalut)

Projecte

Promoure accions per  afavorir la salut emocional de 
persones afectades pels  processos vinculats a la crisi

Productes a Juliol de 2014 : 

� Disseny i desenvolupament d’un projecte d’apoderament de persones 
afectades per situacions continuades de crisi, amb la finalitat de donar eines  
de suport per ajudar a afrontar-les. �

� Recerca de recursos necessaris pel projecte. Presentar el projecte a la 
convocatòria 2014 de DIPSALUT, “Salut i Crisi” �

� Elaboració del mapa de recursos de suport al benestar emocional i 
sociosanitari de la ciutat �

Objectius específics planificació 2014 :

18/06/2014:  Presentació del “Projecte Psicoacció”+ Procés de derivació i 
selecció de participants

Maig 2014:      Procés de selecció de 2  tècnics per l’equip executor de l 
projecte

24/04/2014:     Validació de la primera proposta del projecte + Treballar 
i consensuar els perfils i col·lectius diana

03/04/2014: Reunió informativa (oberta totes les entitats del CCSS) sobre la 
convocatòria del Programa “Salut i Crisi” de Dipsalut. 

12/03/2014: Sessió de treball  del contingut de la primera proposta 
d'esborrany del Projecte

11/12/2013: Treball del mapa de  necessitats i recursos+ Definició general de 
l'avantprojecte

Reunions realitzades  - DESEMBRE  2013 – JULIOL 2014

Actes de les reunions

Document Projecte Àmbar

Avantprojecte Àmbar per la sol·licitud del Programa “Salut i Crisi”

Documentació relativa a procés de selecció de l’equip tècnic

Dinàmiques de treball per la definició del projecte

Document de diagnosi de necessitats i problemàtiques detectades pel diferents 
col·lectius usuaris de les entitats membres 

Productes a Juliol de 2014 : 



Apoderar a persones que viuen en situacions continuades  de crisi o de risc 
d’exclusió social (i que això afecta o pot afectar la salut emocional de la 

persona i del nucli familiar) facilitant eines d’afrontament i suport.

Fer del projecte una prova pilot que ens permeti contrastar tècniques i 
mètodes d’intervenció en vulnerabilitat emocional, i poder ser un model de 
bones pràctiques tant en la intervenció com en el treball col·laboratiu i de 

xarxa. 

GRUP 3 – Salut emocional i crisi - Projecte Àmbar



PERFIL 5 - Menors que, en alguns d’aquests entorns, pateixen directament els  efectes de  l’adult de 
referència en una situació transitòria de malestar emocional i que la dinàmica familiar no ho pot 
compensar. 

PERFIL 4 - Joves que no ocupen el seu temps ni formant-se, ni treballant. Amb tendència a les conductes 

d’aïllament o inactivitat relacional.

PERFIL 3 - Persones grans que sostenen una situació de manteniment de fills adults a casa (que sovint han 

retornat després de quedar-se a l’atur o en situació de desnonament). Amb un augment del risc de 
crisis o situacions de conflicte en el context familiar. 

PERFIL 2 - Persones amb feina però amb condicions laborals molt precàries i amb càrregues familiars 

afegides (fills, persones dependents a càrrec…). Sovint en una situació d’ansietat o estrés continuat i 
durant un període llarg de temps.

PERFIL 1 - Persones aturades de llarga durada que es troben en una situació emocionalment fràgil/ o en un 

estat depressiu per afrontar la recerca de feina i la inserció laboral. Poden mostrar una actitud 
reactiva o passiva davant mesures i programes per a l’ocupació. 

PERFILS

Col·lectius diana

GRUP 3 – Salut emocional i crisi - Projecte Àmbar



La metodologia de treball pot basar-se en: 

• Donar un espai de suport relacional i 
terapèutic de grup. 

• Fer créixer i donar suport a iniciatives 
col·lectives per a la resolució de 
problemàtiques comunes que ja funcionen en 
el marc participatiu i associatiu de ciutat. 

Les accions i estratègies de la intervenció
individualitzada passen pel suport psicològic a partir de 
diferents tipus d’estratègies i tècniques            

Reforçar la motivació i l’actitud proactiva personal a 
partir de la participació i la identificació grupal. 

En aquest sentit, es preveu que es pugui treballar en 
diferents grups a nivell de ciutat segons interessos, 
col·lectius i problemàtiques comunes.

Persones i nuclis familiars que, dins el perfil definit,
tenen la necessitat d’un  acompanyament més
individualitzat que reforci la motivació per a les accions 
grupals, i acceleri respostes de canvi. 

Definiríem aquesta necessitat d’acompanyament
per:
1. El seu estat emocional està afectant directament a 

tercers, sobretot menors, de manera negativa, i és 
més o menys urgent accelerar un canvi. 

1. S’identifica en el treball grupal un malestar que cal 
explorar i tractar per avançar o continuar en la tasca 
grupal més compartida

1. S’identifica una urgència o risc de deteriorament de 
la situació personal o del nucli

2. El treball grupal1. El treball individual

ACCIONS I METODOLOGIA

GRUP 3 – Salut emocional i crisi - Projecte Àmbar



Gràcies a tots per la vostra col·laboració !!

Tota la documentació i les novetats les trobareu al web:

ccss.entitatsgi.cat


