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1. Benvinguda als assistents 

Eduard Berloso, regidor de Serveis Socials, Participació i Cooperació  

 

2. Presentació de continguts dels grups de treball 
         Presenta i modera Gemma Clapés, tècnica Serveis Socials i secretaria tècnica del Consell  

 

2.1 Grup 1 (Suport a persones a l’atur): 

- Programa Girona Actua: resultats destacats i novetats  

  Eva Fortià,  directora del Servei Municipal d’ Ocupació de Girona 

  Marc Geronès, adjunt Secció SBAS 

 

- Presentació de l’informe de propostes en relació a la lluita contra l’atur i la precarietat laboral.  

  Lluís Puigdemont,  director de la Fundació SER.GI (representant del grup) 

 

2.2 Grup 2 (pobresa i exclusió social – infància): 
- Presentació de l’informe de propostes per combatre la pobresa i exclusió social en infància i  

  adolescència.  

  Maria Colls,  tècnica social de Creu Roja (representant del grup) 

 

2.3 Grup 3 (salut emocional): 
- Presentació dels  primers resultats del Projecte Àmbar  

   Yasmina Abad,  coordinadora del Projecte 

 

3. Memòria 2014: punts forts i punts a millorar del treball en xarxa  

Shanti Valls,  secretari tècnic del Consell  

 
4. Validació de la proposta “Debats del  Consell ”  

 

5. Torn obert de paraules i debat. 

         OOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        DDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAA        
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 LLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEEPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        

 

 

 

 

 Nom i Cognom Entitats 

1 Anna Lara Ass. Comunitària Anti Sida (ACAS) 

2 Cheikh Tourad ACCEM 

3 Anna Martínez Ass. Família i Salut Mental de Girona i comarques 

4 Conxi Martínez AD’ Iniciatives Socials 

5 Glòria Grassot Ass. per a l'Atenció Serveis i Solidaritat (AASS) 

6 Angela Pitarch Ass. Gironina Empresàries (AGE) 

7 Mª Rosa Agustí PIMEC Girona -  Ass. Gironina Empresàries (AGE) 

8 Mariona de Puig Cambra de Comerç de Girona 

9 Raquel Carrión Càritas Diocesana de Girona 

10 Consol Boada CAS Teresa Ferrer. Centre d'Atenció Drogodependències (IAS) 

11 Mª Àngels Rodriguez CCOO Comarques Gironines 

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

13 Elisenda Xifre Suara Serveis SCCL. 

14 Merche Sánchez Creu Roja  

15 Anna Nouguet Fundació Oscobe 

16 Núria Martínez Fundació Drissa 

17 Dolors Freixas Fundació Onyar la Selva 

18 Sandra Fernàndez Fundació Astrid-21 

19 Pepita Perich Grup Fundació Ramon Noguera 

20 Lluís Puigdemont Fundació SER.GI 

21 Jaume Fort Institut Català de la Salut (ICS) 

22 Gemma Camps CSM -  Institut d'Assistència Sanitària (IAS) 

23 Joan Vicenç Cordonet MIFAS 

24 Joan Camps Salesians PES Girona (Centre obert Infantil- juvenil Sta Eugènia) 

25 Josep Vidal Fundació Astres (Plataforma Educativa ) 

26 Montserrat Cardona Fundació TRESC 

27 Núria Rocadembosch UGT Comarques Gironines 

28 Ernest Plana FOEG  

29 Lluís Valls Patronat de la Santa Creu – Fundació Bisbe Lorenzana 

Nom i Cognom Representació Ajuntament de Girona 

Eduard Berloso Regidor Serveis Socials, Cooperació i Participació 

Josep Just Cap de Secció dels Serveis Bàsics d’Atenció Social 

Marc Geronès Adjunt dels  Serveis Bàsics d’Atenció Social 

Gemma Parra Coordinadora del Programa Girona Actua 

Eva Fortià Servei Municipal d’Ocupació (SMO) / Empresa i Ocupació 

Lídia Vidal Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)  

Shanti Valls Secretaria tècnica del CCSS / Serveis Socials 

Gemma Clapés Secretaria tècnica del CCSS / Serveis Socials 
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Nom i Cognom Representació Grups polítics 
Carles Ribas CiU 

Sílvia Paneque PSC 

Joan Olóriz ICV-EUiA 

Anna Pujolàs CUP 

Concepció Veray PPC 

Xavier Quintilla ERC  
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1. Línies generals del diagnòstic previ 

 

1. 1 - Canvis o tendències generals a nivell del sistema político-econòmic (algunes causes ) 

 
- Procés de debilitament de la capacitat de negociació de la classe treballadora en el context de lliure mercat 

econòmic i de treball globalitzat, arrel, entre, d’altres qüestions, de les últimes reformes laborals de l’estat 
espanyol. 

 
- Procés de debilitament dels sistemes de garantía de rendes i de certs drets laborals, en un context d’augment 

de la desprotecció de individus i col·lectius per part de les estructures del Estat del Benestar.  
 

- Context de profunda crisi econòmica i financera en el context global, que ha afectat fortament a països com 
Espanya, com a conseqüència de la seva dependència econòmica/financera de models productius 
especulatius i poc sostenibles, que fan fallida com a conseqüència de la crisi financera del crèdit.  

 
- Primacia general del criteri economicista per sobre del retorn social, en un context general d’augment de les  

desigualtats socioeconòmiqes. 
 

1. 2- Efectes destacats en l’àmbit econòmic i laboral 

 

1.2.1 - A nivell del mercat econòmic i de treball: 
 

- Tancament o reestructuració de moltes empreses, sobretot petites i mitjanes i treball autònom en els últims 
anys. 

 
- Destrucció de llocs de treball i augment important de les dificultats per accedir al mercat de treball (atur, 

subocupació o impossibilitat de treballar). Amb l’augment conseqüent de la pobresa econòmica en general i 
de situacions l’endeutament i embargament de béns de moltes famílies.  

 
- Augment de la volatilitat i temporalitat de l’ocupació, així com la precarització de les condicions laborals 

(durada, jornada, retribució).  
 

- Aparició d’una nova classe de treballadors que tot i tenir feina són pobres perquè no arriben a cobrir les 

Grup 1 SUPORT A PERSONES A L’ATUR  
INFORME: BREU DIAGNÒSTIC I ALGUNES PROPOSTES PRIORITÀRIES DE MILLORA -  
2014 
OBJECTIU 
GENERAL DEL 
GRUP 

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

ENTITATS 
MEMBRES DEL 
GRUP 

Associació Atenció Serveis Solidaritat AASS, Associació Clúster Èxit (representa 9 entitats  3r sector), Càritas 
Diocesana Girona,  CCOO Girona, UGT Girona, FOEG, Creu Roja Girona, Cambra de Comerç de Girona, 
PIMEC, Associació Gironina Empresàries (AGE), Fundació Gentis (Plataforma Educativa), Fundació SER.Gi, 
Cooperativa Suara SCCL., Servei Municipal d’Ocupació (Ajuntament), Serveis Socials Municipals (Ajuntament)  

OBJECTE DE 
L’INFORME 

Recollir  propostes i recomanacions per orientar la millora de l’acció de les polítiques d’ocupació i inserció 
sociolaboral de persones amb factors d’exclusió social de la ciutat de Girona. A partir del recull de problemes 
claus identificats a les diferents reunions de grup, sobretot fruit del seguiment al Programa Girona Actua . El 
diagnòstic respon sobretot als efectes de la crisi econòmica, per tant fa referència al període que va des del 
2008 fins a l’actualitat.  

 
PRINCIPALS FONTS DE 
INFORMACIÓ  
QUANTITATIVA  i  
QUALITATIVA 
UTILITZADES PEL 
DIAGNÒSTIC 
 

- Programa de mesures ocupacionals Girona Actua (Informes trimestrals de seguiment de dades / Memòria  
   2014 ) 
- Memòria del Servei Municipal d’Ocupació, 2013, 2014 
- Butlletins i informes trimestrals de l’Observatori de l'Economia i l'Ocupació de l’Ajuntament 
- Memòria dels Bàsics d’Atenció Social, 2013,2014 
- Observatori de dades socioeconòmiqes Xifra, Diputació de Girona 
- Recull de les aportacions i valoracions dels membres del grup a les diferents reunions de seguiment del  
  Girona Actua  
- Enquesta del mercat de treball a Girona (ajuntament). 2012 
- Informes de l’Observatori de la Joventut de Catalunya  
- Mapa de l’ocupació i l’atur a Catalunya – CCOO, 2014 
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necessitats bàsiques amb el seu salari. 
 
- Canvis en les competències i les capacitats del treballadors/es demandades pel mercat de treball. Un mercat 

de treball més exigent, que demanda treballadors/es polivalents, amb una elevada capacitat d’adaptació al 
lloc de treball i als possibles canvis que es puguin esdevenir. En aquest sentit, les empreses treballen amb 
previsions a mig i sobretot curt termini, atès que es mouen en entorns molt dinàmics i han de tenir capacitat 
de reacció. 

 
- Revaloració dels sistemes d’intermediació gestats des dels àmbits d’intervenció privats (agències de 

col·locació), en detriment del sistema públic d’ocupació.  
 

- Elevat nombre de persones a l’atur disposades a treballar a qualsevol preu, que augmenta el risc de 
deteriorament de les condicions generals de treball. 

 
1.2.2 - En el marc jurídic, institucional i polític: 
 

- Augment del dèficit fiscal de les administracions públiques (sobretot estatal i autonòmica) i davallada de la 
despesa i inversió pública, augmentant la desprotecció social i la dependència a la protecció existent.  

 
- Manca de polítiques públiques actives i efectives que vetllin per la creació de llocs de treball. 

 
- Manca d’una política industrial que aposti per fomentar i potenciar la industrialització de l’economia. 
 
- Disminució general de drets laborals i les conseqüències d’això en la cotització en persones a l’atur de llarga 

durada etc. Les últimes reformes laborals no han ajudat a la creació de llocs de treball efectius que permetin 
accedir al mercat de treball al col·lectiu de joves i les persones més grans de 45 anys. 

 

- Les últimes reformes laborals han promogut la desregulació de les relacions laborals i la individualització de 
les mateixes (abaratiment i facilitat per a l’acomiadament individual i col·lectiu, contracte per a emprenedors 
amb 1 any de període de prova, etc.) 

 

1. 3 - Efectes sobre determinats perfils/col·lectius de població  

 
1.3.1 – Perfils de baixa ocupabilitat : 
 

- Increment del nombre de joves de 16 a 18 anys sense titulació bàsica i amb competències bàsiques molt 
deficitàries. 

 
- Increment de persones no ocupables i en previsió de molt difícil inserció: persones majors de 45 anys amb 

molt poques competències bàsiques i transversals (sobretot a nivell d’ús de noves tecnologies), i amb 
competències tècniques poc ajustables al mercat actual. 

 
- Augment del risc que les persones a l’atur de més de 45 anys vegin disminuïda dràsticament la seva pensió de 

jubilació i fins i tot que poden quedar sense dret d’accés a pensions contributives de jubilació.  

 
1.3.2 - Persones amb càrregues afegides: 

 
- Majors dificultats alhora de trobar feina com a causa de les dificultats de conciliació, fet que és més freqüent 

en les dones i  que s’agreuja quan es tracta de famílies monoparentals. 

 

- Persones soles amb càrregues familiars 

 

1.3.3 - Persones excloses o en risc d’exclusió social: 
  

- Cronificació de les situacions de desprotecció dels col·lectius amb discapacitat i/o amb malaltia mental, 
disminució dels ajuts públics i la contractació de treball protegit en un context on s’imposen criteris i  
exigències de rendibilitat econòmica.  

 
- Els Centre Especials de Treball en alguns casos han substituït els seus usuaris, que han passat de ser persones 

amb discapacitat que els dificultava molt l’accés al mercat ordinari, per persones amb discapacitat del 33% 
amb plenes capacitats de treball i que haurien de treballar al mercat ordinari. 

 
- Cronificació de la pobresa estructural. 
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- Persones estrangeres en situació de irregularitat sobrevinguda: persones que perden els permís de residència 

i poden ser expulsades  (i els familiars que d’elles en depenguin) quan perden el lloc de treball, i no poden 
demostrar sis mesos de contracte per any , en el moment de renovació dels permisos.  

 
1.3.4 - Persones amb feina precària: 

 
- Aparició d’una nova situació de les persones/famílies, que malgrat estar treballant amb tota normalitat, el seu 

nivell d’ingressos i despeses el situen en una zona de precarietat i de proximitat al llindar de pobresa. 
 

- Persones que no poden entrar en programes del SOC perquè estan treballant jornades molt reduïdes, i per 
tant no estan com a “demandants d’ocupació”, però la precarietat de sou fa que hagin de continuar buscant 
una millor ocupació.  

 

1.3.5 - Persones provinents del sector construcció: 
 

- Un terç de l’atur masculí prové del sector de la construcció, fet que dificulta la inserció d’aquestes persones al 
mercat de treball, que no pot absorbir de nou aquests actius laborals donada la crisi que pateix el sector, i que 
en moltes ocasions tampoc tenen les suficients competències assolides per a desenvolupar altres feines. 

 

1.4 - Efectes i/o problemes en relació als recursos o dispositius d’inserció sociolaboral existents a Girona 

 
1.4.1 - Dificultats afegides de persones de perfil de baixa ocupabilitat alhora de iniciar i seguir un procés de inserció: 
 

- De mobilitat (bé per no tenir carnet de conduir, o per transport públic deficient a zones industrials    
perifèriques etc.)  

- De comunicació (canvi freqüent de telèfons mòbils)  
- No disposar de documents administratius en regla.   
- Nivell formatiu molt baix o formació que no s’adequa als requeriments del mercat de treball 
- No accés o accés restringit a la ciutadania  

 
1.4.2 - Capacitat limitada de resposta dels dispositius: 
 

- Manca d’actuacions i de programes específics per a persones de més de 45 anys 
- Itineraris formatius poc innovadors i diversos i molt dependents de sectors especialitzats de baixa qualificació.   
- Manca d’una oferta estable de recursos formatius durant tot l’any que permeti la incorporació en el moment 

de recerca o pèrdua de feina. 
- Dispositius no enfocats a les persones amb alta discapacitat o amb risc d’exclusió social. Aquests dispositius 

necessiten més recursos i requereixen fer un seguiment a les persones més acurat al llarg del temps. 
 
1. 4.3 - Augment de la frustració i la desmotivació dels participants: 
 

- Massificació de candidatures per accedir a molts dels llocs de treball, fet que comporta que determinats 
col·lectius es vegin constantment desplaçats del mercat de treball, veient-se sovint superats per a persones 
més preparades i amb un perfil competencial més elevat. 

 
- Augment de ciutadans/es que passen per a diferents programes d’inserció i itineraris però que tot i així no 

acaben trobant feina, això els genera una situació de desmotivació. 
 
- En aquests moments ja hi ha força persones aturades que ja han passat per diversos recursos ocupacionals 

sense poder accedir a una ocupació i que manifesten cansament, manca d’autoestima i indefensió apresa, 
entesa com la passivitat adquirida quan, després d’haver intentat solucionar un problema, aquest persisteix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 10 

 
2 . Algunes propostes per a la millora   

 
 
2.1 - Fomentar coordinació i treball en xarxa: 
 

- Potenciar espais de coordinació per enfortir el treball en xarxa dels diferents serveis i recursos en formació i 
ocupació que s'ofereixen des dels serveis públics i privats, per evitar les duplicitats i optimitzar recursos. 
Implicant i coordinant tota la xarxa de recursos públics de les diferents administracions (Ajuntament, SOC, 
Diputació), dels diferents serveis de l’Ajuntament (SMO, Serveis Socials, Joventut, etc.) i les entitats socials de 
territori. 

 
- Coordinació i aprofitament de les estructures  ja existents i amb experiència en aquest àmbit ( públiques i 

privades), evitant la duplicitat i la creació de noves estructures  
 
2.2 - Apostar per l’impuls de polítiques i programes específics adreçats col·lectius menys ocupables : 
 

- Apostar per programes més específics per promoure la inserció laboral de persones majors de 45 anys així 
com d’altres grans col·lectius d’ ocupabilitat baixa.  

 
- Reforçar recursos d’inserció específics i territorialitzats per a barris amb índexs d’atur i inactivitat més elevats 

(Barris Sector Est, Pont major etc.).  
 
- Crear recursos específics per aquelles dones que tenen dificultats per accedir a una feina degut a que han de 

tenir cura dels seus fills i no tenen recursos econòmics per portar-los a la llar d’infants. 
 

- Programes per a donar resposta als joves amb dèficits formatius (formació dual) i als joves ben qualificats 
(pràctiques laborals) 

 
2.3 - Potenciar programes preventius per menors en edat escolar: 

 
- Dissenyar un circuit i projectes específics pel pas de 4rt d’ ESO als recursos de transició amb el món laboral, a 

fi d’evitar que els joves caiguin en la inactivitat i perdin els hàbits bàsics per a la formació.  
 

- Impulsar recursos de segona oportunitat per fomentar la formació i titulació dels joves de fracàs escolar.  
 
- Fomentar el treball amb les famílies i amb els centres educatius reglats, a fi i efecte de promoure actuacions 

per tal de prevenir el fracàs escolar.  
 
2.4 - Potenciar clàusules socials a la contractació pública: 

 
- Millorar i ampliar l’aplicació efectiva del protocol de clàusules socials (que es coneguin més en les diferents 

àrees ajuntament i empreses de l’Ajuntament, i s’ actuï de manera transversal en aquest tema). 
 
2.5 - Reforçar la implicació del sector empresarial ordinari i d’ iniciativa social en les polítiques actives d’ocupació : 
 

- Sensibilitzar a l’empresariat en l’oferta de llocs de treball per a les pràctiques dels cursos realitzats. 
 
- Molts dels programes d’inserció i orientació laboral posen l’accent en l’augment de les competències ja siguin 

transversals o tècniques per part de la persona demandant d’ocupació a fi de poder accedir al mercat actual. 
Cal, però, incidir més fermament en la intermediació amb  les empreses, en la prospecció, i en estimular la 
ocupació.  

 
2.6 - Potenciar la millora dels programes i recursos d’ocupació a partir de iniciatives més innovadores:  
 

- Augmentar la recerca de finançament europeu per a programes d’inserció. 
 
- Potenciar l’estudi  i l’establiment de nous models per assegurar la inserció laboral d’aquests col·lectius amb 

menys ocupabilitat  (mitjançant, per exemple, la promoció d’empreses mixtes) 
 
- Incorporar la perspectiva sistèmica en els recursos ocupacionals dirigits sobretot als joves, integrant els 

contextos relacionals en els que es mou el jove i intervenint a partir del conjunt d’interaccions dels sistemes 
en els quals està immers. 

 
- Integrar en les actuacions ocupacionals l’entrenament de les habilitats emocionals i els processos de 

desenvolupament personal, a fi i efecte d’actuar sobre els aspectes limitadors que condicionen l’afrontament 
als processos de cerca de feina.   
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BLOC 1 . SUFICIÈNCIA EN NECESSITATS BÀSIQUES : ALIMENTACIÓ / SALUT / HABITATGE 

PROBLEMÀTIQUES CLAU EN RELACIÓ A NECESSITATS BÀSIQUES 

 

- El context de crisi i l’augment de la exclusió social i econòmica està comportant un empitjorament de les condicions 
de vida de les famílies. La manca d’ingressos estables, la manca de treball, la pèrdua de drets laborals, la reducció de 
drets i serveis de benestar social, està suposant, a curt termini —però també a llarg—, un augment i cronificació de la 
pobresa tant en termes quantitatius com qualitatius:   

o Al municipi de Girona, de les persones ateses pels Serveis Bàsics d’Atenció Social aquest 2014 (6.561 persones = 4.873 
famílies), un 25 %  arriben al servei amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de manera estable (alimentació, 
habitatge, consum energètic) i un 14 % arriben sense cap ingrés econòmic.  

o Creix l’atenció des de serveis i recursos de primera necessitat: el Centre de Distribució d’Aliments (CDA), ha tingut un 
total de 7.321 usuaris acumulats (un total de 2.430 famílies) l’any 2014, això suposa 1.215 persones i 422 famílies més 
que l’any anterior.  

o Respecte a beques de menjador s’han fet 849 informes socials per l’accés a les beques del Departament d’Ensenyament 
(137 més que el 2013) i 481 ajuts econòmics directes complementaris a la beca de menjador (150 més que el 2013). 

o Pel què fa als ajuts d’urgència se’n varen atorgar 2.191 el 2014,  (914 ajuts més que els tramitats l’any 2012). 

  
- La impossibilitat o les dificultats de mantenir un habitatge digne (situacions com la pèrdua d’habitatge, 

amuntegament, manca de condicions d’habitabilitat, canvis constants de domicili buscant un preu accessible, deutes 
acumulats, etc.), genera uns efectes molt perjudicials sobre la vida de les persones i famílies: agreujament de les 
crisis familiars, Inestabilitat emocional (estrès, ansietat..), empitjorament de malaltia etc. S’afegeix també  la pobresa 
energètica com una realitat cada dia més present en moltes llars i les dificultats existents fins ara es veuen 
agreujades.  

o Al municipi de Girona, de les persones ateses pels SBAS aquest 2014 (6.561 persones = 4.873 famílies), s’estima que un 
20 % viuen en  habitatges compartits, habitacions llogades o acollits a casa d’un familiar. A més,  un 26% d’aquestes 
persones ateses han canviat (2014) d’habitatge al menys 1 vegada, per haver-lo perdut o per necessitat de canviar a 
habitatge més assequibles. 

 
- Els infants tenen garantit el dret a la sanitat. No obstant això, en termes específics,  existeix una prevalença més alta 

a patir malalties i de manera  més freqüents la població amb menys recursos. Uns exemples: l’obesitat infantil,  que 
segons les dades (a nivell de Catalunya, Idescat) és del 17% en les llars pobres envers el 10% de les llars no pobres; o 
els problemes de salut mental que tenen més prevalença en famílies amb una situació socioeconòmica desfavorable. 

 

Grup 2  - Pobresa i exclusió (infància) 
INFORME: RECULL DE  NECESSITATS I ALGUNES PROPOSTES PRIORITÀRIES DE MILLORA -  
2014 

OBJECTIU GENERAL 
DEL GRUP 

Millorar el coneixement de les necessitats bàsiques dels menors d’edat en situació de pobresa i exclusió 
social de Girona, sobretot a partir dels efectes de la crisi econòmica (des del 2008).  I proposar i promoure 
mesures per millorar la cobertura dels serveis o orientar possibles solucions. 

ENTITATS MEMBRES 
DEL GRUP 

AD ‘ Iniciatives Socials, Càritas Diocesana Girona, Creu Roja Girona, CIJP Sta. Eugènia (Salesians PES Girona), 
Cooperativa Suara SCCL, UGT Girona, Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) de l’Ajuntament. 

OBJECTE DE L’INFORME 
Presentar algunes mesures en forma de propostes prioritàries a tenir en compte a la ciutat de Girona, 
resultat del treball de diagnòstic del grup elaborat al llarg de l’últim any . 

 
PRINCIPALS FONTS DE 
INFORMACIÓ  
QUANTITATIVA  PEL 
DIAGNÒSTIC 
 

- Enquesta sobre suficiència alimentària, elaborada pel Grup 2 del Consell l’últim trimestre del 2013. 
  - Informe sobre beneficiaris d’ajuts alimentaris a Girona (menors d’edat de 0-18 anys) del curs 2013-2014  
    (Serveis Socials) 
  - Memòria dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) de l’Ajuntament,2012, 2013 i 2014 
  - Memòria dels Centres Oberts de Girona 
  - Memòries de la resta d’entitats participants al grup i dels seus projectes corresponents, 2013 i 2014  
    (dades relatives al municipi de Girona) 
  - Memòria de l’Oficina Municipal d’Habitatge, 2013, 2014.  
  - Mapa de recursos de l’atenció a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, elaborat pel grup a  
     partir dels àmbits d’interès.  

 
PRINCIPALS FONTS DE 
INFORMACIÓ 
QUALITATIVA  PEL 
DIAGNÒSTIC  
(totes consultables a la 
“Publiteca” del web del 
Consell) 
 

- Recull de les diferents valoracions resultat dels debats i les percepcions a les reunions del Grup 2, per part  
  dels professionals que formen el grup.   
- Marc normatiu de la Convenció sobre els drets dels infants   
- Informe sobre la malnutrició infantil. 2013. Síndic de Greuges  
- Documents de l’Observatori de drets de la infància  
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EN RESUM 

- Manca de recursos econòmics i/o la inestabilitat econòmica de moltes famílies, que dificulta : 
- L’accés, total o irregular, a productes de primera necessitat (alimentació, roba i calçat, subministres llar) 
- L’accés a un habitatge digne en el mercat ordinari i al seu manteniment.  
- El manteniment de pautes alimentàries familiars i/o hàbits saludables adequats en el sí de la família. 
- L’ accés als serveis mèdics especialitzats privats (oculistes, dentistes etc.) 

 
- Hi ha una percepció, per part dels professionals d’atenció social, que hi ha una major inestabilitat emocional, i un 
agreujament de les malalties de salut mental de les persones ateses pels diferents serveis.  Això s’associa a un major nivell 
d’estrès entre la població i afecta directament als nens i nenes, que viuen en una situació d’angoixa i estrés.  La 
cronificació de les situacions de pobresa i exclusió augmenta greument el risc de partir malaltia mental per part dels 
infants que hi viuen. 
 

 
ALGUNES PROPOSTES I RECOMANACIONS PER GARANTIR, MILLORAR I/O COMPLEMENTAR ELS RECURSOS EXISTENTS 
 

EN RELACIÓ A L’ALIMENTACIÓ I A ALTRES NECESSITATS BÀSIQUES 

PROPOSTES PRIORITÀRIES 

 
1. Continuar garantint els recursos necessaris per cobrir la demanda dels Centres de Distribució d’Aliments, com a 

mesura prioritària. Tenir en compte mesures i accions concretes per garantir una alimentació suficient i adequada (en 
varietat, i suficiència de fruita, verdura i proteïna) als menors d’edat. Impulsant o mantenint mesures específiques 
com:  

- previsió  d’ Incorporar “kits esmorzar” als CDA , tenint en compte que cal dotar d’aliments adequadament a les famílies en 
funció dels àpats i de les seves necessitats, per garantir que el kit sigui consumit per els i les menors.  

- Mantenir i pormoure les  formacions de cuina econòmica i saludable amb productes que ja es troben als CDA. Potenciant la 
participació i coordinant el procés de derivació des dels diferents recursos i serveis socials. 

- Mantenir el sistema de puntuació dels CDA per bonificar d’alguna manera a les famílies amb fills adolescents (ja que solen 
menjar més quantitat). 

- Finançar “kits de berenar saludables” (garantir la fruita) als Centres Oberts o d’altres serveis/espais socioeducatius de tardes 
(per ex: Centre Obert infantil i juvenil de Sta. Eugènia, que ha fet prova pilot de donar berenars saludables 1 tarda a la 
setmana)  

 
2. Continuar  facilitant l’accés al 100% de les beques menjador de les famílies amb més dificultats.  
 
3. Identificar i conèixer millor els hàbits dels adolescents de secundària que surten del centre a les 15:00 h. i que no 

dinen als menjadors escolars, per poder valorar amb més precisió les mancances i els dèficits alimentaris. Estudiar la  
necessitat d’implementació de mesures per pal·liar la manca de serveis de menjador als centres de secundària. 
Seguir algunes experiències pilot de Creu Roja a 2 centres de secundària de Salt.     

 
ALTRES PROPOSTES 

 
- Coordinar recursos i serveis de l’àmbit social, de la salut i la educació de la ciutat, per disposar de més informació i  
  contrastada 
- Fomentar la implicació de les escoles que tenen cuina pròpia amb projectes educatius relacionats amb el menjar:  
   esmorzars i berenars saludables a l’escola 
- Promoure i garantir l’aprofitament del menjar que ja hi ha a l’escola: potenciar iniciatives de malbaratament zero. 
- Potenciar  mercats de l’ intercanvi de roba i calçat i els espais de costura comunitaris als barris. Impulsant campanyes de  
   robers comunitaris als barris i donacions de roba en bon estat de segona mà 
 

EN RELACIÓ A LA SALUT 

PROPOSTES PRIORITÀRIES 

 
1. Valorar la necessitat de impulsar i garantir  un programa de revisions mèdiques periòdiques a les escoles, seguint 

l’exemple de les revisions en salut bucodental, que estan funcionant bé. 
2. Implicació  associacions de professionals i entitats especialitzades per l’impuls de convenis que facilitin l’accés o 

adquisició d’aparells  específics (ulleres, pròtesis, audiòfons etc.), garantint  ajudes o descomptes  per aquest tipus de 
material.  

3. Potenciar i coordinar protocols o circuits d’actuació i relació entre els agents socials/educatius detectors i les entitats 
sociosanitàries especialitzades.  

4. Impulsar un programa de salut comunitària que puguin incidir en el suport a famílies i persones en situació de crisi 
per enfortir la salut emocional, seguint l’exemple de projectes com el Àmbar (Consell - Ajuntament) o el Ubuntu 
(Càritas) 



 13 

5. Garantir i ampliar ajuts econòmics específics en temes de salut a les famílies amb infants amb més dificultats 

EN RELACIÓ A L’HABITATGE 

PROPOSTES PRIORITÀRIES 

Malgrat no és l’eix de treball del grup, pensem que cal incidir en l’estabilitat i la qualitat de l’habitatge ja que és una de les 
variables que més afecta la qualitat de vida dels infants. Apuntem propostes generals: 
 
1. Fer del dret a l’habitatge una prioritat clara de la política municipal.  
2. Continuar treballant amb les companyies de subministraments d’aigua i llum per garantir que aquestes assumeixin 

els impagaments de  les famílies amb més dificultats, i que no sigui només l’Ajuntament qui n’hagi d’assumir-los.  
3. Apostar pel compliment dels objectius de la Taula de Coordinació  local pel Dret a l’Habitatge de Girona 
4. Seguir treballant per la promoció del lloguer social, el servei de intermediació hipotecària i altres dispositius existents 

que treballen per garantir el dret a l’habitatge.  
5. Apostar per l’adquisició de més pisos del parc municipal d’habitatges de inclusió social, per a destinar-los al lloguer 

social.  
6. Potenciar formacions i acompanyament a les famílies en temes de gestió de la llar i estalvi energètic.  
 

 

BLOC 2 . NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES 

PROBLEMÀTIQUES CLAU EN RELACIÓ A NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES 

 
- És una hipòtesis més que contrastada que el nivell socioeconòmic de les famílies està directament relacionat amb el 

nivell d’èxit escolar dels fills/es. Un dels efectes de la cronificació de la pobresa en les famílies, doncs, podem 
preveure que serà l’augment del fracàs escolar, i les repercussions d’això en la vida jove i adulta: augment  del 
nombre de joves en situació de no estar en procés ni de formació ni d’ocupació, joves i adults sense formació i amb 
més dificultats d’accés al mercat laboral actual, i futur, persones amb menys competències per ser autònomes en 
aquesta societat, cada vegada més complexa. 

 
���� Al municipi de Girona, de les persones ateses pels Serveis Bàsics d’Atenció Social aquest passat 2014 (6.561 persones = 4.873 

famílies), un 49% arriba al servei amb ingressos insuficients per cobrir les necessitats secundàries lligades a temes de salut i 
educació lligades al desenvolupament personal (exemple salut dental, lleure,  extraescolars etc.) . En relació al rendiment 
escolar, hi ha 754 menors en edat d’escolarització obligatòria: d’aquests, un 58 % es valora que tenen un rendiment no 
adequat, i un 25% dels nens atesos en edat escolarització obligatòria fan absentisme.  

���� S’han atès al Girona Actua 2014: 167 joves d’entre 16 i 29 anys (d’aquests,  84 tenen entre 16 i 20 anys). El nombre de 
persones ateses sense GES és del 32%.  

 
- Actualment la participació a les activitats extraescolars està essent una de les variables segregadores en els itineraris 

formatius i educatius dels infants i joves.  Ens trobem una oferta privada (o pública) però de difícil accés per a les 
famílies amb dificultats socioeconòmiqes, que sol titular uns coneixements curriculars (música, idioma, ...), mentre 
que la oferta més accessible sol ser més compensatòria o generalista. Malgrat això, cal dir també que hi ha una bona 
oferta d’educació en el lleure i lúdica a Girona, i de fàcil accés i proximitat per a les famílies.  

 
- Un dels riscs de la digitalització global, i de la metodologia escolar, en particular, és com accedeixen els infants de 

famílies pobres en aquest món. L’accés a Internet no està garantit per a tots els infants, joves i les seves famílies, o no 
amb la facilitat que pot necessitar avui en dia un jove per seguir el currículum escolar.  

 
- Disminució de la cobertura dels serveis d’atenció a l’educació especial del Departament d’Ensenyament, i dispositius 

de suport. 
 

 
ALGUNES PROPOSTES I RECOMANACIONS PER GARANTIR, MILLORAR I/O COMPLEMENTAR ELS RECURSOS EXISTENTS 
 

EN RELACIÓ A LES NECESSITAST SOCIOEDUCATIVES 

PROPOSTES PRIORITÀRIES 

 
1. Impulsar una comissió específica de ciutat amb representants del Departament d’Ensenyament, dels Serveis Socials i 
Educatius de l’Ajuntament i representants d’entitats socioeducatives del tercer sector, per establir una estratègia conjunta 
(seguiment l’exemple d’experiències comunitàries positives que es porten a terme en alguns barris). Per millorar la 
coordinació de les activitats i per reforçar la col·laboració i la implicació dels centres amb els  dispositius i recursos 
d’atenció i reforç extraescolar:  
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- Coordinar mesures per aprofitar les instal·lacions dels centres educatius en horaris extraescolars. Estudiar que els centres de 
secundària i primària  poguéssin cedir els seus equipaments informàtics a les tardes, per tal de que els infants i joves les 
poguessin utilitzar per fer els deures o accions de reforç. Ex: el projecte Taller d'Èxit escolar de Pont major es fa a les 
instal·lacions de l’institut Narcís Xifra, això es podria mirar d'extrapolar a altres centres educatius, o altres similars a la ciutat.  

 
2.  Fomentar els recursos de formació adulta,  ampliant i promovent noves sessions als barris que potenciïn itineraris 
formatius especialitzats prioritzant persones adultes amb fills així com la demanda d’alfabetització bàsica d’adults. Tenint 
en compte que hi ha una relació molt directa entre el nivell de formació dels pares i l’èxit escolar dels fills/es.      
 
3. Incrementar la dotació econòmica de beques per a material escolar i  a activitats de lleure, paral·lelament a la promoció 
de les iniciatives de reutilització  i reciclatge de llibres text  i material escolar compartit a les escoles. 
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La percepció dels professionals de l’àmbit social que treballen en programes d’atenció a les necessitats bàsiques i de 
millora personal i comunitària, constata un increment  de la fragilitat emocional de moltes persones. 

Aquesta fragilitat és sovint una limitació alhora  d’ afrontar, o tan sols d’iniciar, un pla de millora o un programa de 
inserció laboral que requereixi un mínim d’intenció, motivació o interès. 

 

 

Apoderar a persones que viuen en situacions continuades de crisi o de risc d’exclusió social, facilitant eines 
d’afrontament i suport. A partir de: 

- L’ Aprenentatge i millora de les competències personals que afavoreixin una actitud positiva per l’afrontament de 

la situació que provoca malestar. 

- L’ increment de la motivació i el interès de les persones a partir de la ocupació productiva en espais de participació 

i d’iniciativa col·lectiva.  

 

 
- Persones aturades (de llarga durada), que es troben en una situació emocionalment fràgil (trastorns adaptatius de  
  característiques emocionals) per afrontar la recerca de feina i la inserció laboral. 
 
- Persones que sostenen unes condicions laborals precàries, i amb càrregues familiars afegides (fills, persones  
  dependents a càrrec…), i sovint en una situació d’ansietat o estrès continuat durant un període llarg de temps.  

Dins dels perfils definits, la població diana són les persones que se’ls identifiqui o manifestin explícitament un 
malestar en relació al seu estat emocional. Entenem doncs que el projecte es dirigeix  a persones que: 

- hagin experimentat en els últims anys un canvi en el seu estat emocional, de conducta o de salut física 

- que aquest canvi els provoqui malestar i inquietud 

- i que tinguin dificultats per afrontar sols la millora d’aquest estat.  

Grup 3  - Salut emocional 

PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE ÀMBAR 

 OBJECTIU GENERAL 
DEL GRUP 

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

 
ENTITATS MEMBRES 
DEL GRUP 
 

ACAS – Assoc. Antisida Girona,  Assoc. Família Salut Mental Girona,  Fundació Ramon Noguera,  
Càritas Diocesana Girona,  Fundació Onyar la Selva,  IAS Girona (Inst. Assistència Sanitària),  ICS 
(Inst. Català de la Salut),  Centre Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”,  Creu Roja Girona,  UGT 
Girona,  Cooperativa Suara SCCL,  Eq. Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA), Servei Socials 
Municipals 

PROJECTE PROJECTE ÀMBAR 

TASCA DEL GRUP 
Diagnòstic de les necessitats / disseny i implementació del projecte Àmbar /selecció de l’equip 
tècnic / seguiment i avaluació 

EQUIP TÈCNIC  1 Coordinadora (treballadora social), 2 psicòlogues   

FINANÇAMENT Programa “Salut i Crisi” de Dipsalut i Serveis Socials Municipals 

SERVEI PROMOTOR Servei Socials Municipals 
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SESSIONS GRUPALS 
(12)

-Objectiu: reforçar la 
motivació i l’actitud 
proactiva personal a 
partir de la participació i 
la identificació grupal.

SESSIONS INDIVIDUALS (6/8)

- Què es treballa amb la 
persona?

- Té consciencia del seu estat?
- Creu que ha de canviar?
- Assumeix la seva responsabilitat 

en el procés de canvi=?
- Creu que la podem ajudar?
- S’ha creat vincle/confiança?

ES TREBALLA LA MODIFICACIÓ DE 
L’ESTIL I L’ESTRATÈGIA 

D’AFRONTAMENT

TENEN  
PERFIL

- Retorn al derivador
- Sessió de tancament
- Assessorament 

sobre recursos 

NO TENEN 
EL PERFIL

ENTREVISTES DE VERIFICACIÓ
DE PERFIL (1/2)

Derivació d’usuaris
- Des dels SBAS
- des d’Entitats socials Grup 3

METODOLOGIA
DE TREBALL

ACOMPANYAMENT I 
TANCAMENT

INICIATIVES
GRUPALS DE 
IMPLICACIÓ/

PARITICPACIÓ

ACTIVITATS QUE 
MANTINGUIN LA 

PERSONA 
ACTIVA

 

 

 

Dades a abril de 2015: 

 

nº usuaris que no inicien procés  10 

nº baixes voluntàries 6 

nº altes per no compliment de perfil 4 

nº altes terapèutiques 6 

nº usuaris en procés individual 46 

nº usuaris en procés grupal 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homes 43 % 

Dones 57 % 
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Adults 84 % 

Joves (18 a 30 anys) 16 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 
Disseny del projecte (Comissió 3- CCSS) 

• Diagnòstic  

• Disseny accions  

         

Configuració de l’equip tècnic (Comissió 3- 
CCSS). 

• Definició dels perfils 

• Aportació currículums (entitats ccss) 

• Procés de selecció de l’equip tècnic 

         

Conveni amb les entitats I Aj Girona           
IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONS D’INTERVENCIÓ 

• Circuit de derivació 
I selecció dels participants 

         

• Acció 1. treball individual          
• Acció 2. Treball grupal          
• Acció  3. Acompanyament a accions 

comunitàries 
         

SEGUIMENT I AVALUACIÓ  

• Coordinacions tècniques          
• Procés d’avaluació (recerca - acció) 

(suport Serveis Socials) 
         

• Coordinació i seguiment de la comissió 3 
del CCSS 

         

• Elaboració de productes           
 

BARRIS % usuaris atesos 

PONT MAJOR 17 

TAILÀ 17 

ST NARCIS 14 

STA. EUGÈNIA 8 

VILA-ROJA 8 

BARRI VELL 19 

PALAU 16 

Usuaris derivats de 

SBAS 69% 

Entitats socials 31% 

Sessions grupals  

Barri Nº de Grups 

Palau 1 

Pont Major 1 
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Pel què fa l’avaluació del treball en xarxa del pla de treball del Consell , valorem: 

PUNTS FORTS DESTACATS 

 

- El treball metodològic a partir d’objectius comuns i amb una presa de decisions compartida 
 
- El bon nivell operatiu del sistema de treball, el lideratge  i la concreció de les necessitats identificades en 

accions i productes concrets 
 

- L’assoliment dels objectius marcats pels diferents grups de treball 
      
- La transparència i la comunicació, amb un traspàs de la informació clar i facilitant espais i canals per 

participar i opinar  telemàticament  entre reunions ( web, convocatòries, reunions, correus, butlletí, 
notícies etc.) 

 
- El bon ambient de treball i el foment de la confiança entre els participants.   

 

REPTES O PUNTS DE MILLORA 

 
-  Caldria proposar noves dinàmiques o incentius per a millorar la motivació i implicació dels participants 

tan pel què fa les reunions presencials com a la feina telemàtica, buscant l’equilibri dels ritmes per no 
caure en l’esgotament i tenint en compte les entitats amb menys recursos humans. 

 
- Cal fer un replantejament i revisió de cara el 2015 de la dinàmica de treball (Grups) i les seves funcions, 

ja que un cop dissenyats i impulsats els projectes concretes (sobretot Girona Actua i Àmbar), el ritme de 
treball ha baixat. Alhora, s’hauria de fer una revisió dels projectes de cara el 2016, la seva efectivitat o la 
necessitat d' adequar-los a les noves dificultats que van sorgint. 

 
- Caldria  no deixar de pensar en noves estratègies d’intervenció conjuntes i altres possibles solucions 

davant les problemàtiques que no cobreixen encara aquests programes.. 
 
- Cal enfortir la transversalitat de les accions compartides aprofitant els projectes que ja estan en 

funcionament 
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       PROPOSTA 
 

 
 

 

Idea:   

Organitzar 3/4 jornades/taules de debat i reflexió de tipus monogràfic al llarg del segon 

semestre de 2015, en coherència amb els objectius del Consell i a partir de temes que 

interessin/preocupin a les entitats. A partir de la mirada de diferents professionals i/o 

especialistes que aportin punts de partida.   

 

Objectiu:   

Facilitar espais que estimulin el debat en temes i problemàtiques socials així com la 

reflexió i l’aprenentatge compartit tan de professionals del món social com de la 

ciutadania en general. 

 

Algunes propostes de temàtiques de debat (pluja de idees):   

 

 

 

Per a cada debat caldrà, prèviament: 

 

- Definir l’objectiu (què volem debatre?)  

- Preguntes clau per guia el debat  

- Pensar i contactar a ponents especialistes 
 

Proposeu altres temes de interès: 

 
Podeu fer-ho al fòrum obert del web del Consell (fins el 31 de maig) 

ccss.entitatsgi.cat/foro 

 

 
 

 

 

La Inserció i els Centres Especials de treball a Girona 

Els joves que ni estudien ni treballen. Com abordar el problema? 

La crisi econòmica i la salut emocional. Relació causa - efecte? 

La relació entre Administració local I les entitats d’iniciativa social del 3r sector 

Pobresa o exclusió social? La cobertura de l’exclusió social a Girona. 

El problema de l’Habitatge a Girona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


