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1.1. Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) 

1.1.1. Introducció 

Descripció del servei 
El Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) és un servei generalista obert a tota la població, 
descentralitzat als diferents barris de la ciutat. Els serveis es configuren com la porta d’entrada al 
sistema de protecció social, i són el primer nivell d’atenció a la ciutadania del sistema públic de 
Serveis Socials i atenen persones i entorns amb necessitats puntuals o permanents per millorar la 
seva inclusió en el context on viuen. 

Les funcions principals  
▪ Oferir informació, orientació i assessorament a les persones.  

▪ Detecció, prevenció, diagnosi i tractament social i educatiu.  

▪ Disseny i execució de plans de treball individuals. 

▪ Disseny i execució de projectes de grup. 

▪ Treball social comunitari: fent propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, 
dissenyant programes d’actuacions socials i cooperant amb els altres serveis de la xarxa de 
benestar, escolars i sanitaris. 

▪ Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels 
tràmits. 

Marcs principals d’intervenció 
▪ L’atenció individual i familiar. 

▪ El treball grupal i per projectes. 

▪ El territori. Així, des de la proximitat en els diferents barris els serveis desenvolupen accions i 
programes de desenvolupament comunitari amb les entitats, comunitats veïnals i agents 
socials de cada un dels barris. 

Serveis de proximitat 

SERVEIS DE BARRI 

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL  es distribueixen en 4 sectors: 
Sector Onyar (SBAS Sector Est, SBAS Barri Vell) 
Sector Güell (SBAS Sta. Eugènia, SBAS St. Narcís) 
Sector Ter, (SBAS Taialà, SBAS Pont Major) 
Sector Palau, (SBAS Palau-Montilivi-Eixample) 

 

Els diferents equips estan formats per auxiliars administratius, que també realitzen tasques 
d’informadors, treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadores familiars, els quals 
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tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les 
persones, les famílies, i dels grups.  

1.1.2. Descripció de la població atesa  

Persones ateses 

Entenem per atenció social aquella que fa referència a l’atenció individual i familiar. Durant el 2015, 
els SBAS han atès un total de 8.606 persones. D’aquestes, 5.976 persones han rebut atenció 
social i  2.630  atenció puntual d’informació bàsica. Del total de persones ateses, 1.749 han utilitzat 
per primera vegada els serveis que ofereixen els SBAS. Aquestes intervencions suposen l’atenció a 
un total de 4.551 famílies.  

Atenció individual i familiar 2013 2014 2015 % 
dones 

Persones ateses 5.992 6.561 5.976 63% 

Persones informades puntualment 2833 2.531 2.630 - 

 % ateses per primer cop 2.199 
26,6% 

2.263 
25% 

1.749 
29% 

- 

Que corresponen a famílies 
ateses 4.566 4.873 4.551 - 

 

Els indicadors d’exclusió de les persones usuàries.  
S’entén la exclusió social com un procés que pot afectar les persones en qualsevol moment de la 
seva vida i que dificulta o impedeix a les persones participar en activitats clau de la societat. 
S’expressa com una situació de carència intensa en què es troba una persona o un col·lectiu, però 
també com a risc o debilitat dels recursos individuals i col·lectius per fer front a aquestes carències.  

Descrivim en el quadre següent algunes dades que combinades entre si, ens orienten la valoració del 
risc d’exclusió d’una persona en un àmbit en concret. El recull d’aquestes dades no tants sols ens 
ajuda a organitzar la intervenció, si no també entendre, fent-ne una lectura global, dels punts on la 
població amb qui treballem pot tenir més dificultats.  

Les dades recollides són sobre la població amb qui des dels serveis socials bàsics es fa un treball de 
seguiment. Del total de persones ateses aquest grup suposa aproximadament un 33% del total dels 
atesos.  

 INDICADORS DE RISC D’EXCLUSIÓ  

ÀMBIT 
D’EXCLUSIÓ 

TIPUS DE 
DADA INDICADORS (%) 2013 2014 2015 

Econòmic -
Laboral   
(dades de la 
població 
entre 16 i 64 
anys) 

 
Nivell 
d’ingressos 
econòmics 

 
 

Persones usuàries sense ingressos 10 % 14 % 16% 

Persones usuàries amb ingressos 
insuficients per a cobrir necessitats 
bàsiques (alimentació, habitatge, consum 
energètic). 

30% 25 % 
 

30% 
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Persones usuàries amb  ingressos 
insuficients per cobrir necessitats 
secundàries  (lligades a temes de salut, 
educació i desenvolupament personal, per 
exemple, serveis de salut privats, d’oci, de  
lleure, activitats extraescolars etc.) 

47% 49 % 39% 

Persones amb ingressos suficients - - 15% 
 

Situació en el 
mercat de 
treball 

Persones usuàries en situació d’atur 65% 70 % 50 % 

Persones usuàries amb feines inestables 
i/o precàries 

14 % 
 

16% 
 

11 % 
 

Ocupabilitat 
de les 
persones en 
situació 
d’atur  

Persones usuàries a l’atur i sense 
formació qualificada i amb  trajectòries 
laborals inestables  (dades sobre les 
persones aturades) 

- - 

21% 

Persones usuàries a l’atur amb formació 
qualificada  que han treballat sempre en 
el mateix sector (sobre les persones 
aturades) 

 
2% 

Escolar  Rendiment 
escolar   

Menors de famílies en seguiment en edat   
d’escolarització obligatòria que consta 
que tenen un rendiment no adequat.  
 

 - 
 30% 

Residencial 

Tinença en 
l’habitatge 
principal.  

Capacitat per fer 
front a les 
despeses de la 
llar   

Condicions 
d’habitabilitat 

Persones ateses que viuen en habitatges 
compartits, habitacions llogades o 
acollits a casa d’un familiar 

- 
 20 % 23% 

Persones amb un procés de 
desnonament obert 

- 
 5% 5% 

Persones que viuen en un habitatge 
ocupat - 1,4% 2% 

Social-
Sanitari 

Nivell de salut, 
que pot tenir 
conseqüèncie
s en la vida 
social 

Aquest 2015 es manté la tendència detectada des del 2013 major inestabilitat emocional, i 
un agreujament de les malalties de salut mental. Això s’associa a un major nivell d’estrès 
entre la població. La necessitat d’incrementar la intensitat del seguiment per part del serveis 
de salut es fa més patent.  

Relacional 

Intensitat en les 
relacions en 
l’àmbit familiar, 
veïnal i 
comunitari.  

Existència de 
xarxa de suport i 
de xarxa 
relacional. 

Persones amb una xarxa que els pot 
donar suport en la cobertura necessitats 
bàsiques.  
El 2015, s’identifiquen que hi ha 1.275 (65  
%) persones usuàries amb  xarxa. 

31 % 18 % 12% 

Persones ateses amb una xarxa social 
dèbil 33 %  45 % 30% 

Persones ateses amb una xarxa social 
molt dèbil 

36 % 
 

37 % 
 

43% 
 

Persones ateses sense xarxa social 12 % 12 % 15% 
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Polític- 
ciutadà 

Garantia dels 
drets civils 

Persones usuàries amb nacionalitat no 
espanyola en situació irregular ( que no 
tenen garantit l’accés a la sanitat, ni a les 
prestacions socials i educatives. 

14 % 13 % 8% 

Espacial / 
territorial 

Condicions 
del barri de 
residència i 
serveis de 
proximitat  

Es valora positivament la descentralització de  serveis.  
 
S’identifiquen els barris de Pont Major i Sector Est com a barris on la població és més 
reticent a l’ús de serveis més centralitzats, i no deslocalitzats en el mateix barri. 

 

Destaquem 

La reducció de persones usuàries en situació d’atur. Entre els usuàries amb qui treballem es detecta 
una tendència a trobar menys persones a l’atur.  

La reducció de les persones usuàries de nacionalitat no espanyola en situació irregular. S’ha reduït el 
nombre de persones en la nostra ciutat, i les que hi ha fa temps que hi són, per tant han tingut més 
oportunitats de regular la seva situació.  

Dades que marquen una tendència preocupant.  

- La debilitat de la xarxa relacional: la majoria de les persones amb qui es fa un seguiment 
tenen o una xarxa dèbil o molt dèbil, per tant amb moltes dificultats de donar suport en la 
cobertura de les necessitats bàsiques. Un 15% no té xarxa, per tant depenen absolutament 
del suport que des de l’administració i entitats de ciutat se’ls pugui donar. L’esgotament i la 
càrrega dels familiars que donen suport arriba els seus màxims i això es tradueix amb major 
tensió familiar, i també major desgast emocional. En aquest sentit projectes com Àmbar, un 
projecte d’acompanyament i suport en salut emocional , són recursos clau per estabilitzar, 
potenciar l’enfortiment personal i crear oportunitats.  

- La baixa ocupabilitat de les persones amb qui treballem. Si bé ens preocupa que les 
persones estiguin en situació d’atur, més ens preocupa les poques possibilitats que tenen 
aquestes persones d’incorporar-se al mercat laboral. Cal, per tant, seguir orientant i reforçant 
el treball en competències i la formació que els permeti adaptar-se a l’oferta actual.  

- L’estabilitat de les dades en situacions d’habitatge precari.  

1.1.3. Recursos per a l’atenció social 

L’Atenció Social individual i familiar (el treball de cas) 
El principal recurs que utilitzen els tècnics d’atenció social són les habilitats, tècniques i coneixements 
propis de les disciplines del treball i de l’educació social que posen en pràctica en el marc de les 
entrevistes i en el treball a domicili.  
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Activitat d’atenció 
individual/familiar 2014 2015 

Entrevistes 13.829 12.678 

        Individuals 13.454 12.416 

        de parella 85 38 

        familiars 290 224 

Visites a domicili 936 1.099 

Acompanyaments  213 163 

Total persones ateses 6.561 5.976 

 

Els Recursos, Ajuts i Serveis  
L’objectiu dels recursos, ajusts i serveis és minimitzar l’impacta de la situació d’exclusió en el 
desenvolupament de les persones i/o nuclis familiars. El temps resulta clau per millorar el pronòstic. 
Quan més temps passa més possibilitats hi ha que augmentin els factors d’exclusió i/o que es faci 
real un procés de deteriorament personal. Per això és important comptar amb els recursos necessaris 
i en el moment adequat.  

Les prestacions o ajuts són suports de caràcter econòmic, o d’ajuda a la cobertura de necessitats 
bàsiques i que poden dependre o no de l’àrea de Serveis Socials. En el primer cas, l’SBAS serà qui fa 
la proposta i adjudica l’ajut en el marc d’un pla de treball amb la família. En el cas dels ajuts que no 
depenen directament dels Serveis Socials, l’SBAS fa la proposta segons la necessitat social, (i pot 
donar, també, suport al tràmit), però serà l’administració o departament responsable qui resoldrà 
l’ajut.  

Tipus d’ajut Nom del recurs Titularitat 2013 2014 2015 

Ajut econòmic 
generalista 

Nº d’ Ajuts d’urgència 
(puntual) Municipal 1.595  2. 191  1.923  

Informes d’accés 
a beques  

Ajudes complementàries pel 
menjador escolar 
(Ajuntament) 

Municipal -- 481  380   

Nº de menors valorats per 
Beques menjador escolar       
(Consell Comarcal) 

Generalitat 712  849 811 

Llar d’Infants municipals Municipal / 
Generalitat 

95 nens/es 
(36 informes) 

142 nens/es 
(55 informes) 

68  nens/es 
(48 informes) 

Escola Municipal de Música Municipal 6 nens/es (4 
informes) 

5 nens/es 
(4 informes) 1 nen 

Escola Municipal d’Art  Municipal 3 nens/es 
(3 informes) 

1 nens/a 
(1 informe) 0 

Ajuts econòmics 
per a un fi 
específic 

Enterraments de 
beneficència Municipal 2 ajuts 1 ajut 2 ajuts. 

Ajut econòmic per 
medicaments Municipal 1.932 vals 

expedits 
2.395 vals 
expedits 

2. 270 vals 
expedits 

Ajut personalitzat 
d’allotjament  Municipal 21 ajuts 132 ajuts 33 ajuts 
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Durant aquest 2015 

• Han baixat el ajuts d’urgència, aquesta disminució s’explica perquè s’han gestionat els ajuts per 
subministrament a través del informes de vulnerabilitat energètica. La Generalitat durant aquest 
2015 ha activat un procediment per evitar talls de llum, aigua i gas per aquelles persones 
deutores per tal de garantir el subministraments i determina que el pagament d’aquest deute serà 
assumit a través d’un fons global. Per aquest motiu es deixen de fer informes d’ajuts econòmics 
per aquests conceptes i s’obre un nou procediment de tràmit amb aquesta finalitat.  

• La disminució d’ajudes complementàries pel menjador escolar (iniciativa municipal) del curs 
escolar 2014-2015 en relació al curs anterior, s’explica per l’augment de la cobertura de les 
beques de menjador (gestionades pel Consell Comarcal).  

• S’observa una rebaixa significativa en els informes de reconeixement de discapacitat, si bé 
aquest tipus de suport a poc a poc s’han anat assumint quasi completament des dels serveis 
socials dels centres d’atenció de salut.  

• En relació als tràmits relacionats amb immigració, també han tingut un desens respecte anys 
anteriors, el flux migratori ha baixat i els requisits d’estabilitat econòmica que exigeixen pel tràmit 
fan difícil que es compleixin les condicions. 

  

Ajuts de 
subsistència 

Centre de Distribució 
d’Aliments (CDA) 

Conveni 
municipal 
amb Caritas 
i Creu Roja 

6.106 

(2.008 famílies) 
7.321 

(2.430 famílies) 

7.176 
(2354 

famílies) 

Informes de vulnerabilitat per 
subministraments (aigua, 
llum i gas) 

Generalitat - - 
622 

sol·licituds 
presentades 

Ajuts per 
minimitzar 
impacte d’ 
obligacions 
tributaries 

Informes per fraccionament 
deutes hisenda. Municipal 133 123 119 

Tràmits de  
suport a l’exercici 
d’un dret 
(nº de informes) 
 

Pensió no contributiva 
(regular) Generalitat 22 21 4 

Arrelament social Govern civil 345 306 170 

Reagrupament familiar Govern civil 357 172 75 

Retorn voluntari Govern civil 5 4 3 

Reconeixement situació de 
dependència  Generalitat 61 49 37 

Reconeixement situació 
discapacitat Generalitat 31 32 3 

RMI (Renda mínima 
d’inserció) Generalitat 

Expedients 
vigents: 674 

 
Beneficiaris : 

1.818 persones 
 

Expedients 
vigents: 683 

 
Beneficiaris : 

1.845 persones 
Nº de fills 

menors : 809 

Expedients 
vigents: 697 

 
Beneficiaris 

:1.919  
persones 
Nº de fills 

menors : 830 
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Els serveis i la xarxa d’atenció social  

Coordinació amb la resta de serveis d’atenció a la ciutadania  
L’atenció social compte amb una xarxa de serveis de ciutat i també serveis municipals amb qui es 
treballa coordinadament en plans de treball i intervencions de modificació de situacions o dèficits 
personals. Això es formalitza amb espais de coordinació i relació formal. 

Servei amb qui s’estableix 
coordinacions 2014 2015 

Serveis educatius 45%, 40 

Serveis socioeducatius, sobretot centres oberts 25% 30 

Serveis sanitaris 20% 23 

Altres serveis socials, alguns dels tercer sector 10% 25 

 

Informes socials tramesos altres serveis 

Tipus d’informes Servei 2014 2015 

Informes socials relatiu a 
menors 

DGAIA 39; 25 

EAIA 9 10 

Fiscalia i Jutjats 30 30 

Altres - 25 

Informes socials relatiu a adults 
Fiscalia  24 19 

Jutjat  5 11 

Altres - 4 
 

Els informes són el producte resultant d’un procés de valoració tècnic. La majoria dels informes són 
de resposta a la demanda d’informació feta per un altres servei que demana una valoració social de 
situacions de risc.  

1.1.4. El treball comunitari i socioeducatiu 
El treball comunitari, definit com una metodologia i com un enfocament per a la intervenció social, 
és l’enfocament que ha de permetre la intervenció en l’àmbit de les relacions i acomplir l’objectiu de 
l’empoderament de les persones per tal que assoleixin l’equilibri en la interacció entre l’autonomia 
funcional i la integració relacional. 
En altres paraules, l’acció comunitària és la que té a veure amb la millora de certes condicions de vida 
de la gent (problemes  col·lectius, millora del barri) però també la que té a veure amb els processos 
d’enfortiment ciutadà. Processos necessaris perquè la gent pugui ser protagonista, i que tenen a 
veure amb les formes d’organització col·lectiva i de participació veïnals, i amb les estratègies i les 
formes de relació entre persones, les entitats i els serveis públics.  
Aquest any 2015, els SBAS han seguit promovent i participant del treball comunitari a través de  
programes de desenvolupament comunitari i els diferents projectes i accions que es desenvolupen en 
els diferents barris.   
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Programes comunitaris 
Programa 
comunitari Barri Agent 

promotor 
Agent 

dinamitzador Agents participants 

Integrant 
Accions Sector Est Taula 

Directiva 

SBAS Onyar 
Centre Cívic 

Onyar 

Entitats del barri, AAVV veïns,  serveis públics 
municipals (salut, educació, serveis socials, 
seguretat, espais públics), serveis públics de 
competència autonòmica (Salut, Ensenyament). 

Línies d’actuació del Programa Integrant Accions 

- Suport i acompanyament a l’escolarització. 
- Reforç escolar i suport a referents positius del territori. 
- Promoció i prevenció en salut. 
- Organització de comunitats de veïns i convivència. 
- Millora de l’entorn (places, equipaments). 
- Millorar l’eficiència del serveis a través del treball en xarxa.  
- Suport capacitats parentals famílies, actuacions preventives, educatives. 
- Donar suport i dinamitzar les associacions i grups estructurats  existents al Sector Est i la Coordinadora  
  d’Entitats: apoderament i corresponsabilització. 
- Enfortir la relació i el coneixement compartit entre professionals. 

Projectes vinculats al Programa 

A qui es dirigeix el projecte  Nom del Projecte Nº de beneficiaris curs  
2014- 2015 

Pares i mares per a la millora de les 
competències i rols parentals 

Grups de pares i mares  170 famílies  80% mares 
20% pares 

Fem família  9 famílies, 34 persones  
80 mares, 20 pares 

La Xarranca  15 famílies 95% mares, 
5% pares. 

Infants i adolescents 

Reforç escolar 
 (SIE la Creueta)    10 infants i 9 adolescents 

Reforç escolar 
(SIE Centre Cívic) 

 

35 adolescents 

Projecte PAE (acompanyament 
escolaritat)  58 adolescents 

Dones,  per a la millora de la participació 
i la xarxa relacional 

 

Xarxa de dones   15 dones 

Projecte suport a la AAVV Font 
de la Pólvora (junta entitats) 8 dones 

Joves per la millora de les competències 
laborals  Projecte Joves Plus 60 (16 a 25 anys), 

5% dones 

Comunitats de veïns per la millora 
condicions d’habitatge i convivència  Projecte per Escales 570 persones 

38 comunitats de veïns 

Sensibilització població en general 

Activitats de promoció del poble 
gitano   

Dirigit a la comunitat gitana i a 
la població en general 

Projecte d’Hàbits saludables. 
Els canvis són a les teves mans 

Dirigit a la població general i de 
forma específica infants, pares 

i mares. 
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Programa 
comunitari Barri Agent 

promotor 
Agent 

dinamitzador Agents participants 

Pla Integral del 
Sector Est Sector Est 

Taula 
Directiva 
del Pla 

SBAS Onyar 
Centre Cívic 

Onyar 

Entitats del barri, AAVV veïns,  serveis públics 
municipals (salut, educació, serveis socials, 
seguretat, espais públics), serveis públics de 
competència autonòmica (Salut, Ensenyament). 

Fases i accions del Pla el 2015 

- Contractació d’un tècnic que coordini i sigui el referent del pla 
- Creació de Grups de treball en funció dels blocs de treball definits 
- Validació i valoració de la viabilitat tècnica de les propostes  
- Redacció i concreció de les actuacions específiques i dels indicadors d’avaluació i seguiment  
- Redacció definitiva del Pla a partir de les aportacions / al·legacions 
- Planificació del procés de seguiment i de l’estratègia de comunicació i participació  al llarg de la  
   implementació del Pla 
- Execució del 50 % les actuacions de prioritat 1 i 2, considerades més urgents, corresponents als objectius 
1, 2  3 i 4 del Pla :  
1-Reduir les ocupacions d’habitatges que generen conflictes, promovent el lloguer social  
   (Prioritat GSt.Daniel i Vila-Roja) 
2- Reduir l’activitat delictiva (robatoris, comportaments vandàlics, infraccions viàries etc) 
3- Garantir una prestació de serveis de qualitat i un correcte manteniment ordinari 
4- Millorar l’espai públic i la mobilitat mitjançant inversions puntuals o projectes de millora urbana (acupuntura  
   urbana) 

 

Programa 
comunitari Barri Agent 

promotor 
Agent 

dinamitzad
or 

Agents participants 

Pla Educació i 
Convivència  

Sta. 
Eugènia 

Taula 
Instititucional SBAS Güell 

SBAS i Centres Cívics, altres departaments 
municipals i altres agents públics del territori i 
entitats i associacions del barri.  
Aquest pla agrupa el Pla de Dinamització 
Comunitària de Santa Eugènia i el Pla Educatiu 
d’Entorn, que el Departament d’Ensenyament ha 
reactivat pel curs 2014-2015. 

Línies d’actuació del Programa Integrant Accions 

- Taula 1. Suport a l’associacionisme i dinamització de la relació veïnal 
- Taula 2. Educació i esports. L’objectiu és promoure d’accions per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit    
   escolar.  
- Taula 3. Nous reptes socials i apoderament. Aquesta taula vol promoure accions comunitàries  
  d’apoderament per fer front a les diverses conseqüències que suposa la situació de crisi i els nous reptes  
  que es plantegen.  

Projectes vinculats al Programa 

A qui es dirigeix el projecte  Nom del Projecte Nº de beneficiaris curs  
2014- 2015 

Alumnes de primària i secundària amb 
dificultats en el rendiment escolar Taller d’estudi 

72 places primària de les 
escoles públiques de SN i SE i 

30 places de secundària 

Alumnes nouvinguts amb necessitats 
d’aprenentatge del  idioma Tallers lingüístics d’estiu 15 alumnes 

Pares i mares dels centres escolars Treball amb famílies Pares i mares dels centres 
escolars de primària 

Persones majors de 25 anys aturades i 
amb baix perfil laboral Accedeix 156 persones 
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Programa comunitari Barri Agent 
promotor 

Agent 
dinamitzador Agents participants 

Construïm Ponts Pont Major 
Taula 

Coordinació 
Tècnica  

SBAS TER 

SBAS del territori i el Centre Cívic juntament amb 
altres agents públics (Servei Municipal 
d’Educació, Biblioteca J. Casero, Departament 
d’Ensenyament) i privats del territori (Caritas, 
Fundació Príncep de Girona, Accem). 

Línies d’actuació del Programa Integrant Accions 

- Àmbit Veïnal: Objectius: 1) de fomentar el creixement de les estructures organitzatives del barri, 2) fomentar la participació 
dels veïns i veïnes en les activitats comunitàries, 3) crear espais de treball que generen accions que contribueixin a la 
convivència veïnal en espais públics municipals. 
- Àmbit Adults : Objectius: 1) promoure les competències personals, relacionals i/o parentals de les dones participants en 
els diferents espais grupals existents. 2) activar i mantenir proactives les persones aturades respecte el seu procés de 
recerca del barri.  
- Àmbit Infants, adolescents i Joves: Objectius: 1) millorar la intervenció socioeducativa del barri millorant la coordinació i 
coherència d’acció entre els agents socioeducatius del barri. 2) Facilitar l’apropament i l’acció educativa comunitària 
conjunta dels diferents centres educatius del barri. 3) incrementar i millorar els espais educatius referencials pels joves en el 
barri  

Projectes vinculats al Programa 

A qui es dirigeix el projecte  Nom del Projecte Nº de beneficiaris curs  
2014- 2015 

Dones immigrants del barri Dona Sentit  17 dones 

Mares per a la millora de les competències 
i rols parentals Dóna’m Ara 10 dones 

Dones del barri Dinamització 8 de març i 25 de 
novembre 43 dones 

Infants i adolescents 

Casal  
40 infants i 

19 adolescents 

Ludoplaces 64 infants / 17 adolescents / 
3 famílies 

Jornades Intercentres  360 alumnes 
37 professionals 

Pares i mares d’alumnes d’escola bressol 
i alumnes de cicle infantil dels dos centres 
escolars 
Serveis del barri 

Diagnòstic pel disseny d’un 
projecte d’intervenció en 
famílies en el marc escolar 

34 famílies 

Joves de 14 a 18 anys Curs premonitors  20 joves 

Joves majors de 16 anys desocupats 
Tallers per treballar 
competències personals per 
l’acompanyament a programes 
d’inserció laboral 

15 joves 
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Altres projectes 

A qui es dirigeix el projecte Nom del Projecte Barri / SBAS Nº de beneficiaris curs  
2014- 2015 

Famílies 

Proinfancia Inici Octubre 
2015 . Projecte conjunt amb 
entitats del territori i 
Fundació la Caixa 

SBAS Palau i 
Barri Vell  

Actualment s’està 
dissenyant el circuit i 
identificant les famílies 
participants. 

 
Jocs en família 
Famílies amb infants fins 
uns 10 anys.  
(Febrer- Maig 2015) 
 

Sector Palau. 
EBAS Palau i 
CC Pla de Palau  

15 famílies 
 

Infants i adolescents 

Tallers d’Èxit Escolar Sector Onyar. 
EBAS Barri Vell 8 infants i 5 adolescents 

Mou-te i descobreix  
(de 8 a12 anys. Inici 
setembre 2015) 

Sector Palau. 
EBAS Palau i 
CC Pla de Palau 

8 participants. 

Reagrupart  
(Joves reagrupats) 

Sector Güell. 
EBAS Santa 
Eugènia  

16 joves 

Ens veiem a la Plaça 
(adolescents de més de 4 
anys). Durant juliol 2015. 

Sector Palau. 
EBAS Palau i 
CC Pla de Palau 

Entre 8 i 24 participants 

Juliol Jove  Sector Ter. 
EBAS Taialà 20 joves 

Taller de fusteria 
(preparatori entrada 
programes garantia juvenil 
 

Sector Ter. 
EBAS Taialà 4 joves 

Dones,  per a la millora 
de la participació i la 
xarxa relacional 
 

Fent Xarxa Sector Onyar. 
EBAS Barri Vell 15 dones 

L’Hora del Te   Sector Ter. 
EBAS Taialà 14 dones 

Altres 

Projecte Sempre 
Acompanyats  ( 1ª detecció 
i intervenció a partir 
novembre 2015) 

Sector Onyar. 
EBAS Barri Vell 

 
 

28 persones  
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1.2. Els Centres Oberts i els Espais Joves  

1.2.1. Els Centres Oberts 
Els Centres Oberts són serveis diürns preventius, fora de l’horari escolar, que donen suport, 
estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les 
persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la 
comunitat. 

L’objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu 
desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el 
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. Les funcions principals 
són: 

▪ Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 
proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup. 

▪ Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat. 

▪ La coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social pel treball familiar. 

A Girona existeixen els següents centres oberts de titularitat municipal amb gestió externalitzada 
prestada per les següents entitats: 

Servei Entitat gestora 

Centre Obert Adolescents St. Narcís Suara Cooperativa 

Centre Obert Adolescents Esquerra del Ter Suara Cooperativa 

Centre Obert Sector Est – Adolescents Associació ADIS 

Centre Obert Güell (Adolescents Sta. Eugènia) Salesians St. Jordi (PES Girona) 

Centre Obert Sector Est – Infants Associació ADIS 
Centre Obert Infants St. Narcís Suara Cooperativa 
Centre Obert Infants Esquerra del Ter Suara Cooperativa 
Centre Obert Palau – Infants Suara Cooperativa 
Centre Obert  Sta. Eugènia – Infants (I i II) Salesians St. Jordi (PES Girona) 
Centre Obert Barri Vell – Infants Suara Cooperativa 
Centre Obert Barri Vell – Adolescents Suara Cooperativa 
Centre Obert Adolescents Pont Major Suara Cooperativa 
Centre Obert Infants Pont Major Suara Cooperativa 
Centre Obert Palau – Adolescents Suara Cooperativa 
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Professionals Centre Oberts 2015 

Personal propi Part d’1 tècnic / educador social 

Personal  de contractes de prestació 
serveis 
 

12 educadors/es  
  2 monitors i 
12 Integradors/es:  

 

Els serveis 
Usuaris de centre obert 
Per curs 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cicle inicial (6-8)    48 52 60 

Cicle mig (9-10)    83 78 62 

Cicle superior (11-12)  184 228 86 62 70 

12 a 13 anys    70 123 130 

14 a 16 anys  180 173 104 94 96 

Total 324 364 401 391 409 418 

 

418 infants i adolescents han participant als centres oberts durant el curs 2014-2015, 236 nens i 182 
nenes (43,6%). 

Usuaris adolescents de centre obert 
pel curs 2014-2015 Nº % noies 12 a 13 

anys 
14 a 16 
anys 

% variació 
interanual 

Centre Obert Sector Est – Adolescents 86 34% 45 41 2% 

Centre Obert Güell (Adolescents Sta. Eugènia) 44 41% 23 21 -4% 

Centre Obert Adolescents Pont Major 24 54% 16 8 14% 

Centre Obert Barri Vell – Adolescents 22 32% 13 9 16% 

Centre Obert Adolescents Esquerra del Ter 19 47% 11 8 -10% 

Centre Obert Adolescents St. Narcís 16 38% 12 4 -6% 

Centre Obert Palau – Adolescents 15 47% 10 5 67% 

Total 226 39% 130 96 4% 

 

Usuaris infantils de centre obert pel 
curs 2014-2015 Nº % noies Cicle 

inicial 
Cicle   
Mitjà 

Cicle 
Superior 

% variació 
interanual 

Centre Obert  Sta. Eugènia – Infants (I i II) 65 46% 21 20 24 -4% 

Centre Obert Sector Est – Infants 38 61% 17 10 11 9% 

Centre Obert Infants Esquerra del Ter 21 48% 9 7 5 5% 

Centre Obert Palau – Infants 21 48% 6 8 7 17% 

Centre Obert Infants St. Narcís 17 41% 4 5 8 -6% 
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Es constata la tendència d’un lleuger augment del número de places de C.O en les franges d’edat 
dels 12 als 16 anys i es manté estable el número de places en els centres oberts infantils.  

1.2.2. Els Espais Joves  
El programa municipal d’Espais joves es va iniciar el passat 2014 amb la idea d’estructurar una serie 
de serveis i espais juvenils que atenguessin a la població de 16 a 29 anys des d’una perspectiva de 
dinamització, mobilització,  generació d’activitats, tallers i espais d’intervenció per a prevenir la 
inactivitat juvenil i fomentar, entre altres coses, la definició d’una trajectòria vital. 

És tracta d’un programa impulsat per l’ àrea de Serveis Socials, en estreta relació amb la de Joventut 
( especialment en el servei dels “Químics Espai Jove”).   

Aquest programa pretén: 
- Diagnosticar, valorar, mesurar, les característiques individuals dels joves que passin pel 

servei, i que ens permetin  identificar les seves capacitats, els seus punts forts, i també els 
seus punts febles, les seves debilitats.  Descobrir i identificar talent en aquests joves 
participants,  potenciar-lo i facilitar mecanismes per desenvolupar-lo. 

- Dissenyar a partir d’aquestes orientacions personals, accions i activitats que permetin de 
manera individual i especialment de manera col·lectiva generar canvis i afrontar el propi 
creixement i progrés personal, orientant la pròpia trajectòria personal.  

- Potenciar la millora  de la xarxa relacional, l’augment de les relacions i vincles com un 
element positiu que afavoreixi la millora de l’autonomia. 

- Afavorir la connexió dels joves amb el seu entorn més proper i, sobretot, amb serveis i 
experiències que els puguin ajudar a la consecució dels seus objectius i amb altres 
joves/experiències... de la ciutat. 

- Identificar el treball conjunt, el treball coordinat, la generació d’ experiències  com un element 
que ha de permetre iniciar noves propostes: accions concretes a fer, o a recollir en cas 
necessari per esser traslladades a altres organismes o institucions. 

Per fer això, s’han estructurat els diferents projectes, tallers, i accions en general en: 
- ATENCIONS INDIVIDUALS: Són totes aquelles accions que consisteixen a atendre al jove 

de manera individualitzada per diagnosticar i proposar un itinerari concret. És una de les 
portes principals per orientar al jove al ventall de propostes que es generen en els diferents 
equipaments. En els espais joves, l’atenció individual és un mitjà per fer que els joves 
participin en les activitats i accions més idònies a les seves necessitats i demandes. 

- ACCIONS INFORMATIVES/FORMATIVES GRUPALS: Es tracta de les xerrades o accions 
puntuals que es fan de manera grupal amb joves que tenen la mateixa necessitats i/o 
demanda. 

- TALLERS LÚDICS I FORMATIUS: Són aquelles accions que s’organitzen de manera grupal 
al voltant d’un centre d’interès o d’un tema concret i que fomenten per una banda un augment 

Centre Obert Barri Vell – Infants 16 44% 0 9 7 -6% 

Centre Obert Infants Pont Major 14 43% 3 3 8 -13% 

Total 192 48% 60 62 70 0% 
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en les relacions entre els joves participant i per altra banda, un descobriment o coneixement 
d’una matèria o temàtica desconeguda o d’interès pel jove participant. 

- PROJECTES: Són intervencions de certa durada i intensitat en el temps en que es pretén 
aconseguir diversos objectius compartits amb els participants, amb la característica 
compartida de fomentar l’autonomia del jove i d’ajudar-lo (des de diverses perspectives) a 
construir una part del seu projecte vital. 

- ELS ESPAIS DE RELACIÓ: Són espais poc estructurats en que a través de la dinamització 
d’un tècnic, diversos joves es troben, es relacionen i són capaços de crear demandes 
basades en els seus interessos. 

Professionals Espais Joves 2015 

Personal propi 0 personal municipal 

Personal  de contractes de prestació serveis 4 tècniques dinamitzadores:  

 

Usuaris d’espais joves 2014 2015 
% variació  
interanual 

Nombre d’equipaments 5 6*  

atesos individualment (a tots els equipaments menys als 
Químics) 242 292 21% 

Tallers, cursos i projectes 94 488 419% 

tallers específics estiu 107 173 62% 

Xerrades 151 90 -40% 

Autoaprenentatge a l’Estació Espai Jove 105 115 10% 

Exposicions als Químics 

3  
Expo 

(sense dades 

 dels participants 

3 expo 
715 participants 

 

 

*Ha iniciat l’activitat de l’Espai Jove Güell, però encara sense local obert. 

Només s’han recollit el sexe dels usuaris a una part de les activitats; almenys en aquesta part la 
participació per sexe és força paritària. 

Cal esmentar que el programa d’Espais Joves, s’inicia formalment el febrer de 2014 i, per tant, només 
hi ha dades històriques des del curs 2014-2105 

Descripció dels centres 

ESPAI JOVE GÜELL 

Durant el 2015 encara no s’ha pogut iniciar el funcionament del nou local “Espai Jove Güell” degut al 
retard en les obres d’aquest nou equipament. Mentrestant, i com el curs anterior, cal destacar que les 
activitats s’han realitzat en diferents espais municipals de manera provisional fins que l’equipament 
estigui disponible.  
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La tècnica referent ha treballat de manera coordinada amb la xarxa de professionals tant de Serveis 
socials, dels Espais Joves, de la secció de Joventut i de talleristes especialitzats. Per altra banda, cal 
destacar que a partir del setembre de 2015, s’ha afegit en la dinàmica de treball del servei de l’Espai 
Jove Güell, la tècnica que prestava els seus serveis a l’Estació Espai Jove, degut a la reorganització 
d’aquest espai, com s’explica en l’apartat corresponent.  

A forma de resum, s’han realitzat les següents intervencions:  

Serveis Espai Jove Güell 2015 % noies 

Usuaris atesos individualment 134 45% 

Intervencions individuals (entrevistes, gestions, acompanyaments) 587  

Mitjana d’intervencions per usuari/a 4,4  

Participants en Setmanes temàtiques estiu 31 39% 

Participants en taller “Espai de millora” 28  

Participants a sortides “Apropa Cultura” 6  

Atenció individual: 
L’atenció individual s’ha realitzat bàsicament sota el paraigua del projecte Fem Feina  executant 
juntament amb els Serveis socials d’atenció primària del sector Güell. El Fem Feina es manté com 
una porta d’accés a joves entre 16 i 29 anys a recursos tant laborals, com formatius i lúdics. Aquest 
model d’atenció (similar al que en l’equipament Estació Espai Jove s’anomena Servei d’Atenció 
Integral) actua de manera molt precisa segons les necessitats que es detecten en cada jove o grup de 
joves.  

Val a dir que des d’aquesta primera atenció/orientació es deriven els joves de manera més acurada 
als múltiples recursos existents, afavorint una optimització d’aquests. Per altra banda, un cop els 
joves  es troben realitzant algun recurs (o han finalitzat algun programa concret), l’orientació de les 
tècniques continua per anar aprofundint en la intervenció, mantenint-se com a referent d’aquests 
joves en processos molt més llargs que els estrictament lligats a l’execució d’un recurs, curs, taller... 

Per edats, els joves atesos de manera individual s’estructuren de la següent manera: 

Núm. joves segons edat 

 Menors de 16 anys 2 1% 

16 a 18 anys 31 23% 

19 -20 anys 28 21% 

21-23 anys 34 25% 

24 anys o més 33 25% 

Desconegut 6 4% 

Total 134 100% 

 

Quant a les intervencions realitzades amb aquests joves (inclouen entrevistes individuals, 
acompanyaments, trucades...) han estat 587, cosa que suposa una mitjana aproximada de 4,4 
intervencions per jove. 

Per altra banda, també és interessant el següent quadre, que plasma en un moment concret, la 
situació dels joves en seguiment per part del Fem Feina (en concret, a data 15 de desembre de 2015) 
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Situació dels joves d’atenció individual 
Fem Feina, a fi d’any 2015 Núm. JOVES 

Cursant ESO, PQPI o CFGM 33 25% 

Aturat (sense motivació) 26 19% 

Fent formació ocupacional 15 11% 

Treballant 14 10% 

Situacions especials* 14 10% 

Aturat (motivat) 13 10% 

Marxen població 10 7% 

Pendent formació ocupacional 9 7% 

Total 134 100% 
 

* situacions especials: Es tracta de casos on hi ha una discapacitat reconeguda, joves en seguiment per part de Justícia 
Juvenil, joves indocumentats.... 

En aquestes dades es destacable el gran número de joves atesos pel servei que mostren molt poca 
motivació per realitzar algun procés d’inserció laboral, formatiu o personal, però que mantenen un 
mínim vincle amb el servei.  

Setmanes temàtiques estiu “ESTIU ACTIU” 
Es tracta de tallers i accions lúdiques realitzades en format setmanal durant el mes de Juliol. Podem 
trobar-hi: 

• Setmana temàtica per fomentar la creativitat “Decoespai”: 14 participants (10 nois i 4 noies) 
• Setmana temàtica cuina “Joves a cuinar”: 17 joves (9 nois i 8 noies) 

 

Taller “Espai de Millora” 
Aquest nova activitat ha pretès donar resposta a la demanda de molts joves que necessiten suport en 
els aprenentatges d’àrees bàsiques quan realitzen els diferent cursos formatius/ocupacionals que 
estan cursant. Afavorint aquest suport esporàdic, s’ha donat seguretat als joves amb un perfil 
competèncial més baix que tenien dificultats en seguir adequadament els recursos assignats degut a 
unes competències bàsiques (bàsicament instrumentals) molt baixes. 

A banda, es converteix també en un espai d’acollida i relació on el jove pot compartir les seves 
experiències en curs/ acció que està desenvolupant. 

En l’espai de millora hi han participat:  28 joves. 

Sortides: S’han mantingut dues sortides amb diferents joves gràcies al suport del programa “Apropa 
Cultura”  

ESTACIÓ ESPAI JOVE 

L’Estació Espai Jove és un dels punts de referència per excel·lència de molts joves de la ciutat que 
cerquen informació, orientació o simplement volen realitzar alguna de les propostes que s’ofereixen. 
És la seu de la Secció de Joventut, conté també la Oficina Jove del Gironès i el punt d’informació 
juvenil (a banda d’acollir exposicions, mostres art, cessió d’espais a entitats juvenils perquè pugin 
desenvolupar les seves accions, tallers i altres tipus d’intervencions).  
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La intervenció per part de la tècnica de l’Espai jove a l’equipament de l’Estació s’ha realitzat fins el 
mes de Juliol de 2015. A partir d’aquest moment, aquesta tècnica que realitzava la intervenció en 
aquest espai, ha passat a treballar en l’Espai Jove Güell. El motiu és que l’aparició de nous 
programes derivats del Garantia Juvenil han provocat una reestructuració de l’Estació, Sumada a la 
necessitat de reforçar l’equip de l’Espai Jove Güell davant la imminent obertura, ha fet que es 
considerés necessari realitzar aquest canvi. Així doncs, el recull que es presenta tot seguit només 
respon als primers 7 mesos de l’any. 

La seva feina s’ha desplegat en: 

Serveis Espai Jove Güell 2015 % 
noies 

Usuaris atesos individualment en el servei d’atenció integral 89 52,8% 

  Intervencions individuals (entrevistes, gestions, 
acompanyaments) 328  

  Mitjana d’intervencions per usuari/a 3,7  

Intervencions específiques de suport en la tramitació de la 
inscripció al programa de Garantia juvenil 35 - 

Participants en xerrades 90 - 

Atencions en grup d’autoaprenentatge  115  

Participants en tallers Gestió personal 7  

Participants en Setmanes temàtiques estiu 28 39,3% 

 

Atenció individualitzada derivada del Servei d’Atenció Integral 
De gener a juliol de 2015 s’han ates 89 joves (42 nois i 47 noies). El perfil majoritari es troba en els 
joves de 16 a 18 anys (41). De 19 a 23 anys han estat 27 usuaris i de 24 anys o més, s’han ates 21 
joves.  

Cal destacar que d’aquests 89 joves, s’han tramitat directament 35 inscripcions al programa de 
Garantia Juvenil. 

Quant a les intervencions realitzades amb aquests 89 individus han estat un total de 328 (fet que 
suposa una mitjana d’unes 3,7 intervencions per jove (per intervencions s’entenen les entrevistes 
presencials, trucades telefòniques, acompanyaments...) 

Quant a la realització de sessions d’autoaprenentatge (és un servei bàsic per a joves que volen/poden 
aprendre d’una manera autodidacta amb un mínim de suport professional), cal dir que s’han realitzat 
115 atencions  

Xerrades:   
 Diverses en relació a temes ocupacionals  : recursos per recerca de feina; elaboració de 

currículum i carta presentació; l’entrevista de feina: En total: 90 joves. 
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Núm. joves segons sessions 

Currículum viatae 45 

Recursos 28 

Entrevista de feina 13 

Selecció de personal 4 

Total 90 

Tallers 
 Específics estiu:    

 Setmana temàtica anglès: 13 joves (4 nois i 9 noies) 

 Taller Fes esport amb seguretat: 15 joves (13 nois i 2 noies) 

Taller de Gestió personal 

 Taller d’autoconeixement: 7 joves 

 
Accions conjuntes amb l’Estació Espai Jove: 

 Participació en la dinamització de l’ExpoJove 2015  

ESPAI JOVE QUÍMICS 

L’Espai jove dels Químics és un equipament en funcionament des del 2011. Impulsat des de l’àrea 
Serveis Socials i  també des de Joventut. El funcionament d’aquest Espai Jove continua amb la 
tendència d’augmentar les propostes dirigides a un format de joves a partir de 16 anys, sense 
abandonar l’espai d’atenció més específic als adolescents de 12-16 anys en la franja horària de 16 a 
18h. 

Els Químics té un horari d’obertura de dilluns a divendres en horari de 16 a 21 h, i s’estructura en 
diferents tipus d’activitats: 

• Servei d’informació juvenil. Presencial, per telèfon i per correu. Disponible de dilluns a 
divendres de 16h a 21h i amb la possibilitat de demanar cita. Es pot veure un resum de les 
dades d’atenció durant el 2015 en la memòria específica recollida a la memòria de la secció 
de Joventut. 

• Esp@i de recerca digital. Es compta amb quatre ordinadors amb accés a Internet i xarxa 
wifi a la qual tothom hi té accés en donar-se d’alta. El seu ús s’acota per a finalitats formatives 
i/o laborals fins a les 18h de la tarda. 

• Espai obert de trobada: espai de relació obert en el que es programen i desenvolupen 
activitats diverses de caire lúdic basades en les demandes dels participants (tallers manuals, 
jocs de taula, jocs en línia, projecció de pel·lícules, etc.). Durant l’any 2015 han passat prop 
d’un centenar de joves diferents per l’Espai de trobada, amb una mitjana diària d’unes 20 
persones. Alguns d’aquests joves s’han registrat i han fet ús dels tallers i serveis organitzats 
en l’equipament, i altres simplement han utilitzat l’espai amb un grau de compromís baix. 
També sorgeixen d’aquest espai obert, dos grups de joves que han participant en sortides 
culturals a través del programa d”Apropa Cultura” (12 participants) 
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• Espai educatiu. Engloba els Tallers d’Èxit Escolar, els Tallers espai d’estudi i l’espai de 
deures autònom). Es poden trobar les dades concretes en la memòria de la secció de 
Joventut 

• Exposicions: 3 exposicions durant el curs visitades especialment per Instituts de secundària i 
per Cicles de Grau Mig-Superior i Batxillerat. Durant el 2015, han visitat un total de 715 joves 
les exposicions. 

• Tallers i cursos diversos que es programen trimestralment. Es pot veure un recull exhaustiu 
de tots els taller en la memòria dels Químics corresponent a la secció de joventut.  En resum, 
cal dir que han realitzat diferents cursos i tallers un total de 386 adolescents i joves durant 
l’any 2015. 

• Tallers i cursos de les setmanes temàtiques d’estiu: 

o Aula d’estudi de batxillerat: Activitat realitzada durant el mes de Juliol al matins, 
pensada per donar suport a alumnes que necessiten un suport puntual per poder 
superar alguna assignatura concreta del Batxillerat. Hi ha participat un total de 19 
joves (12 nois i 7 noies) d’entre 16 i 18 anys. 

o Setmanes temàtiques d’estiu. Setmanes intensives durant el mes de Juliol que 
desenvolupen activitats gratuïtes totes les tardes del mes de Juliol entorn un eix 
temàtic concret: En concret, l’estiu 2015 hi ha hagut les setmanes temàtiques de: circ, 
audiovisuals, ràdio i dansa. El total de participants han estat 46 joves (24 nois i 22 
noies) entre els 13 i els 17 anys. 

• Desenvolupament de projectes. Des de ja fa un curs, s’executen tres projectes que volen 
ser els nuclis principals d’acció de l’Espai Jove els Químics, juntament amb l’Espai de relació. 
Són: la Ràdio Atòmica, el grup de dansa i el grup de conversa en anglès. A més es continua 
amb el projecte de bricolatge, aquest més en format de tallers.  Aquests projectes treballen 
amb un grup de joves concret  i desenvolupen uns objectius concrets durant un període 
específic. 

o KMKS Dance Squad: 9 joves (3 nois i 6 noies de 14 a 17 anys) 

o L’Atomika, la ràdio dels Químics (han participat un total d’uns 12 joves (6 nois i 6 
noies) entre col·laboracions esporàdiques, equip redactor i equip tècnic..), de 15 a 19 
anys. 

o Thursday’s in english, grup conversa en Anglès: 32 joves (10 nois i 22 noies) de 
16 a 29 anys 

• Ens veiem a la plaça: Activitat d’estiu conjunta amb el Centre Cívic i els Serveis Socials 
d’Atenció Primària. Ha suposat la organització de diferents accions al carrer i en diferents 
places del sector de Palau, durant dues tardes la setmana tot el mes de Juliol, de 18:00 a 
20:00. El total de joves participants va ser entre 22 i 24 nois/es diferents en el total dels dies 
(amb una mitjana de participació diària de 8 joves els dies de menor participació i 18 els dies 
de màxima afluència) 

• 1er torneig de Futbol dels Químics: Arrel dels joves participants en les propostes d’estiu del 
“Ens veiem a la plaça”, es realitza una acció única el 1er dissabte de setembre de 2015 amb 
la participació de 23 joves d’edats entres 15 i 25 anys. 
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Serveis Espai Jove Químics 2015 %noies 

Participants en una o més Setmanes temàtiques estiu 46 47,8% 

Participants aula suport estudi batxillerat estiu 19 36,8% 

Participants a sortides “Apropa Cultura” 12  

Participants estables en els grups de 3 projectes 53 64,1% 

Cursos i tallers (no inclou setmanes temàtiques estiu) 340  

Exposicions 715  

Projecte intervenció al carrer Juliol “ens veiem a la plaça” 22  

           

ESPAI JOVE CIUTAT 

El servei d’“Espai Jove ciutat” no té un local o ubicació específica  sinó que es desenvolupa 
bàsicament en dos barris perifèrics de la ciutat (Pont Major i Taialà) donant suport i impulsant 
metodologies d’intervenció noves i/o complementaries al treball que fan els Serveis bàsics d’atenció 
social a través dels educadors socials del territori. 

Així doncs, la tècnica que ha desenvolupat aquesta feina ha treballat per dinamitzar i mobilitzar joves i 
fer que siguin coneixedors i participin de propostes que es realitzen en altres equipaments i recursos 
de la ciutat.  

A banda d’això, un dels destacats importants d’aquest 2015 ha estat la important feina de transmetre i 
acompanyar als joves en els processos d’inscripció al programa de Garantia Juvenil i als recursos que 
s’en deriven. L’aparició dels múltiples recursos ocupacionals per joves que han començat a aparèixer 
durant el segon semestre del 2015 (i que augmentaran encara més durant el 2016) ha fet també, que 
es comencin a executar un tipus d’intervencions amb els joves més focalitzada als espais de lleure i 
de relació com a fonts d’activació i motivació. També s’han desplegat  iniciatives per treballar amb el 
perfil de joves menys motivats i amb més dificultats per accedir a  qualsevol recurs mínimament 
estructurat (per exemple a través del Taller de Fusteria de Taialà) 

 

PONT MAJOR  

Serveis Espai Jove Ciutat – Pont Major 2015 % noies 

Usuaris atesos individualment amb seguiment 
(formatiu/laboral) 27 74% 

Usuaris informats puntualment 11 27% 

Participants a sortides “Apropa Cultura” 8 100% 

Participants al Curs de premonitors/es 20 75% 

Grup de joves Casal d’hivern 21 76% 

Grup de joves al Taller +16 d’habilitats laborals 16 55% 

 



Àrea de Serveis a les Persones 

 Salut i Seguretat en el Treball  

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 27 

ATENCIÓ INDIVIDUAL: orientació i derivació a recursos de ciutat, informació estudis post-obligatoris, 
suport a tramitació beques estudis post-obligatoris, informació, derivació i acompanyament al 
programa de Garantia Juvenil...)  

ACCIONS/INTERVENCIONS GRUPALS:  

 Aproximació a activitats culturals a través del programa “Apropa cultura”; (Destacar que en la 
programació del 2015 hi ha hagut poca oferta per a joves). 

 CURS DE PREMONITORS/ES DE LLEURE: s’ha valorat la necessitat d’invertir en la 
formació dels adolescents de 14 a 18 anys per tal que puguin esdevenir primerament 
premonitors i a mig terme monitors i/o directors del casal de Pont Major o d’altres casals de 
Girona. És per tot això que s’ha realitzat un Curs de premonitors/es. Els curs de premonitors 
no només ha estat una formació estricte en el camp del lleure si no que s’ha pretés anar un 
pas més enllà i treballar les emocions i el reconeixent d’aquestes per part dels propis joves i 
en el altres. 

  
 CASAL D’HIVERN: espai de relació de joves de +16 anys adreçat a fer accions per a ells 

mateixos i per a la millora social del barri. 
 TALLER +16 D’HABILITATS LABORALS: Adreçat a joves actualment no estudien ni treballen 

i que estan interessats en fer un curs formatiu del Servei Municipal d’Ocupació. Davant el fet 
que cada vegada és més difícil l’accés als citats cursos ja que es demana un cert nivell 
d’exigència en competències bàsiques, molts joves no són seleccionats o els és difícil 
mantenir el recurs. Per aquest motiu s’engega un projecte que pretén treballar les seves 
habilitats bàsiques i laborals. Aquest treball es realitzat a través de sessions d’arteràpia a 
banda d’unes sessions més clàssiques de recursos de recerca de feina amb col·laboració 
amb l’SMO. 

 
TREBALL EN XARXA: S’han realitzat coordinacions amb entitats que treballen amb joves al territori, i 
amb recursos com l’IES Narcís Xifra, la biblioteca Antonia Adroher o altres espais de participació 
comunitària del sector). 

TAIALÀ 

Serveis Espai Jove Ciutat - Taialà 2015 %noies 

Usuaris atesos individualment amb seguiment 
(formatiu/laboral) 

25 24% 

Usuaris informats puntualment 6 17% 

Grup de joves Juliol Jove 27 30% 

Grup de joves Taller fusteria 3 0% 

 

ATENCIÓ INDIVIDUAL: orientació i derivació a recursos de ciutat, informació estudis post-obligatoris, 
suport a tramitació beques estudis post-obligatoris, informació, derivació i acompanyament al 
programa de Garantia Juvenil...)  

INTERVENCIONS GRUPALS:  

 JULIOL JOVE: Grup de joves (27 en total) d’entre 15 i 19 anys que provenen de ser usuaris 
d’un casal de lleure i amb els que es valora realitzar una intervenció per fer una transició cap 
a una major autonomia com a grup.  

 TALLER FUSTERIA: Intervenció educativa  per a treballar hàbits i competències a través d’un 
taller de fusteria per al muntatge d’uns armaris al Local Social amb un grup de joves amb 



Àrea de Serveis a les Persones 

Salut i Seguretat en el Treball 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 28 

especials dificultats d’inserció, que han acabat algun procés orientatiu/formatiu i que estan en 
situació de desocupació. 

 

TREBALL EN XARXA: S’han realitzat coordinacions amb entitats que treballen amb joves al territori, i 
amb recursos com l’IES Carles Rahola, el CO de Taialà, les entitats juvenils del barri i altres espais de 
participació comunitària del sector). 

1.3. Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA)     

L’Equip d’Atenció a la infància i adolescència  (EAIA) és un equip especialitzat d’atenció a la 
infància i adolescència en situacions de risc de desemparament o en situació de 
desemparament, així com amb les seves famílies. L’EAIA és un equip multiprofessional, format per 
psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar, que té 
com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment d’aquests infants i llurs famílies. 

Professionals  

3 psicòlegs  
2 treballadors socials 
1 educador  
1 pedagoga 
1 advocada a temps parcial 
1 aux. administratiu 

 
Les funcions són assignades per llei (Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre DOGC núm. 
780, de 19/12/86), i l’equip desenvolupa amb qualitat: 

1. Atenció individualitzada  
2. Suport comunitari 
3. Col·laboració institucional 
4. Suport a professionals 

1.3.1. Atenció individualitzada 

Atenció 
individualitzada 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% variació 
interanual  

2014  - 2015 

Menors amb 
expedient vigent 
durant l’any 

260 273 315 350 324 303 - 6 % 

Total menors 
atesos -- -- -- -- 203 204 + 0,5 % 

Total persones 
ateses -- -- -- -- 422 429 + 1 % 

Altes de menors 
46 

(de 28 
famílies) 

44  
(de 31 

famílies) 

100 
(de 55 

famílies) 

71  
(de 45 

famílies) 

54  
(de 37 

famílies) 

56  
(de 34 

famílies) 
+ 4 % 
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No és un equip d’accés directe per la ciutadania i atén a famílies que són derivades bé des de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, o bé 
des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social del territori de Girona. 

 

 

 

 

 

 

La DGAIA deriva a l’EAIA aquells casos detectats des del “Telefonema” de la Infància, Fiscalia, xarxa 
de salut, etc... des d’on s’aprecia que es pot estar davant d’una situació de risc de desemparament. 
En aquells casos en què s’aprecia la presència d’indicadors de risc social, deriva el cas als SBAS, 
que iniciaran les actuacions que corresponguin.  

Principals motius d’obertura d’expedient 
El principal motiu de les obertures d’expedient segueix essent l’inadequat exercici de la pàtria 
potestat. Aquest 2015 s’han obert 39 casos per valoració d’alt risc o desemparament i 17 per 
seguiment de mesura. 

Tipus d’expedients oberts 2014 2015 
% variació interanual  

2014  - 2015 

Expedient per desemparament 
amb mesura cautelar 

8  
(6 famílies) 

6  
(4 famílies) 

- 25% 

 Amb els menors ingressats en Centre 
d’Acollida. 6 4 - 33 % 

 Amb els menors amb proposta de 
família d’urgència i diagnòstic 2 2 0 % 

Expedient de desemparament 
sense mesura cautelar 6 (5 famílies) 5 (5 famílies) - 17 % 

Expedient de risc per valoració 17 (11 famílies) 27 (11 famílies) + 59 % 

Expedient de risc per seguiment 
de COSE 3 (2 famílies) 0 - 300% 

Expedient de tutela 19 (12 famílies) 17 (14 famílies) - 10 % 

Baixes totals 
32  

(de 26 
famílies) 

60  
(de 49 

famílies) 

36  
(de 25 

famílies) 

77  
(de 55 

famílies) 

79  
(de 50 

famílies) 

65  
(de 49 

famílies) 
- 18 % 

Actius a fi d’any 
232  

(de 129 
famílies) 

215  
(de 125 
famílies) 

279  
(de 152 
famílies) 

273  
(de 154 
famílies) 

274   
(de 151 
famílies) 

238  
(de 138 
famílies) 

- 13 % 

D’on provenen els nous 
expedients? 2014 2015 

% variació interanual  
2014  - 2015 

DGAIA 38 21 - 45 % 

SBAS Girona 16 35 + 119 % 

Total casos oberts 54 56 + 4 % 



Àrea de Serveis a les Persones 

Salut i Seguretat en el Treball 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 30 

Guarda administrativa 1 (1 família) 0 -100% 

Guarda Judicial 0 1 + 100% 

Total 54 (37 famílies) 56 (34 famílies) + 4 % 

La distribució territorial de casos 
Distribució territorials dels 56 nous casos segons les àrees d’atenció social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució territorial de ciutat dels 303 expedients vigents durant l’any. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barri Serveis 
Socials 2014 2015 

% variació interanual 
2014  - 2015 

Barri Vell 13 7 - 46 % 

Santa Eugènia 13 15 + 15 % 

Palau 9 11 + 22 % 

Pont Major 6 6 0% 

Vila-roja 6 3 - 50% 

Sant Narcís 5 8 + 60% 

Taialà 2 5 + 150% 

CASS 0 1 + 100% 

Total 54 56 4 % 

Barri Serveis Socials 2014 2015 % 
% variació interanual 

2014  - 2015 

Santa Eugènia 94 94 31% 0% 

Vila-roja 59 42 14% - 29% 

Barri Vell 54 48 16% - 11 % 

Palau 43 35 11% - 19 % 

Taialà 28 27 9% + 4% 

Pont Major 18 19 6% + 56 % 

Sant Narcís 18 28 9% + 56 % 

Sense barri assignat 10 10 3% 0% 

Total 324 303 100% - 6 % 
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L’estat dels expedients a fi d’any 

Dels expedients oberts  

Es consideren desemparats els infants o els adolescents que es troben en una situació de fet en que 
els manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per 
llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar. Aquests 
expedients corresponen als expedients de seguiment de mesura 

Situació dels expedients oberts el 2015 2015 

Expedients oberts en estudi 

En estudi 37 

Pendent d’estudi 0 

Total oberts en estudi 37 

Expedients oberts en seguiment de mesura 

En acolliment en un centre 5 

En acolliment en família extensa 7 

En UCAE 0 

En guarda (altres comunitats) 0 

En acolliment preadoptiu 3 

Total en seguiment de mesura 15 

Expedient oberts de risc i seguiment del compromís 
socioeducatiu 0 

 Expedients oberts i tancats el mateix 2015 

 Per trasllat domicili fora Girona. 2 

 Per derivació SBAS 1 

 Per seguiment de l’ETCA (Equip Tècnic Cd’A) 1 

Total oberts i tancats el mateix 2015 4 

Total expedients oberts 56 

Tancaments 

Expedients tancats el 2015 segons any obertura 

2009 o 
abans 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

13 3 9 9 13 14 4 

 

Durant l’any 2015, s’han tancat un total de 65 expedients, 4 dels quals s’han obert aquest mateix 
2015, la resta es mostra en aquesta taula. 
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Motius de tancament d’expedients 2014 2015 
% variació 
interanual 

2014  - 2015 

Desaparició factors de risc 23 7 - 70% 

Majoria d’edat 13 13 0% 

Trasllat expedient 12 13 + 8 % 

Derivació SBAS 8 8 0% 

ASJTET 6 5 - 17 % 

Trasllat domicili fora Girona 4 5 + 25% 

Traspàs informació sol·licitada per SAIA 4 -  

Defunció (pare) 3 -  

Desaparició territori 2 3 + 50% 

Desestimació demanda 1 4 + 300% 

Adopció 1 1 0% 

No localització 1 1 0% 

Traspàs a Servei Atenció Infància Adolescència de la 
Generalitat 

- 1  

Retorn domicili - 2  

Incapacitació Fundació Tutelar - 2  

Total 78 65 - 17 % 

 

 

Les tasques en l’atenció individualitzada: L’estudi i 
seguiment de cas 
L’Equip ha fet el seguiment d’un total de 178 famílies. Aquesta atenció ha significat : 

Activitats d’atenció directa 2014 2015 
% variació interanual 

2014 - 2015 

Entrevistes 781 814 + 4 % 

Visites a domicili 98 205 + 109 % 

Supervisió de visita.  134 243 + 81 % 

Acompanyaments 16 11 - 31 % 

Total 1.029 1.273 + 24% 
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1.3.2. La col·laboració institucional i suport comunitari 
Per tal de desenvolupar les funcions de manera adequada, l’equip d’atenció a la infància i 
adolescència, es coordina amb tota la xarxa de recursos assistencials i educatius que poden ajudar-lo 
a: 

a) Recollir aquella informació necessària per poder fer l’estudi i valorar la situació  

a) Ordenar la intervenció en un pla d’actuació que permeti un procés de modificació.  

b) Garantir el compliment de les mesures aprovades.  

La xarxa de serveis:  
Tipus de serveis Nom dels serveis 

Serveis Educatius  Escoles Bressol,  Escoles, Instituts, EAP (Equips atenció 
psicopedagògica), UEC (Unitats escolarització compartida) 

Serveis de lleure socioeducatiu 
Centres Oberts 

CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç) 

Serveis residencial i atenció 
social 

CRAE (centre residencial d’acció educativa), Centre Acolliment la Sopa,  

Serveis atenció social 
Serveis Bàsics d’Atenció Social. Altres Equips d’Atenció Infància i 

Adolescència, ICIF (Institucions col·laboradores d’integració familiar), 
Caritas  

Serveis de Salut  CSMIJ (Centre salut mental infància i juvenil), Centres Atenció 
drogodependències, Hospitals, ABS (Àrees bàsiques de Salut ) 

Serveis terapèutics 
Centre de dia per famílies. Centre Jove de Salut Integral.  

 

Serveis jurídics  Justícia, Jutjats, centres penitenciaris,  

 

L’equip a més forma part de : 

▪ Grup de treball del protocol contra els maltractaments infantils.  

▪ Comissió tècnica de la taula territorial d’Infància a Girona. 

▪ En el marc del Programa comunitari Integrant Accions que es desenvolupa en el barri de 
Vila-roja, participa en la comissió d’infància en risc. La comissió dirigida per SBAS vincula els 
diferents serveis i entitats que treballen amb la infància i adolescència ubicats al territori (CAP, 
SBAS, EAIA, EAP,..) 

▪ Projecte d’assessorament psicopedagògic a les Escoles Bressols municipals. 

1.3.3. Suport a professionals. La funció d’assessorament 
L’assessorament és una funció pròpia de l’EAIA, que consisteix en aportar elements tècnics 
d’intervenció des d’una perspectiva especialitzada i coneixedora del marc legal i administratiu en 
l’àmbit de la infància. Un assessorament és una intervenció complementària que suposa la 
col·laboració i l’aportació des d’un equip especialitzat. 
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 2013 2014 2015 

Nuclis familiars sobre els quals 
l’EAIA ha realitzat 
assessoraments a altres 
professionals  

109 123 117 

Motius principals per demanar assessorament:  

1. Assessoraments en el diagnòstic. Se sol·licita quan hi ha dubtes a l’hora de determinar el 
diagnòstic del menor o dels seus pares o de la gravetat a atribuir al problema identificat. És el tipus de 
demanda més freqüent. 

2. Assessoraments en el pla de treball. S’ha demanat assessorament en relació al plantejament del 
pla de treball, perquè hi ha dubtes sobre què fer per aconseguir un objectiu específic. O quan hi ha 
dubtes per identificar per on començar o sobre què fer primer per aconseguir l’objectiu general. És el 
menys freqüent. 

3. Assessoraments en estratègies d’intervenció. Aquest tipus d’assessorament ha estat per 
orientar estratègies per superar una dificultat del procés. Són casos en els que hi ha dubtes de com 
plantejar una entrevista o per quin membre de la família començar, com aconseguir superar una 
actitud de resistència, com introduir un tema en una entrevista, etc.  

Assessorament i assistència jurídica 

Durant l’any 2015 la consultoria tècnica i assistència professional de l’advocat, pel que fa al suport 
jurídic que té assignat a l’ Equip d’ Atenció a la Infància i a l’Adolescència en alt risc social de Girona 
ha consistit en: 

- Informació i assessorament a les famílies sobre les qüestions jurídico-legals en relació a temes 
diversos, especialment relacionats amb el dret de família: separacions, divorcis, amb especial 
incidència a les relacions paterno-filials i a tots els efectes que en sí mateix comporta el trencament 
de la parella i les repercussions d’aquest al que és el nucli familiar (préstecs, hipoteques, temes 
successoris i hereditaris...) 

- Atendre les consultes de l’EAIA com a equip i assessorar-lo en les diferents intervencions que els 
professionals que el componen hagin de realitzar en l’exercici de les seves funcions. 

- Seguiment i participació en l’estudi dels casos en que l’equip hi tingui intervenció a través de les 
reunions que es programen setmanalment, en les elaboracions de les propostes així com en els 
seguiments, efectuant les entrevistes oportunes per tal d’orientar a les persones implicades. 

- Intervenció en reunions de coordinació en algun sector. 

- Prestació de serveis fora de l’horari assignat, a través de consultes telefòniques i via mail. 

- Seguiment dels procediments judicials iniciats, en tràmit i inclús arxivats d’aquells progenitors o 
familiars dels menors que, a criteri dels membres de l’equip els sigui d’interès l’estudi d’antecedents i 
situació personal judicialitzada  
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1.4. Servei d’Atenció a la Gent Gran i  
Dependències (SAGGiD) 

El Servei d’atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència és el servei de referència dels 
ciutadans de Girona usuaris de serveis d’atenció domiciliaria i/o amb un grau de dependència 
reconegut. El SAGGID dóna cobertura a diversos serveis: els serveis d’atenció domiciliària, el servei 
d’atenció a les persones amb dependència, el servei de menjador per a gent gran, suport al Consell 
Municipal de la Gent Gran i altres programes de ciutat.  

Inicialment era un programa que gestionava els diferents serveis d’Atenció a Domicili, que ha anat 
creixent i evolucionant progressivament amb la Llei 39/20061 de Promoció de l’Autonomia personal 
l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.*  

El SAGGID és el servei de referència per a les persones dependents i els seus familiars i cuidadors. 

Actualment el SAGGID el formen dos equips: 

• Equip de Gestió, amb les funcions de informació i assessorament de les demandes, 
gestió dels serveis domiciliaris, i suport en la organització, gestió i control dels 
procediments administratius associats al servei. 

• Equip tècnic d’atenció a la Dependència (EAD), que treballa en l’atenció social a les 
persones amb valoració de dependència, amb les funcions de diagnòstic de cas, 
elaboració del pla de treball i seguiment, informació i assessorament a les famílies amb 
dependència. També la dinamització i secretaria tècnica del Consell Municipal de la Gent 
Gran i participació en altres consells i comissions relacionades.  

 

Professionals 

1 Cap de secció 
1 Coordinadora del servei (amb dedicació del 25% de la jornada laboral) 
1 Suport tècnic a la cap de secció 
4 treballadores socials i 1 treballador social 
3 auxiliars administratives 
1 dinamitzadora encarregada del servei de menjador per a Gent Gran 
 
1 auxiliar administrativa de l’empresa prestadora dels serveis d’atencions personals i atencions a la llar 
(CLECE) per a tasques de suport a l’equip administratiu ubicada a l’equip de gestió del SAGGID 
1 auxiliar de menjador de la Fundació Ramon Noguera per donar suport al Servei de Menjador de la 
Gent Gran de Santa Eugènia 

 

                                                      
1 La Llei 39/2006 de Promoció de la Autonomia Personal y l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència (Llei de 
Dependència o LAPAD) reconeix als ciutadans en situacions de dependència un dret universal i subjectiu que es pot traduir en 
la concessió d’una sèrie de prestacions (en serveis o econòmiques)  dirigides a ajudar i millorar la qualitat de vida de les 
persones dependents.   
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1.4.1. Els Serveis d’Atenció a Domicili (SAD)  

Els Serveis d’Atenció a Domicili (SAD) inclouen els següents serveis:  

- Servei de cura de la llar 
Suport en les tasques diàries domèstiques per aquelles persones que tenen limitada temporal 
o permanentment la seva autonomia. 

- Servei de cura personal 
Suport en la cobertura de necessitats i  hàbits bàsics com la higiene, control de mediació, 
alimentació, gestions de la llar... per aquelles persones que tenen limitada temporal o 
permanentment la seva autonomia. 

- Servei de Càtering 
Servei que s’ofereix a persones que no poden sortir del domicili i presenten impediments o 
dificultats per ser autònoms en la preparació correcte dels àpats. És un servei restrictiu i 
limitat a casos d’impediment de mobilitat, ja que es prioritza el servei de menjador que ofereix 
un marc de socialització i relació més ampli.  

- Servei de Teleassistència 
Servei de caràcter preventiu, de control i alarma en cas d’emergència per a persones que 
viuen al seu domicili soles o amb altres també grans. Els usuaris solen ser persones grans. 
Suposa un treball personalitzat de prevenció d’urgències sanitàries o socials. I a la vegada de 
ràpida actuació en cas d’emergència durant tots els dies i hores de l’any.  

- Ajuts tècnics 
Suport físics per a la millora de la autonomia de les persones dependents. 

- Menjador Gent Gran  
Servei de menjador al barri de Sta. Eugènia, per l’àpat del dinar. També es serveixen sopars 
freds per consumir a domicili.  Té capacitat per a 40 persones. Aquest any la població atesa 
ha esta bàsicament del barri de Santa Eugènia.  

- Centre de Dia 
Places conveniades amb el Centre de Dia Girona , 7 places que a partir de l´1 d’abril de 2015 
s’amplien a 10. 

 
El Servei d’Atenció a la Gent Gran i persones Dependents ha atès durant el 2015 en els seus 
diferents serveis 2.420 persones. Les persones usuàries dels Serveis d’Atenció a Domicili han 
augmentat un 11,90 % respecte a l’any anterior.  

Durant el 2015, hi ha hagut 558 nous serveis d’alta i 415 serveis de baixa. Els principals motius de 
baixa són l’ ingrés en centre de dia, l’ ingrés residencial, l’ingrés hospitalari i la defunció. 

La mitjana de permanència als diferents serveis és de 31 mesos. 

L’atenció de les persones en els diferents serveis d’atenció a domicili es reparteix de la següent 
manera:  
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Persones usuàries 2014 2015 % variació 
interanual 

% dones 
2015 

Servei de Cura personal 331 332 0% 73% 

Servei de Cura de la llar 224 223 0% 66% 

Servei de càtering 37 41 10% 49% 

Servei de teleassistència 1.895 2.017 6% 74% 

Ajuts tècnics 51 66 8% 73% 

Menjador Gent Gran  121 93 -30% 52% 

Servei de Centre de Dia 10 17 41% 94% 

Total serveis 2.132 2.420 12% 73% 

 

El Centre de Dia Girona és un conveni de 10 places. La gran majoria han estat ocupades per dones 
aquest any, en virtut de la valoració de la situació sociofamiliar, econòmica i de risc de la persona 
demandant. 

Cal remarcar les persones usuàries dels serveis de cura personal i cura de la llar, amb o sense 
dependència :  

Persones usuàries 
amb o sense valoració de dependència 

2014 2015 % variació 
interanual % dones 2015 

Servei de Cura personal * 331 332 0,3% 73% 

  amb dependència reconeguda 217 223 3% 69% 

 % dep. reconeguda sobre cura personal  65%   

 amb dependència no reconeguda 123 122 -1% 61% 

Servei de Cura llar ** 224 223 0% 66% 

 amb dependència reconeguda 78 84 7% 68% 

 % dep. reconeguda sobre el total cura llar  37%   

 amb dependència no reconeguda 150 141 -6% 77% 

Total persones ateses 464 456 -2% 68% 

*Tenir present que hi ha 9 dones i 4 homes que passen de AP a APD 

** i també hi ha 2 dones que passen de ALL a ALLD. 

El servei de cura personal i el servei de cura de la llar han mantingut el número d’usuaris i han 
augmentat un 3,39% i un 4,72% respectivament, el total d’hores prestades en comparació al 2014. 
Aquest augment moderat pot ser a causa de la necessitat de més atenció per l’empitjorament de 
l’estat de salut de les persones usuàries amb dependència.  

Pel que fa el servei de càtering tot i que hi ha un petit augment en les persones ateses durant el 2015, 
baixa el nombre d’àpats servits. Això es deu a l’aposta d’altres serveis com ara el servei de cura 
personal o el servei de menjador ja que es busca que la persona no perdi autonomia i es sociabilitzi. 
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El servei de teleassistència continua creixent tan en nombre d’usuaris, un 6,6%, com en nombre de 
terminals, un 4,7%, respecte l’any 2014. Aquest serveis, tot i que el creixement s’ha moderat, atén el 
12,3% de la població major de 65 anys de la ciutat de Girona. 

Respecte el servei d’ajuts tècnics és un servei que també continua en alça tan en nombre de 
persones usuàries, 7,6 %, com en nombre d’aparells prestats, 17,30%. És un servei molt útil per la 
seva incidència directa en el dia a dia de les persones dependents, especialment des de que s’ha vist 
complementat amb la intervenció de la figura de la terapeuta ocupacional, professional de Creu Roja, 
que ens presta suport en les valoracions professionals.  

El servei de menjador per a la gent gran s’ha consolidat, arribant gairebé diàriament als 40 comensals 
(aforament permès). S’han servit un 15% més d’àpats respecte el 2014. Hi ha un grau elevat de 
satisfacció de totes les persones que utilitzen el servei. 

Les 10 places del centre de dia han estat ocupades permanentment i molt ben valorades tant des 
d’una perspectiva professional com per les persones usuàries com per les seves famílies.  

Les hores, àpats, terminals, ajuts, places dels serveis es reparteixen de la següent manera:  

Serveis 2014 2015 % variació interanual 

Servei de Cura personal 49.437 h 51.174 h 3% 

Servei de Cura de la llar 13.091 h 13.739 h 5% 

Servei de càtering 
2.674 bàsics 

4.529 complerts 

3. 282 bàsics 
3. 242 complerts 

19% 

Servei de teleassistència 1.455 terminals 1.528 terminals -40% 

Ajuts tècnics 86 ajuts 104 ajuts 5% 

Menjador gent gran  
6.064 dinars 
257 sopars 

7.133 dinars 
332 sopars 

17% 

Servei de Centre de Dia 7 places 10 places 15% 

 

Volem remarcar, les hores dels serveis de cura personal i cura de la llar, amb o sense 
dependència:  
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Hores de serveis  
amb o sense valoració de dependència 

2014 2015 % variació interanual 

Servei de Cura personal  49.439 h 51.174 h 3% 

 amb dependència reconeguda 38.837 h 39.629 h 2% 

 % dep. reconeguda sobre cura personal 79% 77%  

 amb dependència no reconeguda 10.601 h 11.545 h 8% 

Servei de Cura llar  13.090 h 13.739 h 5% 

 amb dependència reconeguda 5.353 h 5.182 h -3% 

 % dep. reconeguda sobre el total cura llar 41% 38%   

 amb dependència no reconeguda 7.737 h 8.557 h 10% 

Total 62.529 h 64.913 h 4% 

 

Gestió dels Serveis 
Els servei d’atenció a domicili són serveis de gestió externalitzada. Els contractes s’han realitzat amb 
cinc entitats gestores i un conveni de col·laboració. 

Servei Empresa/entitat contractada 

Servei de Cura personal CLECE, S.A. 

Servei de Cura de la llar CLECE, S.A. 

Servei de càtering Gustauria, SCCL 

Servei de teleassistència Tunstall l Televida 

Servei de menjador per a la Gent Gran de Santa Eugènia 
Fundació Privada Mas Xirgu 

(Grup Ramon Noguera) 

Servei d’ajuts tècnics MIFAS 

7/10 places conveniades de Centre de Dia Centre de Dia Girona 

 

La gestió dels diferents serveis que es presten generen diàriament incidències, el control i seguiment 
d’aquestes incidències és fonamental per treballar per a la millora qualitativa dels serveis. Es 
important per tant que les incidències es tramitin en els terminis i forma  previstos, d’acord amb el que 
està establert. 

Diàriament rebem unes 25 incidències pels serveis que es presten. Això suposa a l’any més de 6.000 
gestions relatives a suspensions, problemes per realitzar un servei, aclariments sobre el funcionament 
dels serveis, problemes en la facturació... 

Cap dels recursos d’atenció domiciliària, de dependència municipal tenen llista d’espera, i 
majoritàriament s’han complert els terminis previstos de inici de servei. 
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Es manté una coordinació amb cadascun dels equips tècnics o de gestió d’aquestes entitats, 
periòdica mensual, bimensual o trimestral , depenent del servei, per vetllar pel seguiment i millora de 
la qualitat dels compromisos en la prestació del servei. 

1.4.2. Atenció a la Dependència 
L’Equip d’Atenció a la Dependència vetlla per una atenció integral de les persones valorades com a 
dependents. En la intervenció es prioritza la cobertura de les necessitats bàsiques i el manteniment i 
promoció de l’autonomia personal amb l’objecte de mantenir la qualitat de vida de la persona 
dependent en el domicili. 

Les tasques de l’equip són el diagnòstic de la situació sociofamiliar de les persones valorades amb un 
grau 1, 2 o grau 3 de dependència i l’elaboració i el desenvolupament del programa individual 
d’atenció (PIA) de forma consensuada amb la persona depenent i amb els seus familiars. 

Població atesa 
A la ciutat de Girona, hi ha 1.695 persones dependents que són ateses pel nostre servei. 

Durant l’any 2015 han arribat un total de 517 resolucions de persones amb dependència de les quals 
el 25,1 % han estat de Grau III, el 39,8 % de Grau II i el 35% restant de Grau I.  L’entrada en vigor del 
Grau I, el passat 1 de juliol, ha augmentat el nombre de resolucions pendents i el nombre de 
persones ateses sobretot en el quart trimestre. Preveiem que la plena incorporació del Grau I marcarà 
el ritme de treball durant el 2016. 
 

Atenció i coordinació 2014 2015 % variació 
interanual 

% dones 
2015 

 Persones ateses 888 982 11% 68% 

 Usuaris en seguiment  957 713 -25%  

Total persones amb dependència reconeguda  1.845 1.695 - 8% 67% 

Nous usuaris 194 287 48%  

Visites domiciliàries 388 567 46%  

Entrevistes 595 547 -8%  

Reunions de cas 255 184 -28%  

Reunions de coordinació  57 62 9%  

Reunions d’àmbit comunitari  50   

Reunions d’equip  47   

 

L’any 2015 l’Equip tècnic del Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència ha atès a 982 
persones, de les quals 287 han estat casos nous, i hi ha un total de 713 casos més en seguiment. Ha 
registrat 567 visites domiciliàries, 547 entrevistes, 184 reunions de cas, 62 reunions de coordinació, 
50 reunions d’àmbit comunitari, de les quals 31 ha estat en projectes de ciutat i 19 del Consell 
Municipal de la Gent Gran.  

Cal destacar que des de fa uns anys es confirma l’augment de la complexitat de les persones 
dependents en seguiment. Això suposa que el seu seguiment sigui l’element més important de la 
intervenció tècnica. La intervenció en aquests casos té moltes vegades caràcter preventiu per 
detectar situacions de vulnerabilitat i risc. 
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Les persones cuidadores/familiars de les persones dependents són molt importants a l’hora de 
treballar amb la situació de dependència. Aquests familiars i cuidadors reben també molta intervenció 
per part dels professionals. Aquestes poden ser suport emocional, assessorament, contenció, 
acompanyament al dol, apoderament... 

La xarxa de relacions de l’equip és molt extensa i clau per dur a terme les diferents intervencions. És 
per això que fem un treball coordinat amb entitats (CREU ROJA, Caritas), amb treballadors socials 
d’altres equips (SBAS, ABS, centre de salut mental, la Sopa, centres de dia, residències, centres 
ocupacionals, hospitals de dia, centres sociosanitaris), fiscalia, policia municipal, mossos d’esquadra, 
empreses de serveis d’atenció domiciliària (CLECE, Televida, GUSTAURIA, MIFAS, Fundació privada 
Mas Xirgu)...També s’està participant en el Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, en el 
Programa Sempre Acompanyats, En els Consells de participació d’alguns centres o entitats com 
poden ser MIFAS, Oxalis, Fundació Ramon Noguera,, Maria Gay... 

Consideracions 
L’aplicació de la Llei ha estat gradual des del 2007 fins a l’actualitat. Des de l’1 de juliol de 2015 s’han 
anat incorporant progressivament les persones amb dependència moderada, grau I. Aquestes 
persones ja varen estar diagnosticades pels Equips de Valoració a la Dependència des de l’any 2007 
i ara aquests expedients estan arribant per poder tramitar el Programa d’Atenció Individual. Tot i que 
es prioritzen els expedients més antics, això moltes vegades comporta que quan el i les treballadores 
socials fan la visita domiciliària per fer la valoració i diagnòstic del cas, el grau que li va ser atorgat a 
la persona, ja no té res a veure a la seva situació actual i les seves necessitats (empitjorament de 
l’estat de salut, noves situacions familiars, defunció...). 

Amb la incorporació del grau I, hi ha un augment de persones valorades amb discapacitat física i 
malaltia mental. La diversitat de necessitats associades al col·lectiu dependent és molt variada i això 
implica noves necessitats que s’han de cobrir.  

Respecte a l’any anterior, hi ha hagut un augment de casos nous treballats i també han augmentat les 
modificacions de PIA  derivades de noves valoracions i dels  canvis de situació que es produeixen en 
els casos ja treballats i en seguiment. Creix la intervenció dirigida al seguiment de casos i 
s’incrementa  la necessitat de poder fer més intervenció de treball social de cas, més enllà de la 
tramitació i la gestió de serveis i ajudes econòmiques. La burocràcia derivada dels casos de persones 
dependents ha augmentat considerablement amb els canvis de la normativa de la LAPAD. Aquesta 
burocràcia ha afectat sobretot a la dedicació del/de la professional de referència, en detriment del 
treball social de cas. 

D’altra banda, els criteris per accedir a la prestació econòmica per cuidador familiar no professional 
s’han endurit aquests darrers anys i moltes persones ja no reuneixen les condicions per acollir-s’hi i 
opten per renunciar al Programa Individual d’Atenció (desistiment de PIA). Alhora el temps que es 
triga a començar a cobrar la prestació econòmica fa que la família no la valori com un recurs que els 
pot donar suport en la cobertura de les seves necessitats actuals, i opta per sol·licitar serveis.  
En els casos de menors de 18 anys amb baixades de grau de dependència, amb el nou barem de 
valoració, es veu afectada la seva prestació econòmica per cuidador familiar i es sol decidir, com a 
suport al cuidador, sol·licitar el servei d’atenció domiciliaria. En els casos d’aquests menors el servei 
és gratuït. 
L’increment de les necessitats d’atenció a famílies amb fills amb discapacitats i/o trastorns de 
conducta, obliga al servei també a seguir formant-se i especialitzar-se en aquest sentit. 
La situació econòmica de moltes famílies, fa que la persona dependent, prioritzi les necessitats 
renunciant a vegades a serveis que comporten copagament i/o retardin l’ingrés en un centre 
residencial. 

Durant aquest 2015 es manté la dificultat per poder obtenir un grau de dependència. Cal superar un 
barem de valoració de la dependència molt més rigorós, fet que exclou a persones que fins i tot hi 
havien accedit anteriorment i que amb la disminució del grau, han vist retallades les ajudes de les que 
ja disposaven. 
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Tal i com venim fent des de fa uns anys, s’ha de seguir potenciant l’instrument de detecció de 
maltractaments a la gent gran. En relació directa amb els valor que es dona a les intervencions que 
tenen caràcter preventiu, és important treballar amb més intensitat la detecció de possibles 
maltractaments, explotació econòmica o negligència, ja que les administracions parlen d’un augment 
de casos. 

La detecció de maltractaments presenta moltes dificultats, principalment en casos de gent gran, que 
molt rarament s’arriben a denunciar. Per aquest motiu es considera que la detecció de 
maltractaments com a part molt important del coneixement/seguiment de cas, és un tema en el que 
s’ha de incidir mes acuradament, doncs la recollida de dades que s’ha fet, no sembla gaire 
representatiu. 

El fet de poder gestionar des del Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents els serveis 
d’atenció domiciliaria, possibilita fer un seguiment més proper de les persones dependents.  
La disponibilitat de 10 places de centre de dia concertades per l’Ajuntament, com a places de 
transició a les places públiques convencionals, ha agilitzat i facilitat l’accés a aquest recurs, que és 
d’altra banda molt ben valorat tant tècnicament com per les persones dependents i els seus familiars.  
Cal apuntar també que per les persones dependents i les seves famílies el cost del transport adaptat 
per desplaçar-se a les diferents places de recursos diürns pot ser un problema sobretot per les 
economies especialment fràgils. Per aquest motiu hi ha persones que renuncien al recurs. Sempre 
s’intenta treballar des de la perspectiva del benefici a la persona dependent.  

1.4.3. Transport adaptat 
El servei de transport adaptat és un servei de porta a porta que ajuda a les persones amb 
dependència de Girona a desplaçar-te des dels seus domicilis als centres d’acolliment diürn i 
ocupacionals. Aquest any s’han beneficiat d’aquest servei 127 persones. 

1.5. Servei d’Atenció a les Dones (SIAD-SIVG) 

1.5.1. Presentació  
El Servei d’Atenció a les Dones per portar a terme la seva missió i assolir els seus objectius consta de 
dos serveis: SIAD i EIVG 

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
És un servei específic per a les dones de Girona i un espai de relació que ofereix informació, 
orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, 
especialment en aspectes relacionats amb la violència masclista.  

Treballa en col·laboració amb diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. Impulsa la 
participació de les dones a la vida pública de la ciutat i contribueix a que totes les dones puguin 
millorar en la seva autonomia i condicions de vida.  

El Servei d’Intervenció en Violència de Gènere (EIVG)  
L’objectiu del Servei és ser punt de referència en l’atenció i recuperació de les dones que han patit o 
pateixen violència de gènere en l’àmbit de la parella, tant per la ciutadania en general com per als 
professionals dels diferents serveis del municipi. 
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La funció principal de l’EIVG és l’atenció, l’acompanyament i la recuperació psicològica de les dones 
per millorar les conseqüències d’haver patit una situació de violència de gènere en la parella. 

Equip tècnic professional 

SIAD 

 
 
Personal 

1 tècnica SIAD 
1 psicòloga de dones 
1 advocada  
1 auxiliar administrativa que és compartida amb 
l’EIVG 

EIVG 

 
Personal 

1 psicòleg de dones 
1 psicòleg infanto-juvenil 
1 coordinador que també ho és del SIAD. 

 

Funcions: 

• Tècnica SIAD : realitza tasques d’informació, d’orientació i d’assessorament a les dones, 
detecció de situacions de violència de gènere, contenció, treball comunitari, relació amb la 
xarxa, promoció de programes i recursos. Fa la acollida de totes les dones que s’adrecen al 
servei. 

• Psicòleg i psicòloga d’atenció a les dones: realitzen l’assessorament psicològic i la intervenció 
terapèutica en situacions de violència de gènere en la parella.  

• Psicòleg infanto-juvenil: Porta a terme el projecte de suport a la marentalitat i promoció de la 
resiliència infantil. Realitza doncs, intervenció psicològica i psicoteràpia a mares i fill/es.  

• Advocada: ofereix informació i assessorament en temes legals sobre processos penals de 
violència de gènere i processos civils de separació i divorci. 

• Auxiliar administrativa: realitza tasques de suport i gestió administrativa als dos serveis. 

• Coordinador: responsable del servei que exerceix les funcions de direcció i coordinació 
interna i externa 

1.5.2. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
 

 

 

 

Dones ateses pel SIAD 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

189 401 316 340 341 325 
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Perfil de les dones ateses pel SIAD 
El Servei d’informació i atenció a les dones atén majoritàriament dones que tenen entre 30 i 45 anys 
(55%), de nacionalitat espanyola (60%). S’estima que aproximadament el 80% de les primeres 
visites consulten temes relacionats directament amb situacions de violència de gènere, la resta 
s’adrecen al servei per motius diversos. 

Distribució d’edats 

Grups d’edat 2012 2013 2014 2015 
% variació interanual  

2014 - 2015 

Menys de 18 anys 4 8 5 9 3 %  80 % 

18 - 29 anys 73 55 58 60 18 %  3 % 

30 - 45 anys 160 191 192 179 55 % - 7 % 

46 - 65 anys 48 60 75 71 22 % - 5 % 

Més de 65 anys 6 8 0 2 1 % - 

No registrat 25 18 11 4 1 % - 

Total 316 340 341 325 100% - 5 % 

Distribució per nacionalitat 

Situació administrativa de les dones no espanyoles 

 

 

 

 

 

Nacionalitat 2012 2013 2014 2015 
% variació interanual  

2014 - 2015 

Nacionalitat  
espanyola 174 228 221 196 60 % - 11 % 

Nacionalitat  no 
espanyola 142 83 100 112 35 % 12 % 

No registrat 0 29 20 17 5 % - 

Total 316 340 341 325 100% - 5% 

Situació Administrativa 2013 2014 2015 
% variació interanual  

2014 - 2015 

Regular 52 43 72 64 %  67 % 

Irregular 5 11 8 7 % - 27 % 

Tràmit 3 3 5 4 %  67 % 

Residència 4 6 3 3  % - 50 % 

No assignat - 37 24 21 %  

Total 83 100 112 100%  12 % 
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Distribució Territorial 

Barri segons 
distribució territorial 
de Serveis Socials 

Dones ateses 
% variació 
interanual 2013 2014 

2015 
Nº % incidència* 

Barri Vell 48 50 38 12% 1% -24% 

Palau 91 95 96 30% 1% 1% 

Pont Major 9 13 33 10% 3% 154% 

Sant Narcís 56 58 46 14% 1% -21% 

Santa Eugènia 54 54 62 19% 1% 15% 

Taialà 27 23 24 7% 1% 4 

Vila-roja 10 11 7 2% 1% -36% 

Altres 45 37 19 6%  -49% 

Total 340 341 325 100% 1% -5% 

* dones ateses en relació al total de dones >18anys empadronades al sector a 1/1/2015  

 

Destaquem:  

• La tendència d’estabilització del servei. Després d’anys de creixement pel que fa a nombre de 
persones ateses, en els darrers tres anys el nombre d’atencions i persones ateses és molt 
similar. 

• Que la majoria de dones que s’atenen es troben entre 30 als 45 anys. Aquesta dada, no 
s’ajusta a la idea de que la violència de gènere és un tema superat entre la gent jove i per 
això cal seguir treballant-hi.  

• Que la procedència sociocultural és molt variada i no afecta només a persones en risc 
d’exclusió en l’àmbit econòmic. La intervenció individual  

Atenció a dones 

Visites realitzades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acollida 323 401 369 256 262 251 35 % 

Assessorament legal 175 198 253 310 238 198 28 % 

Suport i contenció --- --- --- 61 131 69 10 % 

Suport psicològic 
infants 300 89 103 70 122 69 10 % 

Seguiment 
ATENPRO --- --- 67 18 79 81 11 % 

Tramitació 
ATENPRO 14 9 20 24 10 19 3 % 

Altres --- --- ---  14 21 3 % 
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Total visites 812 697 812 739 856 708 100% 

% de primeres visites - - - 37 % 24 % 25 %  

 

El servei ATENPRO 
Des del SIAD i en coordinació amb Creu Roja, es realitza la gestió del servei d’Atenció i Protecció per 
a les víctimes de violència de gènere (ATENPRO). Es tracta d’un dispositiu de telefonia mòbil amb 
localitzador GPS que permet a les usuàries posar-se en contacte amb un centre atès per personal 
qualificat i preparat per donar una resposta adequada a situacions d’emergència. 

Es un servei prestat per Creu Roja i des del SIAD es gestiona l’accés al servei i les incidències que es 
puguin generar. Una vegada que estan donades d’alta al servei, el SIAD fa un seguiment de les 
usuàries,  ja sigui per donar atenció psico-social, valorar necessitats d’orientació legal o jurídica, 
donar pautes de protecció, etc. 

Els requisits per accedir a aquest servei són: ser dona víctima de violència de gènere en la parella, no 
conviure amb el maltractador, participar en els programes d’atenció especialitzada i acceptar les 
normes de funcionament del servei. Cal haver posat una denúncia per violència de gènere, 
independentment de si en el procés judicial s’ha acordat una ordre de protecció o no. En el cas que 
una dona hagi estat víctima de violència de gènere en la parella i no hagi posat denúncia també es 
pot demanar el servei (alta excepcional), sempre que la dona compleixi amb els altres requisits. 

La durada del servei és d’un any, tot i que la mateixa usuària pot demanar la baixa abans si considera 
que el risc ha disminuït o ha desaparegut (l’agressor ha marxat del país, ha ingressat a presó,...).  En 
finalitzar l’any, si la usuària percep risc, pot demanar continuar amb el servei, el que en diem 
“permanència”, durant un any més. 

Motius de baixa del servei ATENPRO 

• Caducitat de les mesures legals i no és necessària la prestació del servei 
• Inici de convivència amb l’agressor 
• Per incompliment dels acords i/o obligacions relacionats amb la prestació del servei 
• Trasllat de la usuària fora del país 
• Baixa voluntària per considerar que no hi ha situació de risc 

 

Atencions 2012 2013 2014 2015 

Altes durant l’any 20 24 23 20 

Baixes durant l’any 7 15 23 27 

En servei a fi d’any  31 45 44 40 

Activitats de sensibilització en relació a la violència 
de gènere. 

25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones.  

En motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, 
des del SIAD es va organitzar una xerrada informativa titulada “Violència masclista: defensa els teus 
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drets”. Els objectius de l’activitat són donar a conèixer el propi servei SIAD-EIVG, sensibilitzar la 
població gironina sobre la violència masclista i oferir informació de l’àmbit jurídic relacionada amb la 
violència masclista.  

L’activitat es va dur a terme el 19 de novembre al Centre Cívic de Pont Major, i va comptar amb la 
participació d’unes 40 persones.  

A banda d’aquesta xerrada organitzada pel propi SIAD-EIVG, des del servei es va col·laborar amb 
altres activitats organitzades en motiu del 25N, com:  

- Col·laboració en la Taula Rodona organitzada per CCOO (27/11/15)  

- Col·laboració al programa informatiu de TV Girona (25/11/15) 

Altres activitats de sensibilització i intervenció comunitària.  

Al mes de juny del 2015 es va dur a terme una trobada amb el grup de dones de Pont Major, impulsat 
per l’associació ACCEM. L’objectiu de la trobada, va ser donar a conèixer el servei al grup de dones, 
veïnes de Pont Major, i oferir informació i sensibilització sobre la problemàtica de la violència de 
gènere i els recursos d’ajuda disponibles.  

També durant el mes de juny es va dur a terme una col·laboració del SIAD en la formació  
organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (ICAG). 

Formació dels professionals del SIAD-EIVG.  

Durant el 2015, els i les professionals del SIAD-EIVG, han seguit amb la seva tasca de formació 
continuada, per tal d’oferir sempre una atenció de millor qualitat, ja sigui en l’àmbit de l’acollida, com 
el de la intervenció psicològica, com en que té a veure amb metodologies de treball, etc.  

Les formacions, en conjunt,  realitzades pels professionals durant el 2015 han estat 
les següents:  

- Abordatge de la Violència Masclista en dones migrades. (ICD, 12 i 26 de maig del 2015) 
- Consum d’alcohol i d’altres substàncies en la violència masclista en la parella (Escola 

Administració Pública de Catalunya, 21 de setembre del 2015, Girona) 
- Intervenció d’urgència en casos d’ abusos sexuals (ICD, 23, 26 i 28 d’octubre del 2015) 
- Nens i nenes que pateixen violència de gènere  a la parella (SIAD gironès, 18 de desembre 

del 2015, Salt).  

Formació interna:  
- Jornada intensiva de formació interna a càrrec del propi equip: Trauma i móns interns. (Pau, 

12 de desembre del 2015) 
 

Altres formacions a càrrec dels professionals.  
- EFT (Emotional Freedom Techniques) (17 i 18 de gener de 2015, Girona)  
- Somatic Experiencing. Una terapia corporal para procesar el trauma. Nivell 1 (12 a 17 de 

març i 29 d’octubre a 3 de novembre. Centre de teràpies ADALA, Barcelona).  
- Internal Family Systems (21 de novembre de 2015, Barcelona) . 
- Finalització del diplomat APEGA: Traumateràpia infantil sistèmica (Exil, 2013-2015, 

Barcelona). 
- Trauma complejo, defensas y EMDR  (12 de setembre 2015, Madrid) 
- Curs introductori Somatic Experience (5 de novembre de 2015, Barcelona) 
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Supervisions:  
- 17 de juny 
- 2 de setembre 
- 9 d’octubre 
- 13 de novembre 
- 2 de desembre 

1.5.3. Equip d’Intervenció en Violència de Gènere (EIVG) 

Dones ateses per l’EIVG 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

238 319 318 299 294 278 

 

Perfil de les dones ateses pel Servei d’Intervenció en 
Violència de Gènere 
En relació al perfil de les dones ateses, no s’observen canvis significatius respecte a anys anteriors. 
La majoria de dones amb qui s’ha treballat durant aquest 2015 tenen creences distorsionades sobre 
la violència de gènere; creences i mites sobre rols tradicionals i estereotips de gènere; dificultats en la 
gestió de les competències emocionals; dificultats en posar límits en situacions d’abús i protegir-se de 
situacions de risc; així com, vincular-se emocionalment amb persones sanes.  

Distribució per edat de les dones ateses 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribució per nacionalitat  

Dones ateses 2013 2014 2015 
% variació 
interanual 
 2014 -2015 

Espanyola 215 208 192 69 % - 8% 

No espanyola 63 65 74 27 % + 14 % 

No registrat 21 21 12 4 % - 43 % 

Grups d’edat 2013 2014 2015 
% variació 
interanual 
 2014 -2015 

Menys de 18 anys 4 1 3 1 % + 200 % 

De 18 a 29 anys 44 45 42 15 % - 7 % 

De 30 a 45 anys 53 154 160 58 % + 4 % 

De 46 a 65 anys 56 65 59 21 % - 9 % 

Més de 65 anys 7 7 4 1 % - 43 % 

No registrat 135 22 10 4 % - 55% 

Total 299 294 278 100% - 5% 
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Total 299 294 278 100% - 5% 

 

Distribució territorial 

Barri segons distribució 
territorial de Serveis 
Socials 

dones ateses 

2013 2014 

2015 
% variació interanual 

2014-2015 
  % 

incidència
* 

Palau 75 74 78 28 % 1% 5% 

Santa Eugènia 40 43 44 16 % 1% 2% 

Sant Narcís 51 45 39 14 % 1% - 13% 

Barri Vell 36 45 33 12 % 0’4% - 27% 

Pont Major 9 8 26 9 % 2% 225% 

Taialà 28 21 23 8 % 1% 10% 

Vila-roja 8 7 8 3 % 1% 14% 

Altres 52 51 27 10 %  - 47% 

Total 299 294 278 100 % 1% -5% 

* dones ateses en relació al total de dones >18anys empadronades al sector a 1/1/2015 

 

Intervenció individual  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervencions 2013 2014 2015 

Nombre d’entrevistes 1.310 1.235 1.155 

 % de  noves usuàries 44 % 39 % 43 % 

Tipus d’intervenció 2013 2014 2015 

Treball de contenció i assessorament puntual 134 68 53 19% 

Millora de l’estat emocional i fi a la relació d’abús 
motiu de demanda 112 185 169 61% 

Treball per l’apoderament personal, per tal de garantir 
unes relacions de parelles sanes en el futur 53 41 56 20% 

Total dones ateses 299 294 278 100% 
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Baixes  
 

 

 

 

 

 

 

 

- El principal indicador de resultat és el número de baixes anuals. Les baixes per acompliment 
d’objectius són els casos d’èxit terapèutic. Es tracta de dones que acaben el tractament havent 
pogut sortir d’una relació de parella violenta, apoderades i amb les eines i recursos personals 
adients per poder establir noves relacions afectives de parella sanes. Durant el 2015, s’ha donat 
de baixa del servei a 56 dones per compliment d’objectius  

- Les baixes voluntàries es troben dins les baixes que es consideren administratives.  
Algunes de les dones que han deixat el procés de manera precoç és probable que facin un retorn 
al servei al cap d’un temps. Entenem que aquest és un fenomen normal i habitual,  fruit dels 
processos que es donen en una relació de violència en la parella. Són casos en què des de EIVG 
es considera necessari seguir i no tancar el procés terapèutic, tot i tancar l’expedient 
administratiu. 

L’atenció a infants i joves 

L’atenció a infants i joves víctimes de violència de gènere.  

Durant el 2015 s’ha reestructurat el projecte d’atenció a fills i filles víctimes de violència de gènere.  

Entre els mesos de febrer a setembre, s’ha comptat amb la figura d’un psicòleg extern, amb una 
dedicació de 8 hores setmanals, tal i com s’havia fet en els últims anys. El psicòleg ha portat a terme 
un seguiment i tractament individual d’aquelles mares i fill/es que li han estat derivats des del mateix 
equip SIAD-EIVG.  

A partir de setembre del 2015, es fa efectiva la decisió que havia pres l’Ajuntament, d’ampliar l’atenció 
als menors que pateixen o han patit violència de gènere. Hi ha un canvi de professional, i una major 
dedicació d’hores setmanals al projecte (25 hores).  

Així doncs, durant l’últim quadrimestre del 2015, es dissenya i es comença a implementar el 
“Projecte de suport a la marentalitat i promoció de la resiliència infantil”, destinat a mares i fill/es 
usuàries del SIAD-EIVG. Els objectius generals del projecte són:  1) Treballar per l’apoderament de 
les dones en el seu rol de mares, enfortint les seves capacitats i habilitats marentals, 2) Promoure la 
resiliència familiar, 3) Prevenir la cronificació de la violència i/o la repetició de relacions violentes en el 
futur. 

És important destacar que la inclusió de les mares al projecte es valora sempre cas per cas, i durant 
les reunions setmanals de l’equip SIAD-EIVG. Els psicòlegs referents de les dones, porten la proposta 
a l’equip, exposant la situació familiar. Aleshores l’equip conjuntament valora la idoneïtat de la 
proposta i la inclusió al projecte.  

Motius de baixa 2013 2014 2015 
% variació 
interanual  
2014 - 2015 

Baixa per haver realitzat un procés de 
recuperació amb compliments objectius. 45 76 56 58% - 26% 

Baixa administrativa 9 88 29 30% - 67 % 

Baixa per haver marxat fora de Girona 11 12 6 6% - 50 % 

Baixa per  canvi de recurs 4 5 5 5% 0 % 

Total 69 181 96 100% - 47 % 
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1.6. El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La 
Sopa” 

El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”, és un centre d’atenció social per a persones sense 
llar en situació d’exclusió social. El servei té dues funcions principals: la protecció i la creació de les 
condicions bàsiques per iniciar un procés de recuperació.  

El centre treballa amb la premissa de que l’ús periòdic i/o regular de serveis que cobreixen 
necessitats bàsiques amb un baix grau de compromís facilita la creació de vincles més o menys 
estables amb iguals i amb professionals en un espai socialitzador. Aquest vincle permetrà a les 
persones ateses fiançar, de manera progressiva, nous compromisos. Primer en l’ús de serveis i, 
després, en la seva pròpia recuperació personal. 

Des d’aquesta lògica el centre organitza la seva activitat en quatre nivells de compromís segons 
poden i volen comprometre’s les persones usuàries: 

1. La intervenció en medi obert, o treball de carrer 

2. Serveis bàsics puntuals: Higiene personal, Menjador Social i Bugaderia 

3. Serveis bàsics: Centre de Dia i Allotjament nocturn 

4. Serveis de recuperació: Centre Residencial i Pisos d’Inclusió 

De les persones que s’atenen en algun d’aquests serveis, es fa una intervenció social i un seguiment 
de pla de treball. Pel desenvolupament del servei treballa un equip professional format per:  

Professionals 

1 treballadora social,  
3 educadors socials,  
1 treballadora familiar,  
9 responsables de torn,  
2 administratives,  
2 cuineres,  
2 ajudants de cuina,  
3  responsables de neteja,  
1 educador de carrer,   
1 directora. 

 

Projecte de suport a la marentalitat i 
promoció de la resiliència infantil 2015  

Unitats familiars (mares) ateses 14 

Infants atesos 18 

Total visites  69 

Mitjana de sessions per unitat familiar 4.9 
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1.6.1. L’atenció social, característiques dels usuaris 

ATESOS 2012 2013 2014 2015 % variació interanual 

Persones en seguiment i intervenció 
social 1.720 1.862 1.625 1.287 - 21 % 

 

S’han atès, durant aquest 2015, un 21 % menys de persones que l’any passat, hi ha menys 
persones estrangeres de pas per la ciutat i en canvi més persones estrangeres sense documentació, 
en situació d’exclusió severa. 

Perfil. Del total de persones ateses la majoria són:  

Hàbits i competències 
relacionals bàsiques 

75 %  tenen dèficits en hàbits i 
habilitats relacionades amb 
l’establiment de les relacions 
personals sanes (com dèficits en 
hàbits bàsics, de relació social, 
en el procés de socialització, 
resistència a l’acceptació de les 
normes formals o dèficits en 
l’autocontrol de l’agressivitat) 

el 85 % tenen dèficits en hàbits i 
habilitats relacionades amb 
l’establiment de les relacions personals 
sanes (com dèficits en hàbits bàsics, de 
relació social, en el procés de 
socialització, resistència a l’acceptació 
de les normes formals o dèficits en 
l’autocontrol de l’agressivitat) 

Atesos anteriorment  30% mai abans havien estat a La Sopa 

Temps sense llar el 85 % fa més de 3 anys que pateix aquesta situació, essent situacions 
cronificades i amb més dificultats de recuperació.  

El 2015,  estimem que un 55% compleix amb més de 5 d’aquests requisits. 

• Destaca, fora de l’anterior perfil tradicional, un 25 % de persones estrangeres amb permís 
de treball, que s’han quedat sense feina i vénen d’altres províncies a buscar feina, en 
les quals no es detecta presència de problemàtica d’addiccions ni de salut mental. 

Característiques  2014 2015 

Sexe Homes 

Estat civil Solters 

Edat Entre 25 i 45 anys entre 36 i 50 anys 

Xarxa de suport El 90%  no tenen xarxa de suport familiar i/o social  

Sostre El 95% no tenen sostre 

Ingressos 80 % no tenen ingressos i els que en tenen solen comptar és de 420 euros 
al mes. 

Nacionalitat 65 % són de nacionalitat no 
espanyola. 

Un 70% són de nacionalitat no 
espanyola 

Salut 

El 65 % tenen un estat de salut 
precari. 

El 40% tenen problemes de salut 
mental i/o addiccions sense 

tractar 

El 70% tenen un estat de salut precari. 
 

El 75% tenen  problemes de salut 
mental i/o addiccions sense tractar 

Situació laboral  98% aturats    90 % aturats 

Situació administrativa Entre un 30 i 35 % en situació administrativa irregular 
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1.6.2. La intervenció en medi obert 
Des del Centre d’Acolliment es fa una tasca activa per la localització de persones que viuen en els 
carrers de Girona de manera regular. L’objectiu és poder fer-ne un seguiment i donar-los informació 
del propi centre d’acolliment o d’altres alternatives.  

S’han atès, durant aquest 2015, un 19% menys de persones que l’any passat. 

El perfil de les persones ateses en medi obert és:  

Característiques 2015 % variació interanual 

Sexe Homes 90% 1% 

Edat entre 30 i 50 anys 0 % 

Vincles familiars sense vincles familiars i/o socials o amb vincles febles i/o amb relació 
de conflicte 

Nacionalitat nacionalitat no espanyola (70%). 7 % 

Salut presenten malaltia mental i 
addiccions un 75 % . 

0 % 

Temps sense llar Els de nacionalitat espanyola són de més llarg recorregut, més de 3 
anys en aquesta situació, en canvi els estrangers porten menys temps. 

 

Resultats destacats de la intervenció en medi obert: 

Resultats 2014 2015 % variació interanual 

Han deixat de viure al carrer 17 8 - 53 % 

Han començat a utilitzar algun servei del centre d’acolliment 149 105 - 30 % 

 

• Es consolida aquesta línia com un treball d’èxit sobretot en el coneixement del territori 
i de la situació de les persones. La intervenció passa per l’escolta i l’acompanyament 
d’aquestes persones.  

• Destacar les dificultats perquè les persones que viuen al carrer es vinculin als recursos 
normalitzats. 

• Preocupa el nombre de persones estrangeres de països no comunitaris, sense 
documentació, que viuen al carrer, majoritàriament magrebins. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % variació 
interanual % homes 

Total persones ateses 107 251 226 207 255 207 - 19% 90 % 

Noves deteccions --- -- 46 51 65 51 - 22 % 95 % 
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La intervenció amb grups 
Durant el 2015 s’ha dut a terme una activitat grupal, que ha estat el de Trobades amb Sostre.  S’ha 
efectuat 1 sessió setmanal, on hi han participat un total de 14 persones. 86 % homes. Aquestes 
trobades es fan en un local entre la Pl. Josep Pla i el carrer Sta. Clara, cedit per la Caixa a la 
parròquia del Mercadal. 

El grup té l’objectiu de donar suport i acompanyar a les persones que viuen al carrer i no venen al 
Centre, posar en comú aspectes que els preocupen i facilitar eines per l’abordatge de les situacions 
difícils.  

1.6.3. Serveis puntuals 
Els serveis de menjador, dutxes i bugaderia, són serveis que a més d’estar a disposició de les 
persones que resideixen en el centre d’ acollida de manera temporal o que hi dormen puntualment, 
estan oberts a tots aquells que, malgrat residir habitualment a Girona, no tenen llar, i també per 
aquelles persones que esporàdicament dormen en cases de coneguts o en habitacions rellogades.  

Els tres serveis ens ajuden a establir un vincle amb les persones que viuen al carrer, o en situacions 
de precarietat. 

El servei de menjador disposa de 110 places i serveix els 4 àpats del dia. És un servei per els que 
resideixen al centre i també per a persones de la ciutat que viuen en habitacions rellogades sense 
possibilitats de cuina, doncs és un servei complementari al Centre de Distribució d’Aliments. Si tenen 
cuina, se’ls deriva principalment aquest centre, això fa que venen menys a fer el servei de menjador i 
no utilitzen tant el servei d’higiene personal i el de bugaderia. 

 2014 2015 % variació 
interanual 

% 
homes 

Servei de HIGIENE PERSONAL 

usuaris no residents  69 33 - 52 % 91 % 

mitjana dutxes diàries no residents  30   

Servei de MENJADOR SOCIAL 

 usuaris no residents 85 25 - 71 % 88 % 

Ocupació de la capacitat (110 places 
x 4 àpats/dia) 90%    

Servei de BUGADERIA 

usuaris no residents 63 33 - 48 % 91 % 

1.6.4. Serveis bàsics: Centre de dia i allotjament nocturn  
El Centre de Dia, a més de l’ús dels serveis d’higiene, menjador i bugaderia -que se sumarien a les 
dades anteriors- inclou:  

Usuaris 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centre de dia 179 625 599 801 767 467 

Allotjament nocturn -- -- 549 482 370 227 
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• Espai d’estada de dia i participació en les activitats organitzades  

• Allotjament nocturn (que no suposa estar al Centre Residencial sinó que suposa un ús 
puntual) 

Servei 2014 2015 % variació 
interanual 

Centre de dia 

 ja havien estat usuaris     399 304 - 24 % 

 han passat al Centre Residencial       72 96 25 % 

 s’han derivat al Centre de Salut Mental per valorar el seu 
estat psíquic    175  

Total usuaris 767 467 - 39 % 

Capacitat de 45 places. % d’ ocupació 100 % 90 % -10% 

Allotjament nocturn 

Total usuaris 370 227 - 39 % 

Capacitat de 16 places. % d’ ocupació 100 % 90 % -10% 

 

En relació al Centre de dia, destaquem:  

• Tot i ser un recurs de curta estada, cada vegada hi ha menys mobilitat d’usuaris en 
aquest servei, perquè les estades s’allarguen bàsicament per motiu de salut i 
documentació, perquè el centre d’inserció no hi ha places. Retornen al carrer un cop 
acabada el màxim d’estada permesa perquè han disminuït els recursos de derivació 
(ocupació, permisos, prestacions..) i perquè moltes són persones sense documentació 
(30% de les persones ateses). Aquesta dinàmica s’està agreujant i es cronifiquen les 
situacions de precarietat.  

• El centre de dia resulta una bona eina per millorar el vincle i poder incrementar els 
compromisos: 25% han passat pel Centre Residencial per iniciar un pla de 
recuperació. La majoria dels que han passat són usuaris que han iniciat un tractament 
de desintoxicació o mèdic i,  una minoria, fa menys d’1 any que es troba en situació 
d’exclusió, la qual cosa els facilitarà la recuperació.     

1.6.5. Serveis de recuperació 

El centre residencial   
 

2012 2013 2014 2015 
% variació 
interanual 
2014-2015 

% 
homes 
2015 

Usuaris 245 228 348 202 -42 % 72% 

Capacitat de 50 places, % ocupació -- -- 100% 90% -- -- 
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La derivació d’usuaris es reparteix de la següent manera:  

Agent derivant 2015 % 

Centre de Dia (propi de “la Sopa”) 96 48 % 

Centre de Salut mental  59 29 % 

SBAS (Ajuntament de Salt) 12 6 % 

SBAS 
Creu Roja 
Caritas 
Accem 

14 
19 
1 
1 

7 % 
9 % 

0, 50 % 
0,50 % 

Total 202 100 % 

 

• Durant el 2015 la majoria d’usuaris del Centre Residencial (un 75%) tenen una mitja d’estada 
de 12 mesos.  

• Els motius principals de baixa són: la majoria per aprovació de prestacions com la RMI, PNC, 
RAI, un 90 %. Mentre que una petita minoria ( 5 % ) aconsegueixen feina i un 5% retornen 
amb la família.  

• Aquest any ha disminuït considerablement el nombre de persones que passen pel centre de 
recuperació, un 42 %,  ja que les estades han estat més llargues per motius de salut. 

Els pisos d’inclusió  
Els pisos d’inclusió són un recurs pensat per a persones que un habitatge els permet consolidar 
hàbits i estabilitzar-se. Actualment, però, ocupen els pisos sobretot persones amb situacions 
econòmiques que no els permet habitatges en el mercat ordinari, i estan pendents d’algun tipus de 
prestació.  Actualment, es disposa de 3 pisos, amb un total de 12 places.  

Usuaris de 
pisos 

d’inclusió 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% variació 
interanual 
2014-2015 

Altes noves 22 18 16 22 18 10 90 % homes - 44 % 

Baixes  10 10 14 11 10 13 100 % homes 30 % 

• El temps mig d’estada és de 18 mesos.  

• El 100 % de nacionalitat estrangera  

• Els resultats són molt positius ja que és un recurs molt normalitzador que permet treballar 
hàbits d’autonomia i habilitats de relació social en un context d’acompanyament i suport, fet 
que facilita el salt a la recuperació de relacions i hàbits que condueixen cap a processos 
d’integració. 

Inici projecte Housing First 
El mes d’octubre es va iniciar el projecte. Alta: 1 home, espanyol de 55 anys amb trastorn mental, 
problemes d’alcoholisme i de salut.  
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En fem una valoració molt positiva ja que ha començat a fer tractament al Centre de Salut Mental i a 
l’Hospital Trueta. Ha millorat considerablement el seu aspecte i es relaciona molt bé amb els veïns i 
amb els professionals de suport. 

Actuacions d’octubre a desembre 2015:  

• Recerca de pisos.  
• Selecció candidats. 
• Preparació contractes i condicions.  
• Equipament habitatges. 
• Recerca i Avaluació dels nous plantejaments d’abordatge de la problemàtica. S’està realitzant 

amb la col·laboració estreta de la Universitat de Girona (Àrea de Treball social i Serveis 
socials)  

Recursos i ajuts tramitats  
L’objectiu dels recursos i ajuts és minimitzar l’impacte de la situació d’exclusió en el desenvolupament 
de les persones. El temps resulta clau per millorar el pronòstic. Quan més temps passa més 
possibilitats hi ha que augmentin els factors d’exclusió i/o que es faci real un procés de deteriorament 
personal.  

Les prestacions o ajuts són suports de caràcter econòmic, o d’ajuda a la cobertura de necessitats 
bàsiques.  

Ajuts i tràmits 
Usuaris 

2015 

Ajuts econòmics municipals 540 

% Desplaçament 
% Medicació que no entra Seguretat social   

                       % Tràmits documentació  
                                % Despeses vàries  

35% 
30% 
20% 
15% 

Ajuts de subsistència del Centre de Distribució d’Aliments 153 

Total ajuts 693 

Tràmits pel reconeixement de Renda Mínima d’Inserció 25 

Tràmits pel reconeixement de situació de discapacitat 7 

Tràmits pel reconeixement de Renda Activa d’Inserció 13 

Total tràmits 45 

 

“El Club” Associació de voluntaris Traçant Camins  
El Club es fa al Centre de Dia de La Sopa, de dilluns a dimecres de 16 h a 18 h de la tarda. És un 
espai on es fa companyia a gent que està molt sola, també fan acompanyaments, donen tiquets per 
anar a la perruqueria, fan gestions coordinades amb l’equip del centre, activitats de lleure i tallers de 
manualitats. Hi participen diàriament entre 30 i 35 persones, la majoria homes que viuen al carrer, un 
75 %. Omplen un buit de relació, d’escolta i de solitud. 

L’any 2015 hi ha hagut 9 voluntaris i 22 estudiants de la UdG. 



Àrea de Serveis a les Persones 

Salut i Seguretat en el Treball 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 58 

Activitats de sensibilització en relació a les persones sense llar 
Organització de la campanya sense Llar .  

Des de La Sopa la setmana del 23 al 29 de novembre s’organitzen diverses activitats,  enguany s’ha 
fet:  

- Conferència “Les dues cares del bé”. L’acte va tenir lloc al Centre La Sopa i va ser conduït 
per en Josep M. Carbó, professor i fundador de l’escola de filosofia.   

- Una exposició de mandales fetes per les persones que van al Club.  L’exposició es va fer al 
Centre Cívic del Barri Vell. 

- Una xerrada-col·loqui “Ocupació i feina per les persones sense llar”. L’acte es va fer a La 
Casa de Cultura i va ser conduït pel director de la Fundació Arrels i la responsable de 
formació de Caritas Barcelona.  

- Organitzar, juntament amb Caritas diocesana un FLASHMOB davant la Generalitat amb la 
lectura del manifest de la campanya i entrega de reivindicacions. 

- Un matí de portes obertes. “Anem a conèixer les persones en situació de sense llar” conduït 
per professionals de La Sopa, voluntaris de l’Associació Traçant Camins i residents. 

- Organitzar un concert de violins que va tenir lloc a la Plaça Lledoners.  

Sensibilització a estudiants de la UdG, d’Escoles i Agrupaments d’Escoltes 

Aquest any 2015 ens han visitat: 

• Estudiants de Treball Social de la UdG de Girona 
• Estudiants d’Educació Social de la UdG de Girona 
• Estudiants d’Integració Social de l’IES Montilivi 
• Estudiants de Criminologia de la UdG de Girona 
• Alumnes de l’Escola Maçana 
• Agrupaments d’Escoltes de Girona, Anglès, Llagostera, Figueres i Tordera 

Protecció i cura dels professionals 
 Supervisions mensuals amb un professional extern.  
 Visita Fundació Arrels de Barcelona, Llar Pere Barnés, i Taller la Troballa.  
 Taller sobre nou model d’intervenció amb persones sense llar. 
 Reconeixements mèdics anuals i Formació amb MC-Prevenció:  

• Educació sanitària en el medi laboral 
• Estudi per avaluar els riscos de factors psicosocials a tots els treballadors.  
• Simulacre i evacuació del Centre. 

 

Coordinacions tècniques i treball en xarxa: 

• Reunions setmanals de coordinació,  tècnics i direcció 

• Reunions quinzenals de seguiment i coordinació. CAS Teresa Ferrer, CAP Santa Clara, Centre 
de Salut Mental. 

• Reunions mensuals de seguiment i coordinació. Tècnics, Responsables de torn i direcció. 

• Reunions mensuals personal de cuina, neteja i direcció 

• Reunions bimensuals de seguiment i coordinació. Tècnics, direcció i EIIPP-CSMental 
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• Reunions bimensuals de seguiment i coordinació Serveis Socials Barri Vell 

• Reunions bimensuals de seguiment del Treball de carrer. Tècnics, direcció, Policia Municipal-
Oficina d’Atenció a la Victima, CAS i Creu Roja. 

• Grup de treball abordatge casos complexes. CSMental, CAS Teresa Ferrer, Policia Municipal, 
Mossos d’Esquadrae, Sistema d’Emergències Mèdiques, Fundació Tutelar, Serveis Socials 
d’Atenció Primària, Serveis Socials d’Atenció Primària de Salut, Centre d’Acolliment La Sopa 

1.7. L’Oficina Municipal d’Habitatge (OMH) 

L’Oficina Municipal d’Habitatge s’ha convertit en l’espai de referència en matèria d’habitatge de la 
ciutat de Girona. Les funcions principals són, per una banda, millorar l’accés a l’habitatge de la 
població en general, i especialment per aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social en 
matèria d’habitatge; i per l’altra, promoure el manteniment i la rehabilitació dels habitatges i edificis de 
la ciutat.  

 

 

 

 

1.7.1. Prestacions socials per al pagament del lloguer  

Des de l’Oficina Municipal d’Habitatge es tramiten les prestacions socials i d’especial 
urgència: 

1. Prestacions socials per al pagament del lloguer (el conegut com a Lloguer just): Aquest 
any 2015 hi ha hagut les següents convocatòries:  

- Per les persones que ja estaven percebent aquesta prestació (antics perceptors GLJ, 
GLR i GLN)  

- Per nous perceptors de col·lectius específics (GLE) que inclouen: 
 

a) Els que tenen contractes de lloguer obtinguts a través de les borses de mediació 
per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o 
entitats públiques. 
b) Els que hagin estat beneficiaris l’any 2014 de les prestacions d’urgència especial, 
pel pagament del lloguer, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada, 
pels mesos no coberts l’any 2015. 
c) Els que hagin estat beneficiaris l’any 2014 de la prestació d’urgència especial 
adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de 
desnonament o d’execució hipotecària, pels mesos no coberts l’any 2015 

 
Per nous perceptors de caràcter general (GM) que complien els criteris del Ministerio 

de Fomento (MIFO)  
 
2. Prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament de deutes de lloguer o de 

quotes d’amortització hipotecàries, i per atendre persones que han perdut l’habitatge a 
conseqüència d’un procés de desnonament o una execució hipotecària. 

 

Professionals 

3 auxiliars administratius/es 
1 inspector de cèdules 
2 arquitectes tècnics 
1 directora 
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En relació a aquests ajuts esmentats: 

Atencions 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total sol·licituds ateses 794 508 276 538 609 815 

Total sol·licituds d’ajuts 
lloguer 794 508 276 538 344 766 

Total sol·licituds de 
prestacions urgència (es tramitaven des d’Atenció Primària) 265* 49 

Quantia  destinada a 
prestacions socials per 
pagament de lloguer  

(sense 
dades) 

62.147 
(mensual) 

50.035 
(mensual) 

59.400 
(mensual) 

53.851 € 
(mensual) 

113. 995 € 
(mensual) 

Quantia  destinada 
prestacions econòmiques 
d’especial urgència  

 
(es tramitaven des d’Atenció Primària) 

326.040 €*  
 (anual) 

73. 646 € 
 (anual) 

 
* L’any 2014 va haver-hi una convocatòria extraordinària per a persones que estaven aturades de llarga durada que va suposar 
un increment molt important d’aquests tipus d’ajut 

Prestacions socials per al pagament del lloguer 
(Lloguer just) 
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin 
ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. 
L’ajut està destinat a persones físiques que:   
 

- Acreditin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han 
d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

- Siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent, 
amb un import màxim de renda de lloguer de 450 €. 

- Acreditin ingressos suficients per poder pagar la renda de lloguer. 
 
La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’ import del lloguer que paga 
la persona arrendatària i l’ anomenat lloguer just (que es considera que es correspon amb el 30% dels 
ingressos), amb els imports màxims i mínims que es determinin en la convocatòria anual. 
Aquest any 2015, s’han gestionat un volum de: 
 

Prestacions socials per al pagament del lloguer  
(Lloguer just) 

2015  
Sol·licituds 

% variació 
interanual 
2014-2015  

2015 
Impacte 

econòmic (€) 

Total sol·licituds 766 + 123% 113.996 
(mensual) 

d’antics perceptors (GLJ, GLR i GLN) 264  46.216 
(mensual) 

de nous perceptors (GLE i GM) 502   67.779 
(mensual) 

De les quals resoltes favorablement    

d’antics perceptors (GLJ, GLR i GLN) 254    

de nous perceptors (GLE i GM) 436   
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De les quals denegades per incompliment de requisits    

d’antics perceptors (GLJ, GLR i GLN) 10  
 

de nous perceptors (GLE i GM) 49  
 

Import anual total concedit 113.996 
(mensual)   

Import mig anual d’ajut concedit per perceptor 165 
(mensual)   

 
 
El 2013, més de la meitat del expedients (61 %) es van resoldre favorablement, el 2014, es va 
incrementat en un 44% i es van resoldre favorablement el 88% dels expedients. El 2015 s’han resolt 
favorablement el 90% dels expedients. 

Prestacions econòmiques d’especial urgència 
Són prestacions a fons perdut, també, que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació 
amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de 
convivència. L’ajut està destinat a persones físiques amb deutes contrets per rebuts impagats de:  

- Rendes de lloguer 
- Quotes d’amortització de préstec hipotecari 
 

Així com també a les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de 
desnonament o execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què 
s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats. 
Prestacions econòmiques d’especial urgència, a fons perdut  
(1G-2G-3G) 

2014 2015 % variació 
internaual 

Sol·licituds per ajuts derivats de deutes de lloguer (1G) 49 41 - 16% 

de les quals resoltes favorablement 13 9  

amb un impacte econòmic de 27.971 € 13.622 €  

de les quals  desfavorables 4 5  

de les quals pendents de resolució 32 27  

Sol·licituds per ajuts per al pagament dels deutes derivats de 
quotes d’amortització d’hipoteca (3G) 14 2 - 86% 

 de les quals han estat resoltes favorablement 2 1  

 amb un impacte econòmic de 1.513 € 1.049 €  

 de les quals desfavorables  1  

 de les quals pendents de resolució 12 0  

Ajuts a les persones que han perdut l’habitatge com a 
conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució 
hipotecària (ajut que s’atorga pel període d’un any) (2G) 

6 6 0% 

 de les quals amb procés de desnonament  3 6  

 de les quals han estat resoltes favorablement 2 0  
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amb  un impacte econòmic de 10.210 € 0  

 de les quals desfavorables 1 1  

 de les quals pendents de resolució 3 5  

  

1.7.2. Gestió de les diferents modalitats d’accés a 
l’habitatge 

Modalitats d’accés a l’habitatge 

Habitatges de Protecció Oficial (HPO) 

Borsa de mediació per al lloguer social  

Habitatges d’inclusió 

Habitatges procedents d’entitats financeres 
 

Distribució dels habitatges gestionats per l’Oficina  2015 

Habitatges de Protecció Oficial (HPO)                               74 

Habitatges d’Inclusió                                                           54 

Habitatges amb renda antiga (procedents de Patrimoni) 27 

Habitatges municipals dins el programa de Borsa de mediació 7 

Habitatges de la Borsa de mediació per al lloguer social (exceptuant els de l’Ajuntament) 108 

Total habitatges gestionats 270 

Habitatges procedents d’entitats financeres 19 

Habitatges de Protecció Oficial (HPO) 
La finalitat dels habitatges de protecció oficial és la d’assolir una oferta significativa d’habitatges 
destinats a polítiques socials, que sigui territorialment equilibrada, i presti una atenció especial als 
col·lectius que pateixen exclusió o risc d’exclusió, per raons estructurals o conjunturals, en l’accés al 
mercat de l’habitatge.  
Es gestionen un total de 96 habitatges de protecció oficial que inicialment estaven destinats a 
lloguer.  
Al llarg de l’any 2015 s’han convertit 5 contractes d’HPO a contractes d’inclusió, i s’han declarat 2 
habitatges d’PO de necessitat d’emergència d’habitatge social i canvi de gestió. Pel que el nombre 
d’habitatges de HPO amb  contracte de lloguer en finalitzar l’any 2015 ha estat de 74.  
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Habitatges de Protecció Oficial (HPO) 2014 2015 % variació 
interanual 

Habitatges HPO per lloguer social  79 742 - 9% 

Inscripcions al registre de sol·licitants d’HPO registrades a 
l’OMH 181 205 +12% 

Núm. de contractes signats  3 0 - 100% 

Nombre de rescissions signades 4 9 +125% 

Preu mig del lloguer mensual 292 € 284 € - 3% 

Núm. de renúncies i desistiments a habitatges adjudicats 9 10 + 11% 

 
L’Oficina informa sobre les promocions d’habitatge protegit que hi pugui haver al municipi i té la funció 
de recollir les dades de les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial mitjançant 
la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. 

Pel que fa a l’ esmentat Registre l’Oficina tramitava i gestionava les seves inscripcions però a partir 
del mes de setembre de 2013 es va passar a gestionar a través de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per la qual cosa l’Oficina només recull la documentació i la tramet a l’Agència pel seu tràmit 
d’inscripció. 

El 100% dels contractes signats ho són amb la inclusió com a titulars de tots els convivents adults de 
l’habitatge (home i dona en cas de matrimoni, per exemple). 

Borsa de mediació per al Lloguer Social 
El programa de mediació s’articula mitjançant la borsa de mediació per al lloguer social conveniada 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El conjunt de borses de mediació per al lloguer social 
constitueixen la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya. 
Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les 
arrendatàries, els donen confiança i vetllen pel cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes 
de lloguer per sota de mercat i cerquen l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència 
sol·licitant. 

Aquest servei de Borsa de mediació per al Lloguer Social és realitzat per la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social mitjançant conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament. 

El programa de mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es 
destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos baixos, 
mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per a les persones propietàries 
d’habitatges desocupats. 

L’any 2013 i per tal d’incentivar la captació de nous habitatges a la Borsa l’Oficina Municipal 
d’Habitatge va aportar un nou servei per a les persones propietàries disposades a entrar el seu 
habitatge en el programa de la Borsa de Mediació, que és  la confecció, gestió i tramitació de la 
cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i el certificat d’eficiència energètica sense cap cost per les 
persones propietàries. 

Pel que fa als requisits bàsics per accedir a aquest tipus d’habitatges, es té en compte un nivell 
d’ingressos mínims per unitat de convivència (al voltant dels 1.000€ mensuals) així com l’adequació 

                                                      
2 5 habitatges que han passat de protecció oficial a inclusió 
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de l’habitatge a la composició familiar. Aquest nivell mínim d’ingressos és bàsic per tal de garantir a 
les persones propietàries el pagament del lloguer per part de les persones arrendatàries. 

Pel que fa a aquest any 2015 els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

Borsa de mediació per al lloguer social 2014 2015 % variació 
interanual 

Propietaris    

Contactes amb persones propietàries particulars 45 30 - 33 % 

Visites a habitatges 30 30 0 

Altes d’habitatges a la Borsa de Mediació 24 13 - 46% 

Llogaters    

Sol·licituds registrades de persones interessades en accedir 
a un habitatge de la Borsa 156 188 17% 

Entrevistes a persones demandants d’habitatge 190 188 - 1 % 

Contractes signats 36 41 14% 

Preu mitjà de lloguer mensual 356 € 381 € 7% 

Habitatges actius a final d’any 102 108 6% 

de la Borsa 96 105 9% 

de l’antic programa de cessió de l’Agència 6 3 - 50% 

 

Habitatges d’inclusió 
Són habitatges que es destinen a atendre persones que requereixen una atenció especial i/o 
d’urgència i que són derivades pels Serveis Socials municipals. 
Aquests habitatges s’adjudiquen a partir de la proposta d’una comissió formada per personal tècnic 
de l’Oficina Municipal d’Habitatge, la Borsa de Mediació de Lloguer Social i els Serveis Socials 
d’Atenció Primària. La forma contractual aplicada a aquest tipus d’habitatges és la cessió d’ús i 
generalment tenen una durada inferior a l’any, atès que la seva finalitat és ajudar a aquelles persones 
en situació de necessitat i d’urgència que arriben als Serveis Bàsics d’Atenció Social.  
El 100% dels contractes signats ho són amb la inclusió com a titulars de tots els convivents adults de 
l’habitatge (home i dona en cas de matrimoni, per exemple). 
 

Habitatges d’inclusió 2014 2015 % variació 
interanual 

Habitatges actius 47 54 + 15% 

Contractes signats 15 20 + 33% 

Rescissions signades 5 4 - 20% 

Preu mig del cànon de cessió mensual 182,50 € 152,70 € - 16% 

Rebaixa del preu de  lloguer  149.850 € 168.384,60€ + 12% 

 
 
La rebaixa del preu de lloguer significa deixar d’ingressar 168.385 €. 



Àrea de Serveis a les Persones 

 Salut i Seguretat en el Treball  

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 65 

El cànon que es paga per aquests tipus d’habitatges s’adapta als ingressos de les famílies que els 
ocupen, pagant 1/3 dels seus ingressos, en trams que van dels 140 €, 210 € i 300 € mensuals. 
Convé tenir en compte que aquests ajustaments de les rendes de lloguer es va començar a aplicar 
l’any 2012 per tots els habitatges d’inclusió i de la promoció de Guadiana atès que per decret 
d’alcaldia d’11 de novembre de 2011 es va declarar zona d’escassa demanda amb necessitat 
d’atenció especial.  

A final de l’any 2015, del total dels 162 habitatges parc d’habitatges municipals 67 tenen la 
renda ajustada als ingressos econòmics de la família que els ocupa  

Habitatges procedents d’entitats bancàries 
El 2015 s’han realitzat 8 propostes d’adjudicació (3 procedents de Servihabitat, 2 de Bankia) i 3 de la 
SAREB) per habitatges procedents d’entitats financeres, d’aquestes 8 propostes 4 es va fer la 
proposta d’adjudicació el juliol de 2015 i en finalitzar l’any encara no havien signat el contracte. 

2015 Entitat de procedència Observacions 

c. Santa Eugènia núm. 79 5è 1a Servihabitat Pendent de signatura 

c. Orient núm. 55 4t 1a Bankia (Agència Habitatge)  

c. Punta del Pi núm. 1 baixos B Servihabitat Pendent de signatura 

Trav. Santa Eugènia núm. 11 Ent. 3a Servihabitat Pendent de signatura 

Trav. Santa Eugènia núm. 13 2n 4a Bankia (Agència Habitatge) Pendent de signatura 

c. Girona per Girona núm. 3 4t 1a SAREB (Agència Habitatge)  

c. Port Lligat núm. 8 2n 1a SAREB (Agència Habitatge)  

c. Orient núm. 49 1r 4a SAREB (Agència Habitatge)  

 

L’anàlisi pel que fa a les disposicions d’habitatges d’entitats financeres des del seu inici, l’any 2013 és 
el següent: 

Habitatges disposats i procedència 2013 2014 2015 Total 

Nº d’habitatges 2 9 8 19 

Bankia     6 

Servihabitat     5 

Catalunya Caixa     4 

SAREB     3 

Banc Sabadell     1 
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1.7.3. Intervenció local pel dret a l’habitatge  

Intervenció local pel dret a l’habitatge 

Servei de Mediació per l’habitatge amb deutes 

Taula de Coordinació local pel dret a l’habitatge  

Comissió de seguiment per a la sanció d’habitatges permanentment desocupats  

Servei de Mediació per l’habitatge 
El servei de mediació per l’habitatge ofert per la Oficina Municipal d’Habitatge té la finalitat de donar 
sortida a la problemàtica que actualment afecta gran part de la població en matèria d’habitatge. 

Tramitació d’expedients d’intermediació per l’habitatge 2014 2015 % variació 
interanual 

Expedients oberts (any) 70 86 23% 

Expedients en gestió (acumulats) 146 232 59% 

Expedients en gestió tancats 64 44 - 31% 

Expedients resolts amb operacions de refinançament 13 5 - 62% 

Expedients resolts amb dació en pagament  30 16 - 47% 

 Amb lloguer social al mateix habitatge 12 13 8% 

 Amb lloguer social en un altre habitatge 6 0 - 100% 

Sense lloguer social¹ 12 3 - 75% 

Expedients resolts amb lloguer social sense dació en pagament 0 14  

Expedients no resolts per causes alienes 21 9 - 57% 

Expedients acabats amb desnonament 0 0  

Expedients en negociació (acumulat) 64 94 47% 

Atencions presencials efectuades 638 650 2% 

Expedients coordinats amb els Jutjats de Girona per aplicació del 
Protocol de Diligències de Llançaments a Catalunya 15 15  

 

¹ No passen a lloguer social o bé perquè les famílies no complexen els criteris o bé perquè l’entitat bancària no accepta un lloguer social per 
l’habitatge en dació.   

Des del mes de març de 2012, moment en que es va iniciar aquest servei, s’està treballant per tal de 
poder atendre i assessorar totes i cadascuna de les demandes ciutadanes que presenten conflicte en 
matèria en habitatge, treballant així en tots els aspectes que així ho facin necessari. Intentant assolir, 
d’aquesta manera, el major nombre de solucions possibles en aquest context de crisi econòmica en el 
que es veuen immerses un gran nombre de famílies de la nostra ciutat i del nostre país.  

El servei de mediació per l’habitatge que ofereix l’Ajuntament de Girona des de la Oficina Municipal 
d’Habitatge el podem definir com un servei integrat d’atenció a la ciutadania on s’intenta donar 
sortida a tots els tràmits i gestions relacionades amb les qüestions relacionades en mediació 
de l’habitatge.  Aquestes qüestions poden anar des d’un simple assessorament telefònic inicial a 
l’acompanyament davant notari quan es finalitza la negociació en determinats casos, passant per 
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totes les fases intermèdies del procediment com pot ser l’acompanyament, l’entrega de 
documentació, la negociació davant l’entitat, suspensió de llançaments, etc..  

En aquest sentit, doncs, i donada la problemàtica actual en aquesta matèria, volem dotar 
d’universalitat aquest servei atesa la importància que té el nombre de famílies afectades per aquest 
fet, que dia a dia creix i es planteja com una de les problemàtiques més importants de casa nostra. 

El servei de mediació per l’habitatge que ofereix la oficina d’habitatge de Girona, i per tant totes les 
actuacions que es duen a terme a través d’aquest, es porten a terme mitjançant la figura d’un 
advocat que presta els seus serveis exclusivament per aquesta qüestió dedicant 25 hores 
setmanals a aquesta tasca. 

Des de l’ inici de la posada en marxa del servei l’any 2012, s’ha fet visible un gran augment de la 
demanda d’usuaris en qüestions relacionades amb la problemàtica que ha generat aquests últims 
temps l’habitatge, problemàtica prou important i que probablement no es pugui atendre suficientment 
des del servei degut al gran augment de la demanda, i de la diversitat de situacions diferents que es 
generen a diari que fan cada vegada més difícil abarcar amb els mateixos mitjans tots els àmbits 
relacionats amb la matèria ja que van sorgint noves problemàtiques i nous fenòmens socials com ara 
les ocupacions, la falta d’habitatge en règim de lloguer social, la captació d’habitatge de les entitats 
financeres, l’aplicació de protocols i noves lleis, la coordinació cada vegada més pronunciada amb els 
Serveis Socials, etc. 

Aquest any 2015 s’ha aprovat la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per  a afrontar 
l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica,  que preveu actuacions davant el 
sobreendeutament hipotecari, per reduir i gestionar les situacions que es derivin dels desnonaments, 
per facilitar l’accés a l’habitatge i evitar la pobresa energètica.  

I en base a aquesta Llei 24/2015 s’han iniciat nous escenaris d’actuació en la relació amb els grans 
tenidors així com s’han revisat els lloguers socials en aplicació dels barems establerts en l’esmentada 
llei. 

Així doncs, és necessari poder donar el màxim de cobertura possible a les situacions d’exclusió social 
que es generen constantment en matèria d’habitatge, matèria que com hem dit està en constant 
evolució i que exigeix un grau d’implicació major degut al moviment constant de la tendència i de la 
problemàtica social.  Cal doncs, dotar una bona cobertura en aquest sentit per tal d’intentar així 
minimitzar els efectes negatius i devastadors que suposen avui en dia aquest tipus de situacions per 
a les famílies de la nostra ciutat. 

Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge 
La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge es va crear el març del 2012 amb la finalitat de 
coordinar les actuacions en matèria d’habitatge de totes les entitats que treballen en aquest àmbit. 
Actualment hi formen part l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Fundació Servei 
Gironí de Pedagogia Social, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, el Col·legi d’Advocats de 
Girona, Càritas Diocesana de Girona i el Defensor de la Ciutadania (que actua com a portaveu). 
Resum de les actuacions: 

- Actualització, en base a les novetats legals, de la guia d’informació i actuacions per les 
persones afectades per la hipoteca, confeccionada pels membres de la Taula . 

- Seguiment del Servei de Mediació per l’habitatge, que es du a terme a través de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge Posada en marxa, el març del 2012. 

- S’han fet contactes amb diferents entitats bancàries amb la finalitat d’aconseguir la cessió 
dels habitatges del municipi que tenen buits per destinar-los a lloguer social. 

- Seguiment del protocol aprovat per acord de Junta de Govern Local de 11 d’octubre de 2013, 
en el que l’Ajuntament de Girona es va adherir al Protocol d’execució de les diligències de 
llançament als partits judicials de Catalunya. 
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- Contactes amb el Jutjat per l’homogeneïtzació dels procediments i aplicació de la nova Llei 
24/2015, així com la petició de creació del torn d’ofici de les execucions hipotecàries amb una 
comissió especialitzada 

- Coordinació en el desplegament de la nova Llei 24/2015, tant per evitar desnonaments com 
en matèria de pobresa energètica. 

Comissió de seguiment per a la sanció d’habitatges 
desocupats 
Arrel de la moció aprovada pel ple municipal de 13 de gener de 2014, es va constituir aquesta 
comissió amb la finalitat d’iniciar els procediments necessaris per a la mobilització d’habitatges 
permanentment desocupats amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges amb lloguer 
social. La comissió ha elaborat, primerament, l’Estudi dels habitatges permanentment desocupats del 
municipi. 

Estudi de l’ocupació dels habitatges 2015 

Habitatges permanentment desocupats 488 

Expedient iniciat de declaració de desocupació 20 

Multes coercitives imposades a l’expedient de declaració de 
desocupació 10 

 multa mitjana  9.520 € 

  

1.7.4. Gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat de 
segona ocupació 

 
La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació és el document administratiu que acredita que un 
immoble és apte per a ser destinat a ús residencial i compleix degudament les condicions tècniques 
d’habitabilitat que regula la normativa.  

Aquest any 2015, juntament amb els anys 2013 i 2014, s’ha donat un increment molt considerable en 
la tramitació de les cèdules atès que a finals de l’any 2012 es va aconseguir un acord amb la 
Generalitat de Catalunya per tal que traslladés a l’Oficina totes les cèdules de la ciutat, amb el 
compromís de tramitar - ho en menys de 15 dies. 

Gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació 2015 

Total Sol·licituds  1.245 

de les quals se n’han visitat/inspeccionat el  27% 

de les quals s’han atorgat favorablement 1.191 

de les quals s’han denegat 28 

de les quals en queden pendents 26 

 

1.7.5. Ajuts a la rehabilitació  
Aquest any 2015 hi ha hagut convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges  
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Tràmit d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2015 

Sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació 21 

Sol·licituds d’avaluació tècnica prèvia a la d’ajut a la rehabilitació 21 

1.8. La Xarxa de Centres Cívics (XCC) 

La Xarxa de Centres Cívics (XCC)  és un instrument clau de la política municipal per fer créixer el 
capital social, les relacions i la confiança entre les veïnes i veïns.  

Professionals 

Al servei central 
2 tècnics 
1 rellevista (al 25%) 

Als equipaments del territori 
7 directores/ors 
3 tècnics auxiliars 
21 auxiliars pràctics 

1.8.1. Activitats i usos 
La Xarxa, un espai on les entitats desenvolupen les seves programacions i projectes. Un espai per 
crear, promoure i mantenir associacions.  

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’equipaments 23 23 25 27 31 35 

Usuaris amb seguiment 
nominal 20.265 21.845 23.875 25.657 28.656 31.645 

Usos 496.480 495.267 535.795 547.031 561.271 606.766 

 

Activitats XCC 2015 % variació interanual 
2014-2015 

Municipals 1.066 23% 

Coproduïdes 551 21% 

Entitats/associacions 2.464 12,7% 

Total 4.081 16,4% 

 

Activitats 2015 % variació 
interanual 2014-2015 

Actes populars 317 * 

Assajos 169 +5 % 
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Casals educatius 123 +12 % ** 

Cursos 1.537 +9 % 

Entrevistes 108 +38 % 

Espais Trobada i casals de gent gran 140 +12 % ** 

Espectacles 368 * 

Exposicions 65 -15 % 

Reunions 1.002 -10 % 

Visites 26 +37 % 

Xerrades, presentacions 226 +237 %*** 

Total 4.081 +16 % 
 
*aquest any s’ha ajustat el sistema de comptabilitzar Actes populars i Espectacles per ajustar a la tipologia real de les diferents 
activitats i no es pot calcular la variació interanual. 
** a partir del 2015 s’ha comptabilitzat per separat els Casals educatius i els Espais de trobada i casals de la gent gran. S’ha 
calculat la variació interanual  de forma conjunta. 
 *** a partir del 2015 s’ha comptabilitzat cada activitat dins la categoria de Xerrades, presentacions i inauguracions com una 
sola activitat, per això apareix aquest augment tant desmesurat. 
 

Usos 2015 % dones % variació interanual 
2014-2015 

Actes populars 43.916  * 

Assajos 33.479 60,2% +16,3% 

Casals educatius 41.158 55,7% -8,2%** 

Cursos 261.796 67,2% +18,3% 

Entrevistes 12.621  -47.7% 

Espais Trobada i casals de gent gran 91.463 55,1% -8,2%** 

Espectacles 39.993  * 

Exposicions 16.184  -35,8% 

Reunions 44.097  -24,1% 

Visites 1.013  -39% 

Xerrades, presentacions 21.049  +414,4%*** 

Total 606.766  +8,1% 
 
* aquest any s’ha ajustat el sistema de comptabilitzar Actes populars i Espectacles per ajustar a la tipologia real de les diferents 
activitats i no es pot calcular la variació interanual. 
** a partir del 2015 s’ha comptabilitzat per separat els Casals educatius i els Espais de trobada i casals de la gent gran. S’ha 
calculat la variació interanual  de forma conjunta. 
 *** a partir del 2015 s’ha comptabilitzat cada activitat dins la categoria de Xerrades, presentacions i inauguracions com una 
sola activitat, per això apareix aquest augment tant desmesurat. 
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Usuaris 2015 % 
dones 

% variació interanual 
2014 -2015 % 

Per edat     

Infants 6.076  52,5% 19% 

Joves 4.301  -1,7% 14% 

Adults 16.408  6,7% 52% 

Gent gran 4.860  24,9% 15% 

Procedència      

Del propi barri 19.214  7,1% 61% 

Altres barris de Girona 9.659  13,5% 31% 

De fora de la ciutat 2.772  24,9% 9% 

Total usuaris 31.645 64% 
10% 

(+ 14% dones) 

100% 
32% sobre la 
població total* 

 

*98.395 h Girona desembre 2015 

Entitats participants 
a la programació 

2015 % variació interanual 
2014 -2015 

De forma activa 263 +15,8% 

De forma 
esporàdica/puntual 386 -7,3% 

Total 649 0,9% 

1.8.2. Espais per a l’associacionisme i de relació social  

Els Centres Cívics són una oportunitat per a les entitats d’organitzar, organitzar-se i construir plegats 
una millor ciutat. El teixit associatiu és un element clau per a la bona convivència i la transformació en 
tots els barris de la ciutat. 

Tipologia de les entitats amb més 
implicació Nº Entitats 2015 % variació interanual 

2014 -2015 

Entitats - associacions  
a la xarxa centres cívics 2015 % variació interanual 2014 -

2015 

De forma activa 263 15,8% 

De forma esporàdica / puntual 386 -7,7% 

Total 649 1% 



Àrea de Serveis a les Persones 

Salut i Seguretat en el Treball 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 72 

As. Culturals 38 31% 

As. Gg 10 11% 

Ampas 15 25% 

Avvs 29 7% 

Casals infants 7 - 46% 

Esportives 11 10% 

Com. De veïns 1 0% 

Juvenils 7 17% 

Educatives 20 - 20% 

De dones 12 - 14% 

Música - dansa -teatre 38 6% 

Salut i autoajuda 22 29% 

Ong de cooperació 13 117% 

Altres 18 100% 

Socials 3r sector 22 69% 

Total 263 16% 

Programació 
Les activitats que es realitzen a cada centre cívic responen a la demanda veïnal, als interessos 
associatius i als objectius de la Xarxa. Així, es configura una programació d’activitats rica, extensa i 
plural pensant en les necessitats culturals de cada territori. Es pretén estructurar un model de 
convivència a través de l’activitat conjunta. 

 Activitats 
2015 

% variació 
interanual   usos 2015 % 

dones 
% variació interanual  

2014 -2015 

*Actes populars 317 0 43.916  0 

Cursos 1.537 10% 261.793 67,2% 18% 

Espectacles 368 5% 39.993  -25% 

Exposicions 65 -14% 16.184  -36% 

Reunions 1.002 -10% 44.097  -24% 

Xerrades 226 237% 21.049  415% 

Total 3.515 16% 427.032  8% 
 

* Nou format, no comptabilitzat el 2014 

1.8.3. Projectes 
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La Xarxa de Centres Cívics és un servei per la comunitat i els projectes és una de les eines bàsiques. 
Nous projectes per seguir creixent i per adaptant-se als canvis i a les noves situacions de cada barri. 
La Xarxa vol jugar un rol estratègic: facilitar, més que fer, promoure i, finalment, coproduir. Els 
projectes permeten innovar, arribar a nous públics, afrontar noves situacions i assajar noves 
metodologies. 

1.8.4. Serveis 
Es disposa d’ espais de socialització que fomenten les relacions, posen en contacte persones amb el 
seu entorn i trenca aïllaments. Els Centres Cívics esdevenen punts naturals de trobada, un referent 
en el mapa mental i social dels veïns. L’Ajuntament vetlla perquè el Centre Cívic sigui un espai 
acollidor, on tothom hi tingui cabuda. 

S’han acollit i organitzat esplais, Casals de gent gran, Grups de rol, espais de pares i mares, escacs, 
jocs de taula i centres joves, entre d’altres.   

 Activitats 
2015 

% variació 
interanual  
2014 -2015 

Usos 
2015 % dones 

% variació interanual  
2014 -2015 

Assajos 169 5% 33.479 60,2% 16% 

Casals 123 -47% 41.158 55,7% -71% 

Entrevistes 108 38% 12.621  -50% 

Espais trobada* 140  91.463 55,1% 0 

Visites 26 37% 1.013  -39% 

Total 566 16% 179.734  8% 

 

 

 

Tipus de projectes 2015 % variació interanual 2014 -
2015 

% beneficiaries 
dones 

Dinamització cultural 11 8,8%  

Espais socioeducatius 12 -14,7%  

Dinamització comunitària 11 14,7%  

Total 34 -11,7%  
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1.9. Servei d’Associacionisme, Gènere i 
Voluntariat 

1.9.1. Associacionisme 
La unitat d’Associacionisme, Igualtat i Voluntariat creada el juny del 2015 gestiona temes diversos 
que amb anterioritat es gestionaven des de Participació-Relacions Ciutadanes i des de Serveis 
Socials Especialitzats. Concretament: 

Registre municipal d’entitats 

Suport a les entitats i gestió de l’espai en activitats a la via pública 

Treballs en benefici a la comunitat 

Polítiques d’igualtat de gènere 

Polítiques municipals d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones Lesbianes, Gais, 
transexuals i Bisexuals (LGTB) 

Voluntariat 

Afers diversitat religiosa 

El recull de dades per a la memòria s’ha fet de tot l’any d’aquests temes, més enllà des d’on s’hagin 
gestionat durant el període.  

Professionals 

1 tècnic 
2 administratius (jornada complerta) 
1 administratiu (1/2 jornada) 
1 auxiliar pràctic (jornada complerta) 
1 auxiliar pràctic (1/2 jornada) 

1.9.2. Registre Municipal d’Entitats 
El Registre Municipal d’Entitats permet conèixer les entitats existents a la ciutat per poder dur a terme 
una correcta política municipal de foment de l’associacionisme i facilitar la seva difusió i projecció a la 
ciutat. És un registre propi i únic en el qual s’inscriuen totes les entitats que actuen al municipi. 

Entitats inscrites 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 422 537 559 582 611 644 
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Concepte 2015  
% variació interanual  

2014 - 2015 

Entitats Culturals  39 %  

Entitats Humanitàries 25 %  

Entitats Esportives 14 %  

Associacions de Veïns 6 %  

Associacions Professionals  6 %  

Entitats Juvenils  5 %  

Entitats Polítiques 3 %  

Associacions Jubilats  2 %  

Organitzacions Sindicals  1 %  

Total Entitats inscrites  644 + 5% 

Total  Entitats d’alta al 2015 33 + 14% 

Autoritzacions de les activitats de les entitats per tipologia 

Les entitats sol·liciten autorització per realitzar les seves activitats, majoritàriament a la via pública. 
Les autoritzacions concedides a les entitats l’any 2015, segons la seva tipologia, varen ser les 
següents:   

Autoritzacions a entitats 2015  

Tipus Sense prestació de 
serveis 

Amb prestació 
de serveis Total 

% variació 
interanual  

2014 - 2015 

Politiques/sindicals 160 28 188 248% 

Culturals 65 76 141 11% 

Esportives 58 55 113 45% 

Altres 83 25 108 238% 

Escoles/ampa 37 63 100 -4% 

Veïns/comerciants 41 41 82 -10% 

Jubilats 43 20 63 3% 

Juvenils 20 16 36 24% 

Religioses 10 12 22 57% 

Humanitàries 5 1 6 200% 

Total 522 337 859 45% 
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Suport a les activitats de les entitats 
Des del servei d’Associacionisme es dona suport a les entinats amb la cessió de material i serveis 
municipals. Quan no es disposa de suficient material propi es recorre a la contractació del mateix  a 
empreses externes. El 2015 per un import de 35.631€. La relació de tipologia i quantitat de material 
cedit el 2015: 

Serveis prestats a 
entitats 2015 

% variació interanual  
2014 - 2015 

Tipus servei Propis Externs Total Propis Externs Total 

Cadires 9.357 9.505 18.862 24% 15% 20% 

Taules 1.639 1.124 2.763 - 8% 10% - 2% 

Tanques 2.731 0 2.731 63% 0% 63% 

Entarimats 137 35 172 9% -20% 1% 

Trofeus 0 107 107 0% 138% 138% 

Equip de so 101 1 102 3% 0% 4% 

Connexió elèctrica 91 0 91 32% 0% 32% 

Furgoneta  64 0 64 -10% 0% -10% 

Veles 50 2 52 22% -78% 4% 

Equip d’il·luminació 35 0 35 150% 0% 150% 

Projector 20 0 20 122% 0% 122% 

Pantalla 10 0 10 233% 0% 233% 

Portàtil 9 0 9 125% 0% 125% 

 

1.9.3. Treballs en benefici de la comunitat (TBC) 
La unitat gestiona la prestació de Treballs en Benefici de la Comunitat  procedents de tres conceptes: 

• Ordenança d’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal 

• Pagament alternatiu de sancions per ordenança de Civilitat 

• Mesures penals alternatives en conveni amb el departament de justícia 

En els dos primers casos implica tota la tramitació administrativa amb la finalitat de la compensació.  

En els tres casos la unitat s’encarrega de la coordinació amb els diversos departaments que acullen 
les persones que fan la prestació i el seguiment del compliment d’aquesta.  
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Sol·licituds de treballs en benefici de la comunitat 2015 %  
homes 

% variació 
interanual  

2014 - 2015 

Usuaris    

 Per compensar multes 142 65% - 22% 

 Per compensar multes i sancions* 14 64% 100% 

 Per compensar sancions* 29 90% - 38% 

Total usuaris 185 69% - 21% 

Situació de la sol·licitud a fi d’any    

 En tràmit 12  20% 

 En fase d’informe social 27  29% 

 Denegades (menors, no empadronament, desistiment, 
no necessitat, reincidència…) 41  - 41% 

 En espera d’assignació o inici de lloc TBC 23  - 12% 

 Realitzant la prestació en lloc TBC assignat  22  267% 

 Prestació realitzada i compensat el deute municipal 60  - 41% 

 

* La majoria  de les sancions són de Civilitat 

De les sol·licituds denegades més de la meitat ho han estat perquè o hi ha renunciat o bé no han 
donat resposta quan se’ls ha requerit per seguir el procediment. Per tant hi ha un cert nombre de 
sol·licituds (13%) que es presenten sense una voluntat clara de compensar el deute mitjançant TBC. 
La resta ho són per no complir algun dels requisits.  

Analitzant les sol·licituds observem l’edat mitjana dels demandant és d’uns 38 anys. La gran majoria 
són per compensar multes de circulació. Entre les sancions quasi totes són de Civilitat. Afecta 
majoritàriament a homes. 

Deute dels sol·licitants 2015 
% variació 
interanual  
2014 - 2015 

Mitjana de deute total 1.486 € 34% 

Mitjana de deute compensable (interval entre 50 i 10.081 €) 818 € 15% 

Deute compensable acumulat 139.000 € -1% 

 % del deute compensable sobre el total de deute 55% -14% 

Hores de TBC realitzades (a raó de 15 € compensats per 
hora) 

35.235 € 
2.349 h 

-37% 

Mitjana hores per usuari 39h -19% 

 

Malgrat la mitjana de deute total i compensable dels sol·licitants ha augmentat, el què s’ha acabat 
compensant ha disminuït considerablement. Una part important de les denegacions per renúncia o 
interrupció del procés, correspon a persones amb els deutes molt alts acumulats amb molt de temps. 
Per contra augmenta el perfil de persones amb disposició a compensar deutes petits i força recents.  
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La mitjana de deute compensable en relació al deute municipal de cadascuna de les persones 
sol·licitants és només del 55% de mitjana. Però el 60% poden compensar entre el 75% el 100% del 
seu deute. Per contra un 25% de les persones sol·licitants, sols poden compensar com a màxim el 
50% del seu deute. Es correspon sobretot a persones amb deutes alts acumulats en el temps on hi 
figuren sobretot impostos de tinença de vehicles.  

No hi ha diferències significatives entre sexes pel què fa a mitjana de deute total i compensable. Sí 
que s’han detectat situacions en què el deute de les dones correspon a infraccions d’algun membre 
de la família. S’estan estudiant mesures per evitar-ho.  

De les 60 persones que han compensat el deute, les destinacions segons lloc 
assignat han estat: 

Llocs assignats 2014 (%) 2015 (%) 

Brigada cementiri feiner matí 

44% 35% Brigada cementiri feiner tarda 

Brigada cementiri dissabtes 

Brigada escocells 28% 33% 

Brigada sector Est 13% 20% 

Brigada pintura 7% 7% 

Altres 

Biblioteques 8% 

5% Joventut 1% 

Servei Municipal Ocupació 
(hortes) 1% 

Total assignacions 100% 100% 

 

Conclusions: 
El sistema segueix essent útil per persones que no podrien afrontar els seus deutes, alhora que 
possiblement siguin inembargables per la totalitat del deute i pels quals embargaments parcials poden 
desestabilitzar molt la seva economia quotidiana. Malgrat és significatiu el nombre persones que 
poden compensar només una part petita del seu deute, és important el nombre de persones (60%) al 
que el nivell de compensació els permet resoldre el problema.  

1.9.4. Polítiques d’igualtat de gènere 

Durant el 2015 s’ha procedit a l’avaluació del IV Pla de Gènere 2012-15.  
L’entrada en vigor de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes ha comportat la preparació 
d’un reglament municipal de polítiques d’igualtat de gènere, amb l’objectiu de crear mecanismes i 
instruments, alhora que fer les modificacions pertinents als reglaments, òrgans i mecanismes 
establerts per adequar-se al nou marc legal. El reglament es preveu que s’aprovarà i entrarà en vigor 
durant el primer trimestre de 2016. 
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Durant el 2015 la Comissió&Ciutat Igualtat ha celebrat 4 sessions en les quals s’ha 
treballat: 

• La coordinació per les activitats 8 de març, dia internacional de les dones, i 25 de novembre, 
dia per l’eradicació de la violència envers les dones  

• L’avaluació del IV pla de gènere 

• La planificació del reglament municipal de polítiques d’igualtat de gènere 

• La creació d’un nou Consell Municipal de polítiques de gènere que es crearà en el marc del 
nou reglament, i que substituirà funcionalment l’actual Comissió Ciutat & Igualtat 

1.9.5. Voluntariat 

Voluntariat Social 
Durant el 2015 es va prorrogar el conveni signat amb la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS), per tal de donar suport tècnic, logístic i econòmic per valor de 8.500€, al desenvolupament 
de les seves activitats, i en especial la setmana de Voluntariat realitzada el mes d’abril i la Nit del 
voluntariat realitzada el 20 de novembre.  

Voluntariat de protecció civil 
Durant el 2015 s’ha impulsat el treball per la consolidació de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Girona, constituïda el 2014, i que a finals de 2015 compta amb 70 associats. Aquest procés 
ha suposat:  

Recolzament i  tramitació per al reconeixement de l’AVPC com a entitat de protecció civil vinculada al 
Ajuntament de Girona.  

Suport logístic i econòmic a l’accés a la formació bàsica de 37 voluntaris i nomenament d’un total de 
41 voluntaris amb els corresponents comandaments.  

Suport econòmic per a l’equipament del voluntariat per realitzar les seves tasques. 

Establiment d’un protocol de funcionament amb coordinació amb la policia municipal i la unitat 
municipal de protecció civil per la participació de l’AVPC amb caràcter preventiu en esdeveniments 
ciutadans de caràcter massiu. Participació que s’ha iniciat el 2015 a partir del mes de setembre de 
2015.  

1.10. Els Òrgans de Participació 

L’objecte principal dels Consells Municipals de participació és generar un espai formal de trobada 
entre agents municipals, altres administracions i la societat civil organitzada per debatre temes que 
preocupen sobre l’àmbit concret del consell, proposar idees, normatives, etc.. Per tal de millorar 
processos, la gestió de recursos o altres, emetre informes sobre l’estat d’una situació o problema, i/o 
ordenar i operatitvitzar projectes que puguin representar noves formes d’intervenir en l’àmbit 
municipal i des del consens entre la població i actors implicats.  

Des de la Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació es promouen i dinamitzen diferents 
consells de participació municipal.  
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1.10.1. El Consell de Cohesió i Serveis Socials 

Dinamitzat per la Secció de Suport Tècnic i Avaluació de l’Àrea de 
Serveis a les Persones 
El Consell de Cohesió i Serveis Socials és un òrgan de participació de ciutat  composat per 32 entitats 
públiques i del tercer sector  l’àmbit social. El seu objectiu principal és fomentar la participació 
ciutadana entorn del debat sobre la cohesió social i la inclusió a Girona. Des del gener de 2013 
s’emmarca en la voluntat municipal que el Consell sigui una eina capaç de treballar en temes i 
situacions concretes afrontant alguns dels principals problemes que afecten als ciutadans, de manera 
consensuada i en xarxa amb totes les entitats participants. 

L’objectiu general del Pla de Treball 2013-2015 ha estat 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. A partir de 3 grups de treball, el Consell de Cohesió ha volgut donar sortida a 
aquests tres objectius concrets:  

• Objectiu 1: Promoure l’ocupació de col·lectius socials vulnerables en situació d’atur.  

• Objectiu 2: Promoure mesures per millorar el diagnòstic de les necessitats bàsiques de 
menors en situació de pobresa. 

• Objectiu 3: Promoure accions per afavorir la salut emocional de persones afectades pels 
processos vinculats a la crisi.  

Resultats destacats a desembre 2015  

Objectiu 1 (grup de treball 1) 

S’ha continuat amb el desenvolupament del Pla de mesures ocupacionals “Girona Actua” -iniciat 
el 2013- amb recomanacions i propostes per a la millora continua del programa i del diagnòstic. El Pla 
respon a les  conseqüències de la persistent crisi econòmica en la població i el teixit empresarial 
gironí, arriba al seu tercer any de funcionament. S’ha adreçat tant a les persones com a les 
empreses. Les persones ateses o s’han interessat directament en el Servei Municipal d’Ocupació, o 
són derivades dels Serveis Socials i entitats del tercer sector de la ciutat. Són persones que es troben 
en un elevat risc de vulnerabilitat sociolaboral,  S’hi ha actuat a partir de la millora de la ocupabilitat 
dels i les participants per facilitar la seva inserció al mercat laboral actual, seleccionant com a 
participants aquelles persones amb necessitats més urgents i immediates i que mostraven clarament 
voluntat per acollir-se a les mesures del pla.  

Girona Actua es desenvolupa conjuntament amb el Servei Municipal d’Ocupació i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Girona.  
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Persones ateses – Programa Girona Actua  2015 

Interessades o derivades 970 

Participants seleccionades 396 

Persones Inserides 345 

A través de subvenció  a empreses 80 

A través de la oferta ordinària SMO 106 

A través de plans d’ocupació  25 

Autocandidatures 134 

 

Equip tècnic del Pla Girona Actua  

1 coordinadora  
1 docent formador 
5 orientadors laborals  
2 prospectors  

 

El Grup 1 del Consell (format per entitats del tercer sector social, sindicats i organitzacions 
empresarials), aquest 2015, ha participat en el disseny, en l’articulació de la xarxa de derivació i en la 
millora contínua i avaluació del Pla Girona Actua a través de 3 reunions trimestrals i de treball 
telemàtic. Aquest 2015, a més, destaquem altres activitats del grup: 

• S’ha elaborat un informe diagnòstic i recull de propostes i recomanacions per a millorar l’acció 
i les polítiques d’ocupació i inserció sociolaboral de persones amb factors d’exclusió social de 
la ciutat de Girona. 

• S’ha elaborat conjuntament els continguts i el disseny del primer debat d’un cicle de debats 
organitzat pel Consell per portar a terme el 2016. 

Objectiu 2 (grup de treball 2) 

El Grup 2 del Consell (format per entitats socials d’atenció a la infància i adolescència ), aquest 2015, 
ha participat en el diagnòstic compartit, debat i deliberació i proposició de mesures a partir de 3 
reunions trimestrals i de treball telemàtic: 

• S’ha elaborat un informe diagnòstic i recull de propostes i recomanacions per a millorar l’acció 
en relació a l’atenció a la pobresa i la exclusió social de famílies amb menors  

• S’ha elaborat d’una proposta d’estudi sobre la situació de pobresa i exclusió de famílies amb 
menors de Girona 

• S’ha elaborat conjuntament els continguts i el disseny del segon debat d’un cicle de debats 
organitzat pel Consell per portar a terme el 2016. 

Objectiu 3 (gup de treball 3) 

Aquest 2015 s’ha continuat el desenvolupament del projecte Àmbar, que té l’objectiu d’apoderar, 
activar i millorar l’actitud d’afrontament de persones que pateixen situacions de vulnerabilitat i 
fragilitat emocional originades, en part, per factors d’exclusió social motivats o agreujats per la crisi 
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econòmica, mitjançant eines d’afrontament i suport de base terapèutica. El projecte treballa a partir 
de l’atenció terapèutica  individual també grupal. 

 
Professionals 

1 treballadora social  
2 psicòlogues 

 
Persones ateses 2015 

Persones derivades 167 (60 % dones) 

Persones que han iniciat i finalitzat el procés terapèutic 81 (49 %) 

% de persones que han finalitzat el procés terapèutic i  
que han continuat en altres programes de suport 
formatiu, laboral o relacional 

92 % 

 

S’ha integrat el projecte Àmbar en la lògica de la xarxa de serveis i recursos per l’ocupació i la 
formació de territori (Centres Cívics, SBAS, Girona Actua, Servei Municipal d’Ocupació etc.), de 
manera que als participants del projecte se’ls pugui acompanyar i oferir recursos motivadors i útils de 
manera complementària a les sessions terapèutiques.   

El Projecte Àmbar 2015 ha estat finançat pel programa “Salut i Crisi” de Dipsalut.  
El Grup 3 del Consell (format per entitats socials diverses i institucions públiques del sistema de 
sanitat), aquest 2015, ha participat ha en l’articulació de la xarxa de derivació i en la millora contínua i 
avaluació del Projecte Àmbar a partir de 3 reunions trimestrals i de treball telemàtic. A més, 
destaquem altres activitats a les quals ha donat suport el grup: 

• S’ha elaborat conjuntament els continguts i el disseny del tercer debat d’un cicle de debats 
organitzat pel Consell per portar a terme el 2016.  

• S’han desenvolupat indicadors d’avaluació pel projecte 

• S’ha elaborat un informe avaluatiu del primer any d’implementació del projecte Àmbar (2014-
2015 

1.10.2. El Consell Municipal de la Gent Gran 

Dinamitzat pel Servei d’Atenció a la Gent Gran de Serveis Socials  
El Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència dóna suport al Consell Municipal de la Gent Gran 
en el funcionament normal de les diferents comissions: 

• Comissió Gent Gran Ciutat – té un caràcter consultiu i propositiu sobre assumptes 
rellevants de la ciutat. 

• Comissió revista “El Roure”´- publicació dels 3 números anuals. Aquest any 2015 s’ha 
publicat el número 50 de la revista. 

• Comissió Diada de la Gent Gran - organització Diada de la Gent Gran el dia 3 de juny i Dia 
Internacional de la Gent Gran el dia 1 d’octubre. 
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D’altra banda, cada any es reuneixen les diferents comissions i entitats representatives de la gent 
gran de la ciutat de Girona en el Plenari.  

En el plenari d’aquest 2015 es va presentar una nova comissió: la Comissió Permanent amb 
l’objectiu de vetllar pel bon funcionament del Consell. També es varen presentar els membres que la 
formen: la vicepresidenta escollida entre tots els membres de les comissions i els representants de 
cada comissió, tal i com estableix el Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona 
aprovat el 29 de maig de 2014. 

Així doncs la Comissió Permanent es formada per tres representants de la Comissió Gent Gran 
Ciutat, un representant de la Comissió revista “El Roure”, un representant de la Comissió Diada de la 
Gent Gran, un representant municipal i per la vicepresidenta, que actua com a portaveu. Aquesta 
comissió dirigeix i supervisa la resta de comissions i pretén així donar coherència al Consell. 
D’aquesta manera es poden prendre decisions amb més agilitat i amb el mateix criteri.  

1.10.3. El Consell LGTB (Lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals) 

Dinamitzat per la Unitat d’Associacionisme, Gènere i Voluntariat  

Polítiques municipals d’igualtat de tracte i no discriminació de les 
persones Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals (LGTB) 

És un òrgan consultiu sectorial de participació, creat per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona el 8 
d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 6.3 i 70 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Girona. El Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Girona 
d’orientar-se per l’article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que els poders 
públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la 
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de 
promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. El 9 de setembre de 2013, 
va aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals de la ciutat de Girona. El Consell està format per 27 organitzacions, entre grups polítics 
municipals, sindicats i associacions i entitats de la societat civil.  

Mitjançant el treball en el marc del Consell Municipal LGTB, durant el 2015: 

• S’ha treballat una programació d’actes al voltant del 28 de juny, dia de l’alliberament LGTB 

• A invitació de la Universitat de Girona, s’ha resolt l’adhesió de l’Ajuntament de Girona al 
projecte transnacional de recerca Divercity (programa per la justícia, els drets, la igualtat i la 
ciutadania) que impulsa la Universitat de Barcelona, juntament amb altres centres de recerca 
europeus i que es desenvoluparà en 6 ciutats europees. 

• S’ha elaborat un pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones lgtb, per 
al període 2016-18 a aprovar durant el primer trimestre 2016. 

• S’ha donat suport a les persones que han patit situació d’agressions o assetjament per motius 
d’orientació o identitat sexual.  
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1.10.4. El Consell de Solidaritat i Cooperació 
Aquest Consell, dinamitzat pel Servei Municipal de Cooperació i Solidaritat, desenvolupa les tasques 
de dinamització i gestió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.   

El CMSiC és un òrgan de participació de l’ajuntament de Girona que té coma objectiu principal 
facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats amb la cooperació i la 
solidaritat internacional, així com estendre aquests valors entre la ciutadania de Girona.  

Aquest objectiu coincideix amb els objectius del propi servei. En aquest sentit es vertebra el propi pla 
de treball del SSiC amb les prioritats i mesures que es proposen des del Consell. 

L’any 2015 s’han realitzat un total de 7 reunions en les diferents Sessions Plenàries, Comissions i 
Grups de Treball del CMSiC. Han participat un total de 14 entitats. En el 2014 van ser 13 entitats.  
Els eixos de treball d’enguany treballats des de diferents subcomissions són:  

• Comissió de bases per a les subvencions 

• Comissió de revisió de projectes subvencionats 

• Comissió de revisió de memòries de projectes subvencionats 

• Comissió cooperació directa 

• Taller: Les raons de la cooperació 

• Comissió de fotografia solidària 

1.11. Servei de Solidaritat i Cooperació (SSiC) 

El Servei de solidaritat i cooperació (SSiC) treballa per construir una societat més solidària a través de 
la organització i suport a activitats de cooperació pel desenvolupament, solidaritat internacional i 
educació pel desenvolupament. Els objectius específics del servei són: 

• Donar suport i promoure a nivell local activitats i recursos que promoguin valors basats en la 
solidaritat, la justícia, la interculturalitat, el respecte i promoció dels drets humans, així com la 
cohesió i inclusió social i la sostenibilitat.  

• Donar suport i promocionar projectes de cooperació en l’àmbit internacional, 

• Promoure la participació i col·laboració entre entitats solidàries d’àmbit local i regional.  

Professionals 

1 tècnic  
1 administratiu 
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1.11.1. Promoció de l’educació i la sensibilització en 
valors a nivell local 

 
El Servei de Solidaritat i Cooperació promociona recursos i activitats educatives i de sensibilització 
des del convenciment que, impulsant un model basat en l’educació pel desenvolupament i la 
cooperació, es pot avançar cap a un model de societat més justa i solidària que, en la mesura de les 
seves possibilitats, podrà pal·liar les desigualtats entre el Sud i el Nord. El SSiC és un dels principals 
promotors d’activitats de sensibilització entorn la Cooperació i els Drets Humans de la ciutat. És un 
punt de referència  conegut i reconegut pels diferents agents de cooperació de Girona i de 
comarques, així com també dels interlocutors a nivell de Catalunya.  

Activitats desenvolupades 

S’han desenvolupat 52 activitats dirigides a la sensibilització i difusió de l’àmbit de la cooperació i els 
drets humans. S’ha augmentat l’oferta d’activitats respecte en el 2014 en 14 activitats més.  

Taula 1. Nombre i tipus d’activitat 

 Nombre d’activitats Tipus 
d’activitat Valors treballats 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 

Activitats dirigides 
als centres 
educatius 

11 10 8 9 8 

11 (-11%) 
5 Tallers 
4 Conferències 
1 Espectacle 
1 Material 
didàctic 

 
 
Cultura de Pau i  
Drets Humans 
 
Interculturalitat i 
Inclusió Social 
 
Desenvolupament 
sostenible 
 
Solidaritat  
 
Agermanaments 

Activitats dirigides 
a la ciutadania 
 

16 20 17 25 30 

41 (+37%) 
4 Audiovisuals  
8 Exposicions 
4 Conferències  
4 Formacions 
4 Jornades  
1 Taller 
4 Butlletí i 
difusió 
12 Altres 

 

Públic participant   
Distingim aquelles activitats dirigides als infants i joves que s’oferten a tots centres escolars de 
primària i secundària, i aquelles altres obertes que es dirigeixen a la ciutadania en general.  
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 Nombre d’activitats Nombre de participants total 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 
% variació 
interanual  
2014-2015  

Activitats dirigides 
als centres educatius 11 10 8 9 8 11 

5.338 
alumnes i 

professorat 
+37,5% 

 
Activitats 
dirgides a la 
ciutadania 

Activitats  
 

16 20 17 25 30 41 
3.090 

ciutadans/e
s 

+36,6% 

Butlletí 0 0 3 11 11 10 6.500 
persones -9,1% 

 
El 2015 les accions en els centres educatius cobreixen al 52% dels centres educatius de primària i el 
60% secundària de Girona.  

Agent promotor 

La majoria d’aquestes activitats són organitzades i gestionades pel propi servei:  

Activitats segons tipus d’organització 2014 2015 

Activitats organitzades i desenvolupades pel propi servei. 47%  33% 

Activitats coorganitzades amb una altra entitat o agent. 21% 48% 

Activitats finançades pel servei però sense suport organitzatiu 32% 19% 

Subvenció de les Activitats 

S’han subvencionat 10 activitats d’iniciativa externa (d’entitats locals) per una valor de 55.300  euros. 
Durant el 2014, van ser 12 activitats per una valor de 55.234 euros. L’increment de les aportacions no 
ha estat rellevant. 

D’aquestes activitats 2015:  

• 10 activitats varen presentar-se a la convocatòria d’ajuts. 8 d’aquestes varen ser 
subvencionades (29.300 euros). D’aquestes s’ha subvencionat de mitja un 73% de la 
quantitat sol·licitada, i un 36% del valor total del projecte presentat. El 2014, De les 11 
activitats presentades, 8  varen ser subvencionades per un import de 28.134 euros. Per tant 
es van subvencionar de mitja un 73,6% de la quantitat sol·licitada, i un 44% del valor total del 
projecte presentat.  

• 2 de les activitats presentades a la convocatòria no han estat subvencionades. El 2014, 3 no 
van ser subvencionades. 

• 2 activitats són convenis de col·laboració (26.000 euros): Cedre i Agenda Llatinoamericana. 
El 2014, 2 activitats van ser convenis de col·laboració (Cedre i Agenda Llatinoamericana) i el 
valor va ser el mateix.  

Aspectes destacats 

En relació al suport i promoció de l’educació i la sensibilització en valors a nivell local, destaquem:  



Àrea de Serveis a les Persones 

 Salut i Seguretat en el Treball  

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2015 87 

El treball fet en xarxa tan amb entitats de la ciutat com de fora (Coordinadora d’ONG Solidàries, 
ACAPS...), altres serveis municipals (Xarxa de Centres Cívics, Biblioteques Municipals, Servei 
Municipal d’Educació ...) com amb xarxes supramunicipals (Ciutats defensores de Drets Humans, 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament). En aquest sentit, es continua treballant en l’objectiu 
prioritari de fomentar la transversalitat a l’Ajuntament de Girona aconseguint una implicació més 
activa per part d’altres serveis municipals. 

La bona acollida de les Campanyes per la Pau adreçada a alumnes de centres educatius consolidant-
se en les seves cinc edicions i la segona edició de la programació Girona, ciutat de Pau dirigida a la 
ciutadania en general: 

• La campanya per la pau Contes per la Pau, on hi varen participar 2.794 alumnes,  

• La Cantata per la Pau, amb la participació de més de 1.000 alumnes de secundària. 

En relació a la Campanya solidària del 0,7 % del sou mensual dels treballadors de l’Ajuntament, val a 
dir que el nombre de participants s’ha mantingut amb la mateixa xifra que l’any 2014, amb un 
augment del  4,6 % de la recaptació econòmica respecte a l’any anterior, que s’ha destinat a un total 
de 17 projectes (2 més que el 2014). 

Pel que fa a les accions dirigides a la ciutadania, aquest 2015 han tingut especial rellevància les 
activitats relacionades amb donar a conèixer la cultura de pau, la defensa dels drets humans i els 
agermanaments, destacant aquestes tres grans campanyes: 

• Girona, ciutat de pau, amb la programació de 13 activitats 

• Ciutats defensores dels drets humans, amb la programació de 8 activitats 

• Girona amb el Sàhara, amb la participació de 7 activitats 

Entre d’altres, destaquem l’èxit del Cicle de Cinema i Solidaritat (curs 2015-2016), que amb una 
mitjana de 50 espectadors, arriba a un públic molt variat i que no és l’habitual de l’entorn de la 
cooperació. La temàtica general del cicle era “Conflictes oblidats”, amb un total de 10 sessions.  

1.11.2. Promoció a la cooperació en l’àmbit internacional 
L’Ajuntament promou la cooperació pel desenvolupament a través de les ajudes econòmiques que 
destina a projectes de cooperació internacional (Ajut Oficial al Desenvolupament), mitjançant: 

• La convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. 

• Els convenis amb entitats que promouen projectes de cooperació al desenvolupament amb 
ciutats agermanades. 

• Suport econòmic i tècnic a projectes del FCCD (Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament) 

• Ajuts d’emergència 

 
El suport a projectes de cooperació durant el 2015 s’ha  disminuït lleugerament respecte el 2014 i 
2013. Aquest any s’han subvencionat un total de 17 projectes de cooperació, dels 26 projectes 
valorats. Això ha suposat la disminució en dos projectes respecte l’any passat, degut al no 
compliment dels criteris tècnics dels projectes presentats. És una dada positiva en tant que demostra 
que la inversió de l’Ajuntament de Girona en cooperació no ha disminuït, diferentment de partides 
d’altres administracions. S’ha de destacar que aquest any, s’han realitzat dos viatges de seguiment 
per part de l’Ajuntament dels projectes localitzats en les ciutats germanes de Bluefields i Farsia. 
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També s’ha continuat a través d’un conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, el seguiment a terreny dels projectes subvencionats en la convocatòria d’ajuts.   

Val a dir també que durant el 2015 s’ha mantingut la partida a “ajuts d’emergència” que han anat 
destinades a les poblacions civils que pateixen greus crisis humanitàries al Nepal, als campaments de 
refugiats de Tindouf (Algèria) i a les persones refugiades que es troben en ruta degut als conflictes 
bèl·lics que es pateixen en el seus països d’origen. El total de diners subvencionats per aquest 
concepte ha estat de 20.000 euros, augmentant la quantitat destinada l’any passat que va ser de 
10.000 euros. 
Val a dir també, que la majoria dels projectes finançats tenen la subvenció del SSiC com a única font 
de finançament, o almenys com a font principal. Això significa que sovint estem parlant de projectes 
petits de continuïtat en diferents fases.  

S’han valorat un total de 26 projectes, del quals se n’han finançat 17. D’aquests:  

• 9 s’han finançat a través de la convocatòria de subvencions a ONG’s. 

• 4 a través de convenis de col·laboració amb les ciutats agermanades 

• 1 a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

• 3 com ajuts d’emergència 

Tipus de pojectes subvencionats  

La majoria de projectes subvencionats són projectes de cooperació (53 % dels subvencionats).  

Taula 2. Tipus de projecte subvencionat 

Cooperació

Agermanament

FCCD

Ajuda Humanitària

 

Àmbit d’actuació del projecte  

L’àmbit de la Salut és el que té més projectes subvencionats, 4 dels 17 presentats. 
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Taula 3. Àmbit d’intervenció 

SALUT

EDUCACIÓ I CULTURA

APODERAMENT DE 
LES DONA

DESENVOLUPAMENT 
SOCIOECONÒMIC

DESENVOLUPAMET 
SOCIOECONÒMICCULTURAL

AJUDA HUMANITÀRIA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

 

Distribució segons àrea geogràfica receptora 

Àfrica Occidental (Senegal, Gàmbia i Sierra Leone) i Amèrica Central (Nicaragua i Guatemala) són les 
zones que apleguen la majoria dels projectes subvencionats.  

Àrea geogràfica del 
projecte 

Núm. de projectes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Àfrica 7 6 5 6 5 2 

Magreb 4 4 4 5 2 4 

Amèrica Central  i Carib 9 9 10 6 5 6 

Amèrica del Sud 6 6 4 3 4 2 

Àsia 2 0 0 2 2 2 

Total 28 25 23 22 18 16 

 

País 

Nº de projectes subvencionats 2015 

Sense 
perspectiva 
de gènere 

Amb perspectiva de gènere 

Amb 
objectius de 

dones 
Altres 

Senegal 0 1 0 

Madagascar 1 0 0 

Marroc 1 0 0 

Sàhara Occidental 2 1 0 

Nicaragua 1 1 0 

Guatemala 2 2 0 

Equador 1 0 0 
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Colòmbia 0 1 0 

Nepal 1 0 0 

Síria 0 1 0 

Total 9 7 0 

 

País 
Nº de projectes 
subvencionats 

2014 

Nº de projectes 
subvencionats 

2015 

Senegal 3 1 

Gàmbia 1 0 

Madagascar 0 1 

Marroc 0 1 

Sàhara Occidental 2 3 

Nicaragua 2 2 

Guatemala 3 4 

Equador 2 1 

Colòmbia 1 1 

Paraguai  1 0 

Nepal 0 1 

Síria 0 1 

Índia 1 0 

Palestina 1 0 

Sierra Leone 1 0 

Total 18 16 

Durada dels projectes  

La majoria dels projectes subvencionats (44%), tenen una durada superior als dos anys. 

 2014 2015 

més de 2 anys 8 7 

de 2 anys 3 3 

d’1 any 2 3 

puntuals 3 3 

projecte de menys de 6 mesos 2 0 
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El finançament dels projectes de cooperació internacional  

Durant l’any 2016 s’han subvencionat 17 projectes amb 188.000 euros. Aquest import s’ha repartit de 
la següent manera:  

Tipus de finançament 
atorgat 

Projectes 
subvencionats 

2014 

€ 
2014 

Projectes 
subvencionats 

2015 

€ 
2015 

% variació 
 interanual 
projectes 

 subvencionats 

% variació 
 interanual 

(€ subvencionats) 

Convocatòria 11 102.387€ 9 98.000€ -18% -4% 

Conveni 3 72.500€ 4 70.000€ 33% -3% 

FCCD 2 8.000€ 1 5.000€ -50% -38% 

Ajuts d’emergència 3 10.000€ 3 20.000€ 0% 100% 

Total 19 192.887€ 17 193.000€ -11% 0,06% 

Cofinançament  

S’han presentat a la convocatòria 2015 de projectes de cooperació 18 projectes. D’aquests 9 no han 
rebut subvenció. Els projectes subvencionats per convocatòria (9) han rebut de mitja un 74,3% de la 
quantia sol·licitada, que representa un 28,6% del total del cost del projecte.  

En relació a la distribució geogràfica del finançament, destaquem que les dues àrees geogràfiques 
que més fons han rebut aquest any 2015 són l’Amèrica Central i el Magreb. S’explica per dues raons: 
la zona d’Amèrica Central perquè hi ha tres entitats de la ciutat treballant a Guatemala i dos a 
Nicaragua a la ciutat germana de Bluefields i la zona del Magrib perquè hi ha l’altre ciutat 
agermanada, Farsia, al Sàhara Occidental. 

1.11.3. Suport a entitats solidàries en l’àmbit local i 
regional 

Aquest any, incloem aquest apartat, ja que el SSiC desenvolupa tasques de suport i seguiment dels 
projectes de cooperació al desenvolupament que reben suport per part de l’Ajuntament de Girona. 

S’han atès 20 entitats diferents donant suport a nivell tècnic, logístic, de comunicació i organitzant 
activitats conjuntes. S’han realitzat 56 activitats per donar resposta a les diferents demandes.   

 

 

      

             
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) 

El FCCD és l’òrgan format per tots els municipis de Catalunya que desenvolupen accions de 
cooperació, ocupant-se de promoure la coordinació de les accions municipals en l’àmbit de la 
solidaritat i la cooperació. L’Ajuntament de Girona és soci del FCCD, i és el SSiC qui participa en la 
Junta i en les següents comissions i grups de treball: 

Tipus d’activitats o tasques de suport 

Tècnic Logístic Comunicació i difusió Organització d’activitats 

58 % 13 % 20 % 9 % 
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• Comissió de Codesenvolupament: 

o Grup de treball: Gàmbia 

o Grup de treball: Senegal 

• Comissió de  Construcció de Pau: 

o Coordinadora Catalana d’Ajuntament Solidaris amb el Poble Sahrauí 

o Ciutats defensores dels drets humans 

• Comissió de Municipalisme: 

o Grup de treball aigua 

Suport a l’ acollida dels refugiats 

La gestió de la greu crisis humanitària derivada de diferents conflictes bèl·lics ha provocat que 
l’Ajuntament de Girona hagi treballat per organitzar tant el suport en ruta com l’acollida de les 
persones refugiades que arribin a la nostra ciutat, a través de les actuacions següents: 

1. Coordinació i seguiment de les novetats d’acord amb les administracions supramunicipals 
competents (ajuda internacional: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament /pla d’acollida: 
Direcció General per a la Immigració. Participació directa en les reunions de disseny i coordinació. 

2. Coordinació i cooperació entre tots els municipis de les comarques gironines per oferir plans 
d’ajuda i suports coordinats. S’han realitzat coordinacions amb els diferents tècnics de la 
província de Girona. Coordinació específica amb la Direcció General per a la Immigració de 
Girona, el municipi de Salt i les entitats Creu Roja i Càritas Diocesana de Girona. 

3. Convocatòria del Consell Municipal de Cooperació i entitats socials i d’acollida per tal d’informar i, 
en aquest primer moment vehicular l’ajuda econòmica (de 10.000 €) a les entitats i organitzacions 
que atenen refugiats en ruta.   

4. Treball per planificar l’increment d’ajudes i atenció a les necessitats bàsiques i d’acollida que es 
pot necessitar quan arribin les persones refugiades a la ciutat.   

5. S’ha creat una base de dades on es recullen els oferiments de la ciutadania.   

6. S’ha informat als treballadors/res de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de com s’està 
treballant, on dirigir-se i com col·laborar en aquesta qüestió.  
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2. Salut i Seguretat en el Treball 
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2.1. El Centre Jove de Salut Integral (CJSI) 

El  Centre Jove de Salut Integral de la ciutat de Girona treballa per prevenir i guarir les conductes 
de risc en l’àmbit de la salut afectiva/sexual i de la salut emocional entre els nois i noies de fins 
a 25 anys que viuen, estudien i/o treballen a la ciutat de Girona. 

Per aconseguir –ho: 

• D’una banda, acompanya el mateixos menors i joves, amb intervencions assistencials, 
educatives i orientatives, caràcter individual, parella, familiar, i també de grup. 

• De l’altra fa una tasca estratègica d’assessorament, formació i acompanyament a 
professionals que treballen en àmbits diferents amb aquest mateix grup de població. Per tal 
que aquest professionals siguin més receptius, sensibles a determinats indicadors i també 
tinguin informació suficient per poder fer una acompanyem a espais més especialitzats si cal. 

Professionals 

1 infermera 
1 llevadora 
2 ginecòlogues 
1 psicòloga 
1 auxiliar administrativa 

2.1.1. L’atenció i orientació individual 
El jove troba en el Centre un servei de proximitat; un  espai on ser escoltat i on es pot sentir còmode 
precisament per la seva especificitat. Per tant, el CJSI és un complement, un servei diferenciat de 
l’atenció en salut que es pot trobar en un centre d’atenció primària ordinari. Els elements que més 
valoren les persones que duran aquest any han estat ateses per el servei són:  

• La intensitat en l’acompanyament.  

• La proximitat dels professional. L’espai de confiança on destaquen sentir-se escoltats.  

• L’estabilitat de l’equip, que ajuda a generar una confiança mútua. La gent valora el fet de 
retrobar professionals de confiança en un servei que requereix d’intimitat. D’altra banda, el fet 
que es mantingui un equip estable ajuda a que els processos a llarg termini sigui més fàcil 
acabar-los. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Usuàries - - 614 618 632 539 

Usuaris - - 54 96 130 135 

Visites individuals 1580 1774 1730 1891 1.936 1.569 
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Atencions 2014 2015 % variació 
interanual 

Usuaris 762 674 -11% 

% noies 83% 80%  

per atenció psicològica i emocional 278 246 -11,5% 

per atenció a la salut afectiva i sexual 565 497 -12% 

per l’Espai familiar. L’orientació als pares - -  

% que han utilitzat els dos serveis d’atenció* 11% 10%  

Visites individuals 1.936 1.569 -18% 

 primeres visites 436 313 -28% 

%  de primeres visites sobre el total 22% 20%  

 per atenció psicològica i emocional 757 584 -29% 

per atenció a la salut efectiva i sexual 1.179 985 -16% 

 per l’Espai familiar. L’orientació els pares - -  

 

(*) La utilització dels dos serveis permet treballar des d’una perspectiva amplia d’atenció integral al 
jovent. L’acció pedagògica es consolida amb el temps, igual que el treball conjunt amb l’equip de 
d’atenció psicològica.  

Usuaris per edats 
2015 

Nº % % dones % variació 
interanual 

Menys de 14 anys 12 2% 92% -25% 

Entre 14 i 17 anys 152 23% 70% -3% 

De 18 a 21 anys 239 35% 84% -10% 

De 22 a 25 anys 224 33% 83% -12,5% 

Més de 25 anys3 47 7% 68%  

Total 674 100% 80% -10% 

 
D’altra banda s’han atès consultes rebudes: 

Tipus de consultes 2014 2015 % variació 
interanual 

Trucades telefòniques consultes concretes 175 206 185 

Correus electrònics 48 34 -29% 

Presencial, per informar-se puntualment 42 45 7% 

 
                                                      
3 Familiars.  
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Les dades posen en relleu que aquest servei cada cop està més consolidat en el territori, i es 
converteix en referent per els joves i les seves famílies, en relació a la seva salut efectiva, sexual i 
emocional i és un suport per aquells pares amb dubtes i necessitats d’orientacions en 
l’acompanyament d’aquest moment vital. 

L’atenció en línia 
Durant aquest any es manté la tendència dels darrers anys i  es confirma la pàgina web com un espai 
molt important pel coneixement del servei i una bona forma de complementar i accedir a més 
informació. Els mesos de major activitat són març, abril i maig, coincidint amb l’època en què es 
realitzen els tallers educatius als centres educatius de secundaria. La majoria de les consultes on-line 
són adreçades a la tècnica de salut reproductiva, afectiva i sexual. 

Atencions en línia 2014 2015 
% variació 
interanual  

Visites web 4.212 4.727 12% 

% nous visitants web 66,4% 66,7%  

Consultes on-line 53 44 -20% 

% noies 75% 81%  

 

Va augmentant la implicació dels nois en la salut reproductiva, afectiva i sexual. 

El perfil de les noves persones ateses 
Dels serveis adreçats directament els joves, les noies segueixen essent les principals usuàries del 
Centre Jove de Salut Integral; sobretot s’han atès a noies entre 18 a 25 anys. Els principals motius de 
les primeres visites: 

Primeres visites del Servei d’atenció 
psicològicoemocional 2014 2015 % variació 

interanual 

Orientació i Suport conductes adictives 
(% sobre el total primeres visites) 

- 
5 

(5%) 
5% 

Orientació i suport relacions interpersonals 
(% sobre el total primeres visites) 

33 
(22%) 

35 
(30%) 

6% 

Suport i orientació personal 
(% sobre el total primeres visites) 

119 
(78%) 

75 
(65%) 

-40% 

Total 152 115 -24% 

 

Primeres visites d’atenció a la salut efectiva i sexual 2014 2015 % variació 
interanual 

OIAA per una sexualitat responsable 
(% sobre el total primeres visites) 

157 
(55%) 

111 
(56%) 

-29% 

Control ginecològic de seguiment 
(% sobre el total primeres visites) 

59 
(21%) 

27 
(14%) 

-54% 

Diagnòstic/orientació entorn problemes de salut 34 26 -23,5% 
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(% sobre el total primeres visites) (12%) (13%) 

Realització/recull proves diagnòstiques 
(% sobre el total primeres visites) 

19 
(7%) 

27 
(14%) 

42% 

Assessorament amb temes de salut 
(% sobre el total primeres visites) 

15 
(5%) 

7 
(3%) 

-53% 

Total 284 198 -30% 

 

Es manté la tendència a una primera entrada al Centre Jove de Salut diversificada. Si fa uns anys la 
majoria de persones entraven per primera vegada al nostre servei des de l’espai de salut afectiva i 
sexual, aquesta entrada es diversifica.  A poc a poc es trenquen els tabús entre la població més jove i 
la salut es percep de manera integral més enllà del malestar físic. 

La davallada del nombre de visites d’enguany ve donat per problemes amb el personal (baixes 
maternals, baixes per malaltia, canvis de servei), tant en l’àmbit de la salut afectiva-sexual com 
emocional, durant els mesos compresos entre juny i octubre. 

En relació a com han conegut el servei 
La majoria dels joves atesos per primera vegades, han conegut el servei en motiu de les xerrades i 
tallers realitzats en els centres d’educació secundària, seguit dels amics i en tercer lloc els serveis 
sanitaris, sobretot des del centres d’atenció primària de salut (sanitaris i equip de suport psicològic).  

2.1.2. L’atenció psicològica i emocional 
L’atenció psicològica es consolida en el servei any rere any. Aquestes dades fan evident la necessitat 
d’una atenció específica i especialitzada en els temes de desenvolupament emocional del jove, ja que 
aquesta necessitat no està coberta amb la mateixa intensitat per cap altre servei. L’adolescència i 
l’entrada a l’edat adulta són processos difícils i l’existència d’aquest servei permet treballar de manera 
preventiva aquest procés o canvi en el cicle vital.  

Atenció 
psicoemocional 2014 2015 % variació 

interanual 

Usuaris 278 246 -11,5% 

 - % noies 74% 
41% 

 

Visites psicologia 757 584 -29% 

 

Les principals situacions o dificultats que s’han treballat amb les persones ateses aquet 2014 han 
estat:  

• La inestabilitat emocional per canvis en el seu moment vital.  
• Dificultats en les habilitats d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes.  
• Les dificultats per aplicar estratègies d’afrontament a fets vitals.  
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Aquest problemes en indiquen de les dificultats que els adolescents i joves es troben en la transició 
cap a l’adultesa i per tant també ens ajuda a identificar que podem fer i què treballar des dels 
programes preventius que es desenvolupen en el marc dels serveis socials.  

2.1.3. L’atenció en salut sexual i afectiva 
Distingim l’atenció que realitzen els diferents membres de l’equip: Les ginecòlogues, el principal motiu 
de les visites és el control i seguiment ginecològic, els principals motius de les visites per la llevadora 
és l’orientació, informació, assessorament i l’acompanyament per una sexualitat responsable. La 
llevadora és una figura clau que fa de pont entre els problemes de salut física i emocional.  

Atenció sexual i afectiva 2014 2015 % variació 
interanual 

Usuaris 565 497 -12% 

 - % noies 86% 84%  

Visites ginecologia 1179 985 -16% 

 

D’aquest servei també volem destacar l’assistència a aquest servei de nois, si bé encara molts venen 
com a “parelles de”, la seva implicació creix i la salut afectiva/sexual es comença a veure i sentir com 
una cosa compartida. D’altra banda, augmenta la demanda dels nois sobre situacions que dificulten 
unes relacions de parella satisfactòries. Aquest any per això l’augment de nois és significatiu  
respecte anys anteriors. Aquest augment també s’explica perquè actualment som centre de salut 
referent a Girona per cribatges de malalties de transmissió sexual, i ha augmentat el número de nois 
derivats per aquestes dolences. 

2.1.4. Sensibilització i educació, en grups  

En els centres d’ensenyament 
El taller “Conec el meu cos i les meves emocions”, adreçat als alumnes de 2n d’ESO, amb l’objectiu 
de reforçar els coneixements d’anatomia i fisiologia sexual que es contemplen en els currículums 
escolars, aclarir dubtes que es plantegen en aquesta edat i introduir alguns elements de reflexió sobre 
aspectes afectius i de gènere.  

El taller “Em conec i sé que fer per evitar les conductes sexuals de risc”, adreçat als alumnes de 3r o 
4t d’ESO per tal de treballar l’afectivitat així com les emocions lligades a les relacions interpersonals 
entre nois i noies, sempre en clau de gènere i amb l’objectiu de prevenir aspectes negatius i potenciar 
tot allò de bo que tenen les relacions interpersonals.  

Com a prova pilot  s’ha dut a terme el taller “Aprendre a estimar de forma positiva”, adreçat als 
alumnes de 4rt d’ESO per tal de treballar la influencia dels rols sexuals i de gènere presents a la 
nostra societat (mites de l’amor romàntic) i com aquests interfereixen en les relacions interpersonals i  
de parella. 

Amb aquestes activitats educatives s’ha arribat a tots els Instituts públics de Secundaria de la ciutat, a 
dos dels concertats i a un privat, amb un total de 95 tallers, arribant a uns 1.610 joves en total. 
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Recursos educatius realitzats 2014 2015 
% 

variació 
interanual 

Grups/classe participants 87 95 9% 

Alumnes participants 1525 1.610 6% 

A la seu de Centre Jove de Salut per tots els joves de la ciutat  
 Durant aquest 2015 s’ha continuat oferint el taller  de “Tècniques de relaxació” que consta de 

dues sessions d’una hora i mitja de durada cadascuna. Així aquest 2015 s’han dut a terme un 
total de 6 sessions. 

 Grup d’educació maternal per a joves: aquest  2015 hem continuat amb el curs d’educació 
maternal per a mares adolescents i joves amb l’objectiu de treballar el vincle mare/fill. Hi ha 
assistit dues joves i s’han fet un total de  4 sessions. 

 Taller per treballar el bon ús de les TIC a càrrec del Institut d’Ecologia Emocional amb joves 
entre 12 i 18 anys. S’ha fet una única sessió hi ha participat 12 joves de diferents centres 
educatius de la ciutat. 

Amb els pares 
Participació durant l’ant 2015 a dues assemblees de l’AMPA Montilivi, una el mes de febrer i l’altre el 
novembre del 2015. Aquestes sessions han servit per explicar als pares i mares els serveis del centre 
Jove de Salut i oferir la possibilitat d’engegar alguna tasca educativa grupal amb el col”lectiu de pares 
i mares. 

Amb col·lectius específics  
Des del centre jove a demanda de diferents serveis que treballen amb joves, es fan tallers específics. 
Aquest 2015, s’ha assistit en els següents espais:  

 Fundació ASTRID: s’ha treballat l’educació afectiva i sexual incloent l’activitat de visita 
informativa de centre dins el seu programa d’activitats. Han vingut dos grups de joves amb les 
seves educadores arribant a un total de 24 joves. 

 Fundació TRESC: a traves de l’activitat “Visita informativa de centre:SEXUALITAT’S ” 
s’ha completat el treball en educació afectiva i sexual desenvolupat en el seu servei. Amb 
aquest taller hem arribat a un total de 14 nois/es. 

 Grup OSCOBE:  un grup de 8 nois/es acudeix al nostre servei per visita informativa de centre 
i fan demanda de poder treballar posteriorment el tema de les addiccions. 

 CRAE SEONE: S’ha programat l’activitat  “Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S ” 
arribant a un total de 6 nois i noies. 

 CRAE BON PASTOR: S’ha treballat amb els educadors la revisió del seu projecte per 
treballar l’educació afectiva i sexual i se’ls hi ha facilitat material didàctic nou. També s’ha dut 
a terme la “Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S ” arribant a un total de 7 nois i 
noies. 

 CENTRE OBERT SANTA EUGÈNIA: En aquest servei han treballat la setmana de les 
emocions i dins d’aquest treball s’ha inclòs la “Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S 
”. L’activitat prevista s’ha modificat una mica i s’ha treballat el concepte de sexualitat des 
del punt de vista emocional. Hem arribat a un total de 13 nois/es. 
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 CENTRE OBERT BARRI VELL: Amb l’educadora d’aquest servei i tenint en compte el perfil 
dels joves que hi acudeixen treballem conjuntament un programa d’educació afectiva i sexual. 
Des del Centre Jove de Salut assessorem i orientem en el disseny de les diferents activitats i 
participem activament amb l’activitat “Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S ”. Ha 
participat de l’activitat 9 nois/es. 

 FUNDACIÓ CARME VIDAL: S’ha dut a terme l’activitat “Visita informativa de centre: 
SEXUALITAT’S ” amb un grup de 14 nois i noies entre 15 i 16 anys. Prèviament els 
educadors havien treballat aspectes lligats a l’anatomia i fisiologia sexual i postaeiorment han 
fet una sessió per aprendre a utilitzar la nostra web.  

 GRUP JOVES AASS FONT PÓLVORA: Per demanda de les educadores del servei s’ha fet 
l’activitat “Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S” amb els joves del grup AASS. 
Donades les característiques d’aquest grup s’ha fet la mateixa activitat per nois i per noies i 
ho hem fet en el seu espai. S’ha arribar a 8 noies i 5 nois. 

 PTT: Com cada curs escolar hem dut a terme amb aquest col·lectiu l’activitat “Visita 
informativa de centre: SEXUALITAT’S ”. Els joves s’han dividit en dos grups arribant a un 
total de 30 joves. 

 GRUP JOVES ESPAI L’ESTACIÓ: Amb aquest grups de joves s’han fet dues activitats (taller i 
cine-fòrum) per treballar l’educació afectiva i sexual. També s’han dut a terme dos tallers de 
tècniques de relaxació. Amb això hem arribar a un total de 30 joves. 

Amb la UdG  
 Formació en temes de salut per el Projecte Voluntaris de la UdG. Hi ha assistit 15 joves 

universitaris. 

 Participació en l’elaboració del Butlletí Saludable. 

 Practicum alumne de psicologia i de llevadora 

La població general 
 Cine Fòrum Museu del Cinema. Participació en dues de les activitats programades per aquest 

curs escolar i on s’ha abordat  l’autisme i l’ús de les noves tecnologies. En total s’ha arribat a  
65 persones. 

 Celebració del desè aniversari del Centre Jove de Salut: En motiu del desè aniversari del 
Centre Jove de Salut Integral, s’ha dut a terme un acte de celebració a l’espai de la biblioteca 
Carles Rahola. Hem comptat amb la intervenció del cap del Servei de Psicologia i coordinador 
de la Unitat de Conductes Addictives de l’Hospital Sant Joan de Déu, Sr. Josep Matalí. La 
conferencia ha abordat el tema dels adolescents i les noves tecnologies: innovació o addicció. 
Hi ha assistit u total de 120 persones.  

 Elaboració d’un blog i un twitter del Centre Jove de Salut on periòdicament hi apareixen tems i 
articles de salut jove que pensem poden ser del interès de la població. 

Per professionals 
 Assessoraments professionals L´Estació: es treballa periòdicament amb 6 professionals 

 Diversos assessoraments individuals a professionals i estudiants. 

 Participació en el II Simposi Mediterrani de Promoció d ela Salut amb la presentació d’un 
pòster/comunicació en relació al servei de Centre Jove de Salut. 
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2.2. Equip Municipal de Promoció de la Salut 
(EMPSA) 

L’objectiu general de l’ EMPSA és fomentar hàbits i estils de vida saludables en la població de la 
ciutat de Girona. 

Línies estratègiques 

 Prioritzar els programes i serveis en funció de les necessitats detectades i directrius dels 
òrgans competents (OMS, Departament de Salut, etc.). 

 Considerar l’avaluació i validesa dels productes o serveis a oferir, com una prioritat. 

 Fer visibles els beneficis d’incorporar transversalment la promoció de la salut a les polítiques 
municipals. 

 Implementar la promoció del benestar emocional de manera transversal i sistemàtica. 

 Implementar estratègies de prevenció ambiental en projectes relacionats amb la prevenció de 
danys associats al consum de drogues. 

 Revisar i actualitzar els materials usats, així com elaborar-ne de nous en cas que es consideri 
necessari. 

 Prioritzar la contractació de proveïdors especialitzats, en funció de la temàtica.  

 Poder assolir la formació necessària per actualitzar coneixements en prevenció i promoció de 
la salut. 

 Donar a conèixer l’EMPSA i les seves actuacions apropant la promoció de la salut a la 
ciutadania. 

. Professionals 

1 metgessa,  
1 psicòloga,  
3 diplomats/es en infermeria  
1 administrativa. 

2.2.1. Activitat 2014 - 2015 
Tenint en compte que la població gironina a juny 2015 era de 98.395 habitants, un 24,6% d’aquesta 
ha participat de les activitats promogudes des de l’EMPSA, en alguns casos en més d’una activitat, el 
que determina el grau de fidelització i d’acceptació de les mateixes, mantingut i incrementat al llarg 
dels anys. A destacar, que el grup d’edat menys participatiu és el dels adults (26 - 64 anys) tot i que 
participen de les activitats indirectament, a través dels fills, dels pares. 
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Usuaris 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Població del municipi 96.605 97.018 97.907 97.606 97.542 98.395 

Usuaris EMPSA 32.929 31.070 22.543 20.387 19.083 24.502 

% participació de la població a 
activitats EMPSA 

34% 32% 23% 21% 20% 25% 

 
 

ACTIVITATS PRÒPIES Nº 
Intervencions Professionals Participants 

Productes 

Recursos 
Educatius 

infants 13 147 3.639 

Joves 10 214 5.864 

Adults I Gent gran 2 25 347 

Col·lectius en situació de vulnerabilitat 2 36 448 

Benestar emocional 4 48 513 

Serveis 

Adaptació recursos 8 22 383 

Suport 3 41 - 

Formació i Assessorament 6 4 13 

Necessitats Educatives Especials 3 10 36 

 

ACTIVITATS AMB ALTRES Nº 
Intervencions Activitats Participants 

Participacions 

Intervencions comunitàries 2 91 2.412 

SalutAcció 4 4 4.880 

Xarxa Perifèrics 1 3 30 

Reducció danys associats al consum 
de drogues 1 - - 

Consells 2 20 715 

Grups treball 4 - 65 

Col·laboracions 

Agència Salut Pública CAT 1 - - 

Generalitat 1 - - 

Dipsalut 1 - - 

Entitats 15 12 4610 

 

Les limitacions pressupostàries i de recursos en general per portar a terme estudis de qualitat en el 
nostre entorn més proper ens obliga a basar-nos en dades d’entorns similars al nostre i ens condueix 
cada cop més a la recerca i utilització de programes testats i homologats. La majoria d’avaluacions 
realitzades són de procés i les avaluacions d’impacte que s’han pogut fer són a curt termini. De cares 
a l’any vinent es pretén potenciar aquest aspecte, 
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2.2.2. Productes 

Promoció d’hàbits saludables per a infants i adolescents - 
Recursos Educatius en Promoció de la Salut  
L’objectiu és oferir els recursos necessaris per treballar hàbits i estils de vida saludables en els 
infants, joves, pares, mares i docents, en el marc de l’àmbit educatiu  

Infants 

L’objectiu és contribuir a millorar la salut integral dels infants, a través de la formació per a l’adopció 
d’hàbits saludables, a ells mateixos i la població adulta que en té la responsabilitat.  

Eix Recurs / activitat 
Participació 

Tipologia 
Centres Infants Docents Progenitors 

Hàbits 
saludables 

Berenars 
cardiosaludables 9 286 14 150 Col·laboració GICOR 

Esquitxa salut 10 345 14 - Pròpia 

Queixal corcat 12 550 22 - Pròpia 

Gimcana Dieta 
Mediterrània 4 315 16 - Col·laboració F. Agrupació 

Menjar bé és divertit 10 444 15 - Col·laboració aecc 

Actua contra el càncer 1 67 2 - Col·laboració aecc 

Alimentació I activitat 
física 8 303 12 - Col·laboració Esports 

RECOMPTE 12 2310 95 150 - 

Benestar 
emocional 

El bosc encantat 2 149 6 - Col·laboració aecc 

Xarop de riure 5 267 11 - Pròpia 

Sigues tu 6 581 28 - Col·laboració Dipsalut 

RECOMPTE 6 997 45 - - 

Afectivitat i 
socialització 

Tu pots Quim 1 50 2 - Col·laboració Oncolliga 

Fem que la gent doni 
sang 1 50 2 - Col·laboració Banc de 

Sang 

RECOMPTE 2 100 4 - - 

Acció 
responsable 

Tu a mi no m’enredes 2 82 3 - Col·laboració aecc 

Total  33 3489 147 150 - 

 

La crisi socioeconòmica actual ha fet que augmenti el nombre d’infants en el llindar de la pobresa, i a 
Catalunya, afecta a gairebé un de cada quatre nens (Estudi FEDAIA 2012), problemàtica agreujada 
per un altre factor important: el 47% de noies i el 25% de nois abandonen la pràctica de l’activitat 
física en acabar l’educació primària. Pel que fa a la higiene, la OMS estableix que les malalties 
bucodentals comparteixen factors de risc amb 4 malalties cròniques importants (cardiovasculars, 
càncer, malalties respiratòries i diabetis), i en referència a aquesta temàtica, a Girona ciutat hi ha 7 
escoles d’alt risc. 
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Joves 

L’objectiu és proporcionar eines formatives i habilitats socials als joves sobre els aspectes relacionats 
amb la seva salut i les conductes de risc, per tal de disminuir els hàbits nocius i fomentar els 
saludables.  

Eix Recurs / activitat 
Participació 

Tipologia 
Centres Joves Docents 

Benestar 
emocional 

Conèixer el meu cos i ... 6 743 25 Pròpia 

Estima’t 7 717 26 Pròpia 

RECOMPTE 7 1460 51 - 

Afectivitat i 
socialització 

Sigues tú! 3 251 10 Col·laboració Dipsalut 

Juul què t’ha passat? 8 728 27 Pròpia 

Què passa amb el 
Whatsapp 6 600 21 

Col·laboració Salutacció 
Sota pressió  4 352 13 

Prevenció conductes 
sexuals risc 7 794 29 Pròpia 

RECOMPTE 8 2725 71 - 

Seguretat, 
riscos i acció 
responsable 

No et fumis la salut 6 584 20 Col·laboració Oncolliga 

Ètica Etílica 7 595 23 Col·laboració Salutacció 

SIDA què cal saber-ne ? 4 500 20 Col·laboració ACAS 

RE COMPTE 7 1679 36 - 

Total  12 5864 214  

 
Pel que fa a les principals conductes de risc associades als joves, la realitat catalana és la següent: 
En la població escolar de 14 a 18 anys, les drogues més consumides habitualment continuen essent 
l’alcohol (68,5%) i el tabac (28.1%), seguides del cànnabis (17%) i els hipnosedants sense recepta 
(3,3%) (Consum en els últims 30 dies ESTUDES 2012). Pel que fa a la sexualitat, la mitjana d’edat de 
la primera relació sexual amb coit es situa als 15,8 +/- 1,3 en les noies i a 15,5 +/- 1,6 en els nois.  

La immensa majoria de joves que tenen relacions sexuals (80% de les noies i el 90% dels nois) 
afirmen que fan servir el preservatiu com a mètode anticonceptiu habitual tot i que el 45% afirmen que 
alguna vegada no l’han utilitzat Això pot explicar que un 30% de les noies hagi utilitzat alguna vegada 
la píndola postcoital. La major part d’embarassos en adolescents acaben en una interrupció voluntària 
de l’embaràs (IVE). Els suïcidis continuen essent la primera causa de mort entre els joves, seguida de 
prop dels accidents de trànsit. 

Cal destacar que enguany, una estudiant de psicologia (Míriam Meyer) ha realitzat una avaluació 
d’impacte del programa d’Educació Sexoafectiva en dos grups de l’institut Sta. Eugènia. Els resultats 
són interessants, tot i que per al proper curs s’ampliarà la mostra i es faran millores per fer una 
avaluació més acurada. 
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Promoció d’hàbits saludables per a adults i gent gran - 
espai de salut  
L’objectiu és treballar hàbits i promoure estils de vida saludables a aquest grup de població.  

Temàtica Lloc 

Participació 

Tipologia Centres Sessions Participants 

homes dones 

Espai Salut: cuidem la 
memòria i les emocions Centres Cívics i 

Locals Socials 

6 
(7 grups) 

146 19 87 Pròpia 

Xerrades col·loqui 7 14 242 Col·laborativa 

Total  7 160 347  

 
Les previsions demogràfiques indiquen que a finals de la primera dècada del segle XXI, a Catalunya, 
al voltant d’un milió dues-centes mil persones sobrepassaran els  65  anys  d’edat. Les  activitats 
preventives dirigides a la gent gran comporten una millora de l’estat de salut, que en aquesta etapa 
de la vida, són d’aplicació tant les activitats de prevenció de malalties com les de promoció de 
consells que tenen relació amb els estils de vida saludables. 

Promoció d’hàbits saludables per a centres oberts i altres 
col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat 
L’objectiu és contribuir a millorar la salut i el benestar dels infants, joves i monitors així com facilitar-
los eines i habilitats.  

Temàtica Col·lectiu 

Participació 

TIPOLOGIA 
Centres Infants Joves 

Tècnics/ 
ques 

Adults 

homes dones 

Hàbits 
saludables 

Centres 
oberts 

8 

(17grups) 
180 160 24 - 25 Pròpia 

Altres 
(PQPI, 
Pisos 

Inserció, 
La Sopa) 

4 - 65 12 6 12 Pròpia 

Total  12 180 225 36 6 37  

 

Seguint amb la dinàmica ja establerta de fa un parell d’anys, els centres oberts tenen uns objectius 
educatius i han incorporat unes accions específiques de salut. Les temàtiques coincideixen amb les 
necessitats detectades pel que a conductes de risc i malalties que es poden prevenir. La valoració per 
part de professionals i d’usuaris és positiva i  expressen la voluntat de seguir en la mateixa línia. 

Promoció del benestar emocional 
L’objectiu és promoure un marc comú per la promoció del benestar emocional i la salut en general 
implicant a tots els sectors 
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Un dels objectius que ens proposàvem assolir durant el curs era implementar una activitat comuna a 
tots els centres oberts, relacionada amb el benestar emocional. S’ha dissenyat una proposta per 
sumar activitat física i gestió emocional en les activitats. S’ha dut a terme a tots els grups d’edat i a 
tots els centres oberts de la ciutat. La valoració és positiva i es proposa seguir durant el curs vinent 
fent alguna variació de les intervencions i acotant al grup d’edat. 

Amb la mateixa idea s’ha començat a treballar per tal que els altres col·lectius que es troben en 
situacions d’especial vulnerabilitat també vagin incorporant activitats de gestió emocional en el seu 
dia a dia com a eina preventiva, destacant el treball de suport emocional en un grup de dones 
residents al centre d’acolliment La Sopa durant tot el curs.  

Centre / grup Recurs / activitat 

Participació 

Tipologia 

Centres 
Usuaris Docents 

homes dones  

Centres 
Oberts Emocions i activitat física 17 170 170 24 Col·laboració 

Risc 
exclusió 
social 

PQPI 1 14 11 2 Pròpia 

Pis Bolós 1 - 12 6 Pròpia 

Joves 4G 1 6 9 2 Pròpia 

Oscobe tallers 1 15 - 6 Pròpia 

Centres 
Cívics 

Benestar emocional Espai 
Salut 6 19 87 2 Pròpia 

La Sopa 

Espai grupal - 
assessorament 
professionals 

1 4 6 4 Pròpia 

Espai d’acollida: treball 
emocional 1 - 8 2 Pròpia 

Total  29 210 303 48  
 

2.2.3. Serveis 

Adaptació o disseny de recursos específics  
L’objectiu és crear nous recursos o adaptar aquells existents per a col·lectius amb necessitats 
específiques, concretes o especialitzades: 

• Escola d’adults, no s’ha aconseguit realitzar el projecte de salut integral a nivell de centre, 
però s’ha donat resposta a la demandes puntuals de sessions amb diverses temàtiques, 
atenent a 5 grups, el que suposa 80 persones i 7 docents. 

• TRESC, grups de joves amb discapacitats intel·lectuals amb els que es realitza un treball 
d’educació sexoafectiva així com un grup de formació i assessorament a famílies. S’han 
realitzat un total de 6 sessions, de dues hores, a dos grups diferents de joves, suposant un 
total de 27 joves, 10 famílies i 2 monitors. 
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• Cuina’t el català a Can Ninetes, és un projecte intercultural per a nouvinguts al barri, per 
treballar el català mitjançant la cuina i els hàbits saludables. Des de l’EMPSA es va fer un 
treball previ assessorant en l’elaboració dels menús saludables per al taller, i a banda es van 
preparar quatre sessions sobre: alimentació saludable i activitat física, mesures d’higiene en 
la cuina, conservació i elaboració dels aliments i malbaratament alimentari. Aquestes 
sessions es van integrar dins de l’activitat en 4 monogràfics d’uns 30-45 min. que es van 
exposar abans de cuinar la recepta del dia. El grup estava format per 25 persones i 3 
formadors. 

• Espai de Salut adaptat al Local Sant Joan de Can Gibert del Pla, per treballar la memòria i 
crear un grup cohesionat per poder implantar l’Espai de Salut al curs vinent. Aquesta activitat 
al principi té una bona acollida, tot i que a mitjans de curs abandonen dues persones, la gent 
que ha finalitzat el curs ha respost molt positivament. En total han participat 10 persones i 1 
formador, i degut al funcionament d’aquest any, s’acorda que pel curs vinent, es continuarà 
amb aquest Espai de Salut adaptat, ja que la realitat del barri fa necessari continuar amb 
aquesta acció. 

• Tastets de Salut a Taialà. Aquest curs es va plantejar un Espai de Salut al barri, però 
l’escassa resposta de la gent no va fer possible que s’iniciés, generant una demanda 
posteriorment, pel que es van preparar 3 sessions per treballar la memòria i començar a 
formar un grup, a demanda de la gent gran del barri. Aquesta activitat no va tenir la acollida 
esperada i es va suspendre. Està demostrat que l’Espai de Salut és una bona eina per 
treballar amb la gent gran del barri, i tot i els el que ha passat aquest any, s’acorda  la 
realització d’un Espai de Salut per al proper curs.  

• Sexoafectivitat Pla de Girona, a demanda del centre, es va adaptar el recurs de secundària 
per a 6è. de Primària, facilitant la visió d’un vídeo i posteriorment una sessió presencial a 
l’escola, adreçant-nos a 50 alumnes i 3 docents. 

• Sessions famílies. P3 al Bosc de la Pabordia, amb la temàtica de les relacions i la gestió 
dels límits entre pares i fills, amb l’assistència de 25 famílies i 1 docent. Al Centre Obert Santa 
Eugènia, adaptant les temàtiques de salut a la demanda del grup de mares que es fa al llarg 
del curs, suposant un total de 5 sessions, amb l’assistència de 12 mares i 2 docents. 

• Prevenció danys associats al consum drogues als Maristes, a demanda del centre, amb 1 
sessió de reforç després del visionat de la pel·lícula “Extrems”, a 4rt. d’ESO, curs amb 3 
línies, el que suposa un total de 96 alumnes i 3 docents. 

Suport i orientació en promoció de la salut  
L’objectiu és assessorar i orientar a qui ho demani, en temes de salut i estils de vida saludables: 

• Revisió i recollida dels menús dels centres educatius (primària i secundària), segons 
directrius del Departament de Salut. Aquest any s’ha optat per no realitzar la revisió 
sistemàtica ja que l’any vinent es fa una recollida de menús de tardor i es fa la revisió 
exhaustiva, incloent components organolèptics per part del PAAS. Aquest any, pel que fa a la 
revisió de menús, s’ha col·laborat amb Educació en les bases i l’avaluació de l’adjudicació del 
proveïdor de menús de les Escoles Bressol Municipals. 

• Revisió de les farmacioles escolars i dels instituts. No s’ha assolit l’objectiu  esperat, 
possiblement degut al canvi de responsables a centres d’educació primària. 

• Brots de polls. Seguiment, control estacional i preventiu dels brots de polls i intervencions 
puntuals. S’han fet recordatoris, trimestrals de prevenció dels brots de polls a escoles i 
escoles bressol municipals, que segueixen mantenint-se autònomes en la resolució d’aquesta 
parasitosi; només 1 escola ha demanat ajut en aquest aspecte. En els casals d’estiu es 
segueix el mateix protocol i només hi ha hagut una demanda. 
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Formació i assessoraments 
L’objectiu és portar a terme la formació teòrica i pràctica en promoció de la salut a qui ho requereixi 
(professionals diversos, estudiants, docents, voluntaris, etc.): 

• Pràcticum Educació Social 

• Pràcticum Psicologia 

• Assessoraments per a treballs i projectes a 1 alumne educació social, 2 alumnes psicologia, 1 
alumne d’integració social i 1 alumna d’infermeria. 

• Assessorament per a la realització de sessions de salut bucodental al Montessori a 1 dentista. 

• Assessorament a equip docent (4 persones) del Cicle Formatiu d’higienista bucodental del 
IES Narcís Xifra, per a projecte d’aprenentatge i servei. 

• Assessorament amb l’àrea de Cooperació en relació al projecte que es du a terme a 
Bluefields. 

NEE (Programa de suport a escoles bressol per infants 
amb necessitats educatives especials) 
L’objectiu és observar, detectar i fer seguiment dels infants amb necessitats educatives especials, 
assessorar als educadors i a les famílies i proposar, facilitar i coordinar derivacions a altres 
professionals i/o serveix a aquells infants i famílies que ho requereixin. 

Aquest curs, s’ha desenvolupat el programa a 3 centres. El nombre d’alumnes que s’han avaluat ha 
estat de 30 dels quals 6, corresponents a 6 famílies han estat derivats i han rebut atenció. D’altre 
banda, també s’ha donat resposta a 10 demandes d’assessorament per part dels docents. 

2.2.4. Participacions 

Programa comunitari Integrant Accions 
Conèixer els comportaments i hàbits de salut en una població diana del Sector Est en la seva vida 
quotidiana referent a un hàbit de salut concret que cada 3 anys es canvia, sensibilitzar la població del 
sector respecte l’hàbit escollit, fomentar l’adquisició d’hàbits de consum adequats, a través de la 
participació en diferents activitats per a tota la població i promoure processos formatius en salut, 
motivant canvis d’actituds i aportant valors per a un desenvolupament positiu. 

Emmarcat dins el Programa Integrant Accions (PIA) al sector Est, és un pla on intervenen tots els 
agents de territori, des de SBAS, Centre Cívic, CAP, CAS Teresa Ferrer, així com la resta d’entitats 
que treballen al sector: AASS, AD’s, Càritas, Associació Gent Gran i de dones Rigoberta Menchú, 
Joves.com i Departament d’Educació de la Generalitat.  

Part de les accions vinculades al mon escolar i educatiu les desenvolupen les entitats del barri (AMPA 
i escoles) per fomentar l’adquisició d’hàbits saludables en els col·lectius en situació de risc, així com 
la participació en activitats comunitàries per augmentar l’adquisició d’estils de vida saludables, 
treballant amb un centre d’interès, simbolitzat en una imatge, NETIBRUTI, amb el lema: Els canvis 
són a les teves mans. Al 2015, s’ha desenvolupat el segon curs de treball de l’hàbit de la Higiene del 
pla Hàbits Saludables, amb uns objectius de treball enfocats tant a la higiene personal, com la familiar 
i d’entorn del barri.  
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La novetat destacable aquest curs, és el treball coordinat amb la campanya de Recollida selectiva de 
residus al barri, fent coincidir amb la Setmana de la Salut, una campanya de sensibilització per 
fomentar la recollida selectiva, posant els contenidors al barri i facilitant informació, díptics, imans de 
nevera i un inflable al pati del Centre Cívic, tot un matí, per fer més visible la campanya.  

Temàtica Col·lectiu 

Participació 

Tipologia 

C
en

tre
s-

 
ac

ci
on

s 

In
fa

nt
s 

Jo
ve

s 

P
ro

fe
ss

io
n.

 

Fa
m

íli
es

 

To
ta

l 

Higiene: 
NETIBRUTI: el 

canvi és a les teves 
mans 

Centres 
educatius 4 676  60 68 804 Pròpia 

Associacions 4 40 56 12 325 433 Pròpia 

Altres centres 7 10 20 26 28 - Pròpia 

Activitats 
comunitàries Infants 5 676  20 8 84 Pròpia 

Activitats  
formatives 

Professionals 
i famílies 16 - - 12 25 704 Pròpia 

Total a 
activitat 

comunitària 

usuaris 
 15/21 

726 76 98 325 2025 
Pròpia 

usos 1402  130 454 2062 

 

Programa d’activitat física i parcs urbans de salut 
L’objectiu és promocionar l’ús correcte dels Parcs Urbans de Salut i fomentar la pràctica de l’activitat 
física en la població de Girona. 

Girona disposa de 6 parcs urbans de salut situats a la ciutat, tres dels quals fan sessions de 
dinamització quinzenals tot el curs. L’ús dels parcs és desigual, en grups reduïts i sense continuïtat, 
pel que el proper curs es proposa una acció conjunta de dinamització tenint en compte tots els agents 
implicats. Aquest curs ja s’ha començat a articular: Consell Comarcal del Gironès, referents del 
PAFES dels Centres d’Atenció Primària, Dipsalut i associacions de gent gran, per crear una xarxa que 
pugui treure tot el rendiment possible a aquests equipaments municipals.  

És difícil comptabilitzar l’ús que es fa d’aquests equipaments, però tenint en compte les sessions 
dinamitzades es poden comptabilitzar unes 25 persones i 1 monitors, segons dades del DipSalut. La 
utilització dels parcs de salut segons el percentatge d’usos es pot dividir en 75% de la utilització per 
part de les dones i un 25% per part dels homes. 

Parcs Urbans Nombre sessions Mitjana assistència Usos 

Josep Ametller Viñas 23 6 68 

Sant Daniel 23 10 207 

Vista Alegre 23 7 75 

 

Arrel dels pressupostos participats es va generar la demanda veïnal de col·locar més parcs urbans a 
la ciutat, pel que es va fer un informe exhaustiu determinant els pros i els contres. 
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Salutacció  
Els objectius són:  

• Promoure hàbits saludables en la població jove en relació als principals temes de salut. 

• Proporcionar informació a les persones joves de tota la demarcació sobre els recursos 
existents a la ciutat de Girona en matèria de salut. 

• Sensibilitzar la població jove sobre els problemes de salut amb més prevalença (drogues, 
sexualitat i Sida/ITS, principalment) així com motivar l’adquisició de coneixements a través de 
la informació. 

• Afavorir la reflexió i conscienciació sobre noves problemàtiques en salut com les 
socioadiccions (addiccions sense substància). 

Campanya/activitat Activitats Dates Població-
objectiu 

Expo Jove Taula informativa. Ruleta de la salut. 
Gegants encantats 15 i 16 abril 500 

NO ET PERDIS 
Fires de Girona 

Gegants encantats. Ruleta de la salut. 
Proves d’alcoholèmia. Jocs Ludus Mundi. 

Taller de percussió. Concurs Photocall salut. 
Noc-turnos 

De 24 octubre a 1 
novembre de 2014 4000 

PROVA RÀPIDA VIH Proves ràpides VIH. Taules informatives 2 desembre 2014 300 

DIA MUNDIAL DE LA 
SIDA 

Taula informativa. Lectura del manifest. 
Realització mural commemoratiu a ciències 

de la UdG 
1 desembre 2014 80 

Total   4.880 

 

El mètode de treball es segueix basant en reunions periòdiques dels tècnics assignats per cadascuna 
de les entitats/institucions membres. Els mateixos tècnics, conjuntament amb voluntariat, són els 
encarregats d’executar després les activitats dissenyades. 

Xarxa perifèrics 
Els objectius són:  

• Unificar criteris alhora de plantejar accions preventives en l’àmbit de les drogues, compartint 
experiències, participant en diferents grups assessors, comissions, etc. amb la finalitat de 
potenciar al màxim la promoció de la salut i la prevenció en l’ús i el consum de drogues en 
l’àmbit local.  

• Aprofitar com a xarxa la presència a diferents fòrums i trobades, estatals i internacionals, per 
tal de poder actualitzar la formació i preparació per als nous professionals i també reciclar tots 
aquells que fa anys que estem treballant en aquest àmbit 

Comissió de reducció de danys en drogodependències 
L’objectiu és portar a terme el seguiment d’aquesta problemàtica, conjuntament amb els /les 
professionals responsables d’altres organismes i institucions. Durant el curs 2015-16 proposem 
redefinir les necessitats reals pel que fa a la reducció de riscos i de danys associats al consum de 
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drogues, no només per via parenteral sinó també pel consum abusiu d’alcohol , cocaïna, cànnabis, 
etc. 

Consells municipals 
L’EMPSA  participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut en aquests òrgans de 
participació: 

Consell Municipal de la Gent Gran 
L’activitat principal d’aquest any del Consell ha estat la de refer el reglament i actualitzar els membre 
de les comissions, ratificant-ho en la reunió Plenària del Consell. S’ha continuat amb l’edició de la 
revista El Roure i s’han organitzat dues Jornades en motiu de la Diada de la Gent Gran (octubre i 
juny). 

El total  de membres actius participants en les diverses comissions del Consell és de 25 membres i 
l’assistència total en les dues jornades i el Plenari és de 700 persones. 

Consell de Cohesió i Serveis Socials 
L’activitat prioritària aquests darrers 3 cursos ha estat implementar el projecte Salut i Crisi, finançat 
per Dipsalut i a la ciutat de Girona, coordinat pel Consell. Dins el Consell, la gestió operativa ha anat a 
càrrec de tècnics de serveis socials i s’ha creat l‘equip tècnic per a tal de poder posar en marxa el 
projecte Àmbar, que emmarcat dins el Salut i Crisi, té com a objectiu general proporcionar eines i 
estratègies a les persones que es troben en situacions de precarietat sobrevinguda i per aquest motiu 
comencen a tenir dificultats relacionals, emocionals i trastorns de l’estat d’ànim. S’han fet grups 
terapèutics i formatius així com treball de counselling individual i derivació quan era pertinent. Pel curs 
vinent es seguirà amb el projecte ja que es preveu la continuïtat de la subvenció per part de la 
Diputació de Girona. 

Grups de treball 
L’EMPSA participa com a representant municipal en l’àmbit de la salut en aquests grups de treball:  

Pels Bons Usos de les TIC. Comissió Transversal. 
Diverses reunions per coordinar l’elaboració d’una guia per famílies sobre prevenció de mals usos de 
les TIC, presentació d’aquestes guies en reunions per a famílies de diversos centres educatius de la 
ciutat i elaboració de material audiovisual didàctic per incorporar-lo en els programes preventius. 

Higiene Bucodental  
Diverses reunions han propiciat la inclusió del projecte sorgit d’aquest grup de treball com a Recurs 
Educatiu en salut bucodental adreçat a les escoles de la ciutat de Girona. 

Sempre Acompanyats  
Es tracta d’un programa pilot que es desenvolupa al Barri Vell de la ciutat de Girona, aquest vol donar 
una resposta multidimensional al fenomen de la soledat no volguda de les persones grans, on el marc 
de referència és el model de l’Envelliment Actiu. El seu objectiu principal és reduir el fenomen de la 
soledat no volguda de les persones grans, a través d’accions de caràcter preventiu i transformador de 
la societat, mitjançant el treball comunitari i la creació d’aliances amb la xarxa existent. En la creació 
del programa s’han originat tres comissions de treball: el Grup d’Acció Social (GAS) que és el motor 
del programa i les de Sensibilització I Detecció, des de l’EMPSA es participa activament en la 
comissió de Sensibilització i en el GAS, donant assessorament tècnic en el desenvolupament 
d’aquest programa. 
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PLIA (Pla Local d’Infància i Adolescència)  
S’han dut a terme les fases de Diagnosi i Línies estratègiques per crear un document definitiu a partir 
del que s’haurà d’establir el Pla d’Actuació. 

2.2.5. Col·laboracions 

Agència de salut pública de Catalunya  
El tabaquisme és un dels principals problemes de Salut Pública, pel que s’ha creat un grup de treball 
transversal a Girona, amb la participació d’ASPCAT, infermeres referents dels CAP’s i EMPSA que 
també vol incorporar aecc - Catalunya contra el càncer i Oncolliga. Aquest any s’ha organitzat la 
celebració de la Setmana sense tabac i un programa pilot adaptat del Classe sense fum per al curs 
15/16. 

Les delegacions territorials de l’ASPCAT treballen la Promoció de la Salut a tot el territori, pel que s’ha 
respost a demandes de col·laboració i informació dels delegats territorials especialitzats, mitjançant 
diverses jornades de treball. 

Propera implementació del programa “Aquí si Fruita i Salut” i del “Nens en moviment” a la ciutat de 
Girona. 

Generalitat de Catalunya  
Col·laboració amb els Centres d’Atenció Primària amb la Campanya de vacunació als Centres 
Educatius. 

Dipsalut 
Reunions de treball, seguiment de programes i gestió del Recurs Educatiu “Sigues Tu”. 

Entitats - campanyes de sensibilització 
L’OBJECTIU és fer arribar un missatge concret de promoció de la salut al màxim de gent possible per 
tal que el puguin fer seu, augmentant el nombre d’accions formatives associades a la realització de 
les campanyes i aprofitant el grau de motivació que aquestes impliquen. 

Campanya Activitats Entitat/associació Data Població 

Setmana del cor i  
Conferències 

Informació i mesures  Regicor, 
demostració desfibril·lador, tallers de 
cuina, caminada saludable 

Associació Gicor Juny 600 

Proposta de ponents i difusió Diversos Curs - 

Entorns sense 
fum Retolació instituts ASPCAT Curs Girona 

Presentació 
llibre gent gran Presentació llibre envelliment actiu Fundació Agrupació i 

Obra Social la Caixa Maig 50 

Dia mundial  
activitat física 

Caminada saludable, activitat física i 
acte central 

UdG, ASPCAT, 
PAFES, Ajuntament 
Salt, Euses i Càtedra 

Salut 

Abril 50 
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Fira del 
voluntariat Taula informativa de diabetis ADC Febrer 100 

Marató de sang  Donacions de sang, informació, 
activitats lúdiques 

Banc de Sang i 
Teixits 

30 
Novembre 

1.000 
(406 donacions) 

Dia mundial de la 
diabetis Informació i mesures ADC Novembre 400 

Marató de TV3 Caminada saludable, Nòrdic walking i 
cor en moviment 

Ajuntament de Salt, 
ASPCAT, PAFES, 
Euses i Càtedra 

Salut 

Desembre 300 

Setmana de la 
mobilitat 

Caminades saludables i Operació 
rodes 

Mifas i Generalitat de 
Catalunya Setembre 50 

Nova cultura 
salut Mindfulness per a docents Oncolliga Setembre 60 

Jornada 
recreació i 
esport 

Proves de la Gimcana de la Dieta 
Mediterrània 

Esports i Fundació 
Agrupació Juny 2.000 

Total    4.610 

2.2.6. El treball en xarxa 
Els projectes serveixen per organitzar la tasca preventiva a nivell transversal i així poder treballar amb 
tots els grups d’edat els diferents aspectes rellevants pel que fa a la promoció de la salut. Es 
col·labora amb múltiples entitats, associacions i ens, així com amb els diferents serveis del mateix 
ajuntament de Girona per tal de poder arribar al màxim de població possible, també es duen a terme 
activitats pròpies del servei, així com també es respon a demandes puntuals. 
Com a Equip Municipal de Promoció de la Salut ens impliquem, participem i mobilitzem més de 200 
col·lectius (detallats a continuació), alguns repetits any rere any, i d’altres noves incorporacions o 
col·laboracions puntuals, tot i que la tònica general és la col·laboració al llarg de tot el curs. El treball 
en xarxa entre els diferents serveis i entitats del territori i els agents socials i sanitaris és un punt fort 
en la nostra tasca, ja que ens permet no duplicar activitats i concentrar-nos en les ofertes que fem 
conjuntament i poder donar sortida a altres demandes que poden aparèixer durant el curs. També per 
poder garantir la qualitat de les diferents accions que es proposen per part d’altres entitats. Com en 
tot, el treball en xarxa presenta molts punts forts però també és cert que demana un esforç important 
per part de tots els agents implicats, i que cal seguir treballant en aquesta línia, més enllà de les 
funcions de cada ens i entitat. 

1. Centres educatius (Escoles Bressol, Infantil, Primària) - 57 
2. Centres d’Educació Secundària Obligatòria - 13 
3. Centres Educatius Superiors: UdG (diversos campus) - 3 
4. Centres Educació no formal: Centres Oberts / casals / PQPI / Escola Taller – 14  
5. Associacions sense ànim lucratiu i fundacions:  

5.1. relacionades amb salut - 13 
5.2. relacionades amb la cultura i educació - 7 
5.3. relacionades amb l’oci - 1 (Salutacció)  

6. Associacions Educació especial i altres discapacitats - 5 
7. Serveis Municipals d’altres àrees:  

7.1. Educació: NEE + recursos educatius 
7.2. Serveis Socials: grups dones, gent gran, etc.. 
7.3. Centres Cívics: grups adults, joves, etc... 
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7.4. Joventut: oci i educació 
7.5. Esports (campanyes...) 
7.6. Policia Municipal: recursos educatius 

8. Serveis Generalitat 
8.1. Salut: ABS, CAS Teresa Ferrer, ASPCAT 
8.2. Educació: formació Sector Est/Escola adults  
8.3. Cossos de Seguretat: comissió seguretat Sector Est, Mossos d’Esquadra 
8.4. Joventut: Salutacció  

9. Diputació de Girona - Dipsalut 
10. Altres Ajuntaments:  

10.1. Xarxa Perifèrics: (15 ajuntaments, 7 consells comarcals, altres entitats 16): 38 
10.2. Ajuntaments de Salt i Terrassa 

11. Federació Catalana de Municipis i Federación Española de Municipios 

2.2.7. Observació final 

En relació a la intervenció es vol destacar que el treball en xarxa entre els diferents serveis i entitats 
del territori i els agents socials i sanitaris és un punt fort en la nostra tasca, ja que ens permet no 
duplicar activitats i concentrar-nos en les ofertes que fem conjuntament i poder donar sortida a altres 
demandes que poden sorgir durant el curs. També per poder garantir la qualitat de les diferents 
accions que es proposen per part d’altres entitats. 

El treball en xarxa presenta molts punts forts però també és cert que demana un esforç important per 
part de tots els agents implicats, i que cal seguir treballant en aquesta línia, més enllà de les funcions 
de cada ens i entitat. 

2.3. Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
(SPRL) 

Introducció 
La Missió del Servei de prevenció és donar suport i assessorament tècnic a l’empresa per tal que 
aquesta pugui complir la seva obligació de protecció de la salut dels seus treballadors/ores davant els 
riscos laborals, assumint les seves competències i tenint present la integració de la prevenció de 
riscos laborals en el conjunt d’activitats de l’empresa. 

La visió del servei de prevenció de l’Ajuntament de Girona és la de ser un referent tècnic de qualitat 
en el desenvolupament de les seves competències en matèria de salut laboral, tant per a la direcció 
com per als treballadors/ores de l’Ajuntament de Girona. 

El servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Girona en compliment de les 
obligacions establertes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre, i 
desenvolupades en el corresponent Reglament dels Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997, a l’article 
20.2, ha elaborat la memòria d’activitats realitzades on s’hi fan constar les dades corresponents al 
període comprès entre el gener i el desembre de l’any 2015. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document són les accions realitzades pel Servei de Prevenció Propi de 
l’Ajuntament de Girona en els diferents equipaments municipals i en els llocs de treball dels 
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treballadors/ores contractats per l’Ajuntament, independentment del seu vincle jurídic com a personal 
funcionari o laboral (inclòs el personal de programes). 

Accidents laborals  
Per a l’elaboració de l’estudi de sinistralitat laboral dels treballadors/ores municipals corresponent a 
l’any 2015 i que es preveu entregar durant el primer semestre de l’any 2016, s’han recollit durant l’any 
2015 les dades següents, tenint en compte el gènere: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº accidents laborals 126 107 101 157 148 137 

Dades d’accidents  

 Nombre 
Total Percentatge 

homes dones 

NÚMERO D’ACCIDENTS LABORALS  
99 

72% 
38 

28% 
137 12,22%4 

SEGONS BAIXA LABORAL 

Accidents sense baixa 57 26 83 60,58% 

Accidents amb baixa 42 12 54 39,42% 

Baixa de + 30 dies 13 4 17 31,48% 

Baixa de - 30 dies 29 8 37 68,52% 

SEGONS EDAT 

Més de 50 anys 32 14 46 34% 

Menys de 50 anys 67 24 91 66% 

Dades d’accidents per àrees  

Àrea 
Nombre 

Total Percentatge5 
homes dones 

Alcaldia 4 7 11 8% 

Ciutadania 4 8 12 9% 

Hisenda i Sostenibilitat 10 4 14 10% 

Promoció i Ocupació 3 0 3 2% 

Seguretat, Mobilitat i Via Pública 71 11 82 60% 

Serveis a les Persones 1 6 7 5% 

Urbanisme i Activitats 6 2 8 6% 

                                                      
4 Nombre d’accidents sobre el total de treballadors/ores municipals. 
5 Nombre d’accidents sobre el total d’accidents. 



Àrea de Serveis a les Persones 

Salut i Seguretat en el Treball 

 Memòria 2015 AJUNTAMENT DE GIRONA 116 

Dades d’accidents per servei 

Servei 
Nombre 

Total Percentatge2 
homes dones 

Alcaldia 0 0 0 0% 

Cultura 2 2 4 3% 

Gabinet D’alcaldia 0 0 0 0% 

Presidència 2 3 5 4% 

Servei de Gestió Documental,  
Arxius i Publicacions 

0 1 1 1% 

Gabinet D’estudis Socials i Europeus 0 0 0 0% 

Turisme 0 1 1 1% 

Educació 0 8 8 6% 

Esports 4 0 4 3% 

Joventut i Participació 0 0 0 0% 

Règim Interior 0 2 2 1% 

Hisenda 0 0 0 0% 

Sostenibilitat 10 2 12 9% 

Ocupació 3 0 3 2% 

Innovació i Promoció Empresarial 0 0 0 0% 

Omic 0 0 0 0% 

Comerç 0 0 0 0% 

Serveis Administratius  0 0 0 0% 

Seguretat 42 10 52 38% 

Mobilitat i Via Pública 29 1 30 22% 

Serveis Socials 0 5 5 4% 

Habitatge 0 0 0 0% 

Cooperació 0 0 0 0% 

Salut 0 0 0 0% 

Prevenció de Riscos Laborals 1 1 2 1% 

Urbanisme i Activitats 6 2 8 6% 
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Avaluacions de riscos 
Durant el període 01/01/2015 a 31/12/2015 s’han realitzat les següents actuacions: 

Biblioteca Carles Rahola: Visita inicial noves instal·lacions. Informació al servei de deficiències 
fins realització de l’AVR. 

2 Visites a diferents centres acompanyant al Servei de Prevenció d’Eulen a petició del Servei de 
Contracció (Teatre Municipal, Escola Annexa -Puigvert, Escola Eiximenis, Escola Pla de 
Girona, CEE Font de l’Abella, Escola Marta Mata, Escola Bressol El Pont, Escola Carme 
Auguet, Escola Montjuïc) 

Assessorament servei de contractació: Valoració mesures correctores proposades per empresa 
de neteja (pendent que contractació faciliti informe del Servei de Prevenció d’Eulen). 

Coordinació i supervisió de 21 avaluacions de riscos de centres municipals, entrades al programa 
GICO. 

Pel que fa als programes/plans d’ocupació, en el transcurs de l’any 2015 s’han fet les següents 
visites per a la realització de l’avaluació del riscos dels 21 llocs de treball indicats, i 
l’elaboració dels informes corresponents: 

Plans d’emergència o d’autoprotecció 
Durant el període 01/01/2015 a 31/12/2015 s’han realitzat les següents actuacions: 

Edifici Consistorial: 
Redacció document Pla d’emergència i gestió administrativa per a la seva aprovació. 
Elaboració projecte d’implantació pla d’emergència Mòduls 1, 2, 3, 4. 

Revisió documents preparació simulacres escoles bressol (Garbí, Cavall Fort, La Baldufa, El Tren 
i l’Olivera). 

Recollir mesures correctores derivades dels diferents informes de resultats de realització del 
Simulacre a les escoles bressol (Garbí, Cavall Fort, La Baldufa, El Tren i l’Olivera). 

Revisió de les actuacions que es preveu que realitzin els treballadors davant una emergència, 
segons l’article 20 de la llei de PRL, i incloses al document Pla d’Autoprotecció Castell de 
Focs. 

Revisió de les actuacions que es preveu que realitzin els treballadors davant una emergència, 
segons l’article 20 de la llei de PRL, i incloses al document Pla d’Autoprotecció Correfoc. 

Revisió de les actuacions que es preveu que realitzin els treballadors davant una emergència, 
segons l’article 20 de la llei de PRL, i incloses al document Pla d’Autoprotecció La Copa 2015. 

Mas Xirgu: Revisió documents 1 i 2 del Pla d’Autoprotecció segons projecte activitats. 
Escola bressol La Devesa: Sessió informativa pla d’autoprotecció (implantació). 

Estudis específics d’assessorament 
S’han efectuat diferents estudis i informes específics d’assessorament en diferents àrees i/o 

departaments de l’Ajuntament de Girona, entre d’altres: 
Propostes de millora de l’organització preventiva de l’Ajuntament de Girona. 
Mesures preventives que s’haurien d’incorporar en els diferents plecs de clàusules tècniques 

de contractes d’adjudicació. 
Requeriments de la Inspecció de Treball en matèria de PRL. 
Gestió dels processos d’especial sensibilitat de treballadors/ores de l’Ajuntament de Girona.  
Atenció personalitzada i continuada a treballadors/ores que han demanat assessorament al 

Servei de Prevenció en aspectes psicosocials. 
Estudi ergonòmic adequació lloc de treball Administració. 
Estudi distribució nous llocs de treball en un departament de l’edifici Consistorial. 
Assessorament sobre la problemàtica amb el despreniment de sorra de les parets i sostre. 
Assessorament sobre el personal de consergeria que disposa del curs de primers auxilis. 
Assessorament sobre coordinació d’activitats empresarials en les obres. 
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Assessorament sobre l’actuació davant la presència de camps electrostàtics en els llocs de 
treball. 

Assessorament sobre coordinacions d’activitats empresarials amb 2 empreses externes. 
Assessorament sobre la senyalització d’emergència de 2 centres. 
Assessorament sobre la temperatura per realitzar treball en la via pública. 
Assessorament sobre la formació en prevenció de riscos laborals pel personal de consergeria. 
Assessorament sobre la nova ubicació de llocs de treball d’un departament de l’edifici 

Consistorial. 
Assessorament sobre com reduir l’afectació de les ones electromagnètiques que emeten els 

equips wireless. 
Assessorament en els criteris ergonòmics dels contractes de licitació del servei de 

Manteniment de Mobiliari d’oficina. 
Assessorament sobre l’actuació davant la presència de camps electrostàtics en els llocs de 

treball. 
S’han efectuat 5 estudis específics relatius a exposició a soroll i 5 estudis específics relatius a 

contaminants químics. 

Medicina del treball 
Reconeixements mèdics laborals (RML) de Vigilància de la Salut oferts per l’Ajuntament: 

 2014 2015 

RML periòdics ofertats 945 972 

Ídem realitzats 636 522 

RML per retorn al lloc de treball després d’una baixa laboral de 30 dies 
o més 83 136 

Ídem realitzats 28 58 

RML per nova incorporació 106 99 

Ídem realitzats 50 57 

RML totals 1134 1207 

Ídem realitzats 714 
(63%) 

637 
(53%) 

 

Processos d’especial sensibilitat oberts: 10 

Nombre de treballadors/ores de programes/plans d’ocupació als que s’ha ofert RML:  
 
1r Programa del 2015: 16 

2n Programa del 2015: 43 

3r Programa del 2015: 26 

 Total:  85 

 
Nombre de reconeixements mèdics laborals realitzats al personal de programes i plans 

d’ocupació:  

2n Programa del 2014:   4 (aquests RML van quedar pendents de l’any passat) 

1r Programa del 2015: 13 

2n Programa del 2015: 32 
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3r Programa del 2015: 16 

Total:  65 
 

Processos d’especial sensibilitat oberts al personal de programes i plans d’ocupació: 9 

Reunions de seguiment del contracte de la disciplina de Medicina del treball: 21 

Programes i plans d’ocupació 
Personal de Programes del Servei Municipal d’Ocupació. 

1r Programa: 

Del 09/02/15 al 08/08/15  

Nombre de treballadors/ores: 16 

S’han dut a terme les activitats preventives relatives a l’avaluació de riscos dels llocs de 
treball, i la formació i vigilància de la salut que es deriven de l’avaluació de riscos, i que es 
relacionen en els apartats corresponents d’aquesta memòria. 

2n Programa: 

Del 01/07/15 al 31/12/15  

Nombre de treballadors/ores: 44 

S’han dut a terme les activitats preventives relatives a l’avaluació de riscos dels llocs de 
treball, i la vigilància de la salut que es deriva de l’avaluació, i que es relacionen en 
l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

3r Programa: 

Del 16/11/2015 al 15/05/2016  

Nombre de treballadors/ores: 26 

S’han dut a terme les activitats preventives relatives a l’avaluació de riscos dels llocs de 
treball, i la vigilància de la salut que es deriva de l’avaluació, i que es relacionen en 
l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

Reunions del Comitè de Seguretat i Salut 
Durant l’any 2015 el Servei de Prevenció ha assistit a un total de 5 reunions del Comitè de Seguretat i 
Salut, per l’assessorament tècnic de diferents aspectes relacionats amb la salut i seguretat del 
personal de l’Ajuntament. 

Formació / Informació 
Nombre de cursos en matèria de prevenció de riscos laborals realitzats: 22 cursos. 

Nombre de persones formades en matèria de prevenció de riscos laborals: 154 persones 
(incloent el personal dels programes/plans d’ocupació). 
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Consultes i peticions per la Porta del treball 
Adreçades durant l’any 2015 al Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 

Número de peticions: 90 

Número de peticions resoltes: 88 

Projectes gestionats pel SPRL 

Catalunya Contra el Càncer 

El SPRL està col·laborant des de l’any 2010, amb el projecte solidari proposat per l’AECC – 
Catalunya Contra el Càncer, fent arribar a tots els treballadors i treballadores municipals, a través de 
la Porta del treball de l’Ajuntament de Girona, missatges preventius per lluitar contra el càncer. 

Assessorament en PRL 
Dins de les competències d’assessorament del servei de prevenció s’han elaborat informes 
d’assessorament adreçats a la direcció de govern, i s’ha assistit a 50 reunions. 

Gestió econòmica del SPRL 
L’any 2015 la partida del Servei de Prevenció es va dotar amb un pressupost inicial de 126.759,60 €, i 
amb la incorporació d’uns romanents anteriors de 50.353,82 € i de 14.000 € corresponents a l’import 
concedit per Dipsalut, resultant un pressupost definitiu disponible per a l’any 2015 va ser de 
191.113,42 €. D’aquest pressupost es va destinar la quantitat de 27.396,94 € a la implantació 
específica del programa GICO/360 i 1.064,80 € a la realització d’estudis específics derivats de la 
vigilància de la salut. 
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