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La crisi econòmica ha augmentat la necessitat d’enfortir els recursos desti-
nats a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. S’estima que un de cada 
tres gironins es troba en risc d’exclusió social o de pobresa, un context com-
plicat que ens obliga a actuar per garantir el benestar i la qualitat de vida de 
les persones. L’actuació ha de ser coordinada i ha d’implicar tant els serveis 
d’acció social locals com les entitats del tercer sector social. Només així 
aconseguirem donar el millor servei. Les entitats socials tenen una llarga 
trajectòria en sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, pro-
moure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població 
mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la cores-
ponsabilitat.

Des de l’Àrea d’Acció Social de Dipsalut i des de la federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS), que aglutina bona part del tercer sector so-
cial en el món local, compartim objectius i complicitats. Aquest full de ruta 
comú respon al model de governança democràtica que defensa Dipsalut, el 
qual aposta per promoure el diàleg permanent entre les entitats socials i 
l’administració local. El nostre repte de futur serà enfortir encara més els 
models de cooperació entre entitats i administració pública, amb l’objectiu 
de millorar la nostra eficiència i eficàcia mitjançant el treball en xarxa i la 
coresponsabilitat, per oferir un servei millor.

En aquest sentit, la GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA que 
teniu a les mans pretén ser una eina de referència per identificar, des dels 
serveis socials locals, les entitats que actuen en l’àmbit gironí amb les quals 
es pot col·laborar per desenvolupar projectes i crear i gestionar serveis. 

Esperem, doncs, que aquesta guia sigui un pas més per augmentar la 
cooperació entre els municipis gironins i les entitats socials, i progressar de 
manera coordinada per lluitar contra les desigualtats i aconseguir una socie-
tat més solidària i compromesa. 

Josep Maria Corominas
President de Dipsalut  

Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Presentació
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El centenar d’entitats que formen part d’ECAS es defineixen pel seu treball 
en l’acció social, que cerca millorar el benestar de la ciutadania i especial-
ment d’aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Des de 
la proximitat i l’acompanyament continuat, les entitats d’acció social treba-
llen amb l’objectiu que totes les persones siguin més autònomes, més 
competents, més lliures i tinguin una major capacitat per participar respon-
sablement de la construcció de la societat.

Creiem que el treball en xarxa i els espais d’intercanvi, d’aprenentatge i de 
coneixement en comú són fonamentals per impulsar i generar noves formes 
de treballar en l’acció social: noves tècniques, nous mètodes i nous recursos 
que impulsin una acció transformadora del context social i econòmic amb 
l’objectiu de reduir les desigualtats socials i la pobresa, creixent durant 
aquests anys de crisi. L’assoliment d’aquests objectius de canvi i d’acció 
compartida és per a nosaltres la clau per aconseguir l’impacte transforma-
dor que el sector social desitja dur a terme.

Per tal de treballar en aquesta línia ens calen nous instruments i noves 
formes d’entesa que ens permetin impulsar sinergies i aliances en àmbits 
territorials específics. En aquest sentit, la GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL 
A GIRONA és un bon recurs per aconseguir-ho en el context gironí. Estem 
convençuts que disposar de la informació bàsica de les entitats que treballen 
en un territori ens ajudarà a construir un nou marc de col·laboració i de tre-
ball compartit, tal i com ha succeït amb la Guia de recursos d’acció social a 
Catalunya per a l’atenció a les persones que vam publicar el 2011 i actualitzar 
el 2012. Aquesta experiència no només ajuda a sumar en el treball en xarxa 
sinó que produeix un efecte multiplicador i ens dota de més força per lluitar 
contra totes aquelles realitats que desitgem canviar.

La nostra intervenció es defineix cada vegada més per la col·laboració con-
junta entre l’administració pública i el tercer sector social a través de concerta-
cions, convenis, plans d’actuació, acords conjunts... Aquesta GUIA D’ENTITATS 
D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA és una bona font per conèixer la realitat del territori 
i aproximar-se a als projectes i programes que les entitats hi desenvolupen 

Introducció
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actualment o en el passat. És una bona eina per descobrir l’expertesa i l’expe-
riència de cadascuna de les organitzacions d’acció social que treballen a 
Girona i identificar possibles col·laboradors. D’aquesta manera, confiem que 
aquesta publicació sigui un bon instrument per enriquir la relació i el vincle 
entre les entitats d’acció social a Girona i entre aquestes i l’administració 
pública, en favor dels col·lectius que més ho necessiten.
 

Teresa Crespo
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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PRESENTACIÓ

ONG d’àmbit nacional que centra la seva 
intervenció en l’atenció directa, l’acollida, 
la formació, la inserció sociolaboral, la 
participació i la mobilització social.

•  Àmbit territorial d’actuació: Estatal
•  Col·lectius destinataris: Població vulne-

rable, immigrants, refugiats i sol·li citants 
de protecció internacional

•  Missió de l’entitat: ONG dedicada a 
millorar les condicions de vida de les 
persones que es troben en situació més 
vulnerable en la nostra societat i, es-
pecialment, del col·lectiu de refugiats, 
im migrants i persones en situació o risc 
d’exclusió social.

 
REPRESENTANTS
Pedro Puente | President
Julia Fernández Quintanilla | Directora
Gema Sánchez | Responsable Territorial 

Catalunya
Cheikh Tourad Dioum | Responsable 

Provincial Girona
 
DADES DE CONTACTE
Hotel d’entitats - Despatx 14  
De la Rutlla, 20-22 
17002 Girona
Tel.: 972 414 234
girona@accem.es
www.accem.es

 /Accem-473126329392309
 @accem_ong

Accem Girona
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Accem Girona

SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Programa d’Acollida Humanitària d’Immigrants

Municipi: Salt - Girona

Àmbit/col·lectiu: Acollida / Població immigrada

Explicació: Es tracta d’un programa d’acollida residencial temporal de 
persones immigrades nouvingudes.  

Servei: Programa ‘Tots som Pont’

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Mobilització i participació social, intervenció i dinamització 
comunitària / Veïns 

Explicació: Intervenció i dinamització comunitària del barri de Pont 
Major (Girona).

Servei: Informació, assessorament i orientació d’immigrants i 
refugiats

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Acollida / Població immigrada

Explicació: Oferir suport a la població immigrada per facilitar la seva 
inserció i integració.

Servei: Interpretació i traducció

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Acollida / Sol·licitants d’asil i refugiats

Explicació: Facilitar el suport d’un intèrpret als sol·licitants d’asil en la 
formalització de la seva demanda de protecció internacional.

Servei: Programa de retorn voluntari

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada

Explicació: Donar suport a persones i famílies immigrades en el seu 
procés de retorn voluntari al seu país d’origen.



14 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Servei d’acollida de refugiats i sol∙licitants  
de protecció internacional

Àmbit/col·lectiu: Acollida / Refugiats i sol·licitants de protecció interna-
cional 

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Inserció sociolaboral de persones immigrades

Àmbit/col·lectiu: Acollida / Població immigrada

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Formació a professionals en temes d’immigració i asil

Àmbit/col·lectiu: Formació / Professionals de l’Administració i el tercer 
sector

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Intervenció i dinamització comunitària

Àmbit/col·lectiu: Mobilització i participació social / Comunitari 
 (barris i municipis) 

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Accem Girona
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Servei d’acollida de refugiats i sol∙licitants  
de protecció internacional

Àmbit/col·lectiu: Refugiats i sol·licitants de protecció internacional

Servei: Programa d’inserció sociolaboral de persones  
immigrades i refugiades

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada, refugiats i sol·licitants de protec-
ció internacional

Accem Girona
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PRESENTACIÓ

Des d’una perspectiva de col·laboració 
amb altres entitats, ACISI treballa en la 
cooperació, el codesenvolupament, l’acolli-
da i la inserció social de la població  
immigrant des d’una òptica basada en la 
mediació i la interculturalitat. 

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya 
i països de procedència de població 
immigrada, sobretot Senegal

•  Col·lectius destinataris: Població immi-
grada i refugiada

•  Missió de l’entitat: Oferir una atenció 
específica per a l’acolliment, la forma-
ció i la inserció social i laboral de la 
població immigrada i refugiada a Catalu-
nya, tot contribuint a les bones relacions 
amb la població autòctona. 

REPRESENTANTS

Raúl Martínez Ibars | President
Amadou Bocar Sam | Vicepresident
Xavier Vallvé i Duaigües | Secretari
Assumpta Eixarch | Tresorera
Joaquim Aiguabella Canalias | Vocal

DADES DE CONTACTE
Impressors Oliva, 3 
17005 Girona  
Tel.: 607 473 574
joaquim@gabinet.com 
www.acisi.org

Associació per 
la Cooperació,  
la Inserció Social  
i la Interculturalitat
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SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Recerca, sensibilització i formació

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada 

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Gènere

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Intervenció comunitària per a l’eradicació de la 
Mutilació Genital Femenina

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada d’origen subsaharià

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Mediació intercultural

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

ACISI
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Punt Òmnia

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada

Servei: Projecte ‘Mediació per a la convivència’

Àmbit/col·lectiu: Mediació intercultural

Servei: Gestió de Plans Comarcals d’Integració d’Immigrants

Àmbit/col·lectiu: Població immigrada

Servei: Codesenvolupament. Acompanyament i suport per a la 
creació de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses 
de Catalunya (CASC)

Àmbit/col·lectiu: Associacions senegaleses  

Servei: Acollida de persones immigrades

Àmbit/col·lectiu: Persones immigrades procedents d’assentaments  
de les Canàries

ACISI
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PRESENTACIÓ

Associació que des de l’any 1983 treballa 
per la millora de les oportunitats d’infants, 
joves i famílies en situació d’exclusió soci-
al, impulsant el voluntariat i la millora de 
barris i comunitats.

•  Àmbit territorial d’actuació: Estatal, tot 
i que concentra la major part de la seva 
actuació a Catalunya

•  Col·lectius destinataris: Infants, joves i 
famílies en situació d’exclusió social

•  Missió de l’entitat: Aconseguir millo-
res concretes i duradores en la qualitat 
de vida dels infants, joves i famílies en 
situació o risc d’exclusió social i en les 
comunitats on viuen.

REPRESENTANTS

Ferran López | Cap Territorial

DADES DE CONTACTE
Major, 30
17190 Salt
Tel.: 682 145 275
flopez@casaldelsinfants.org
info@casaldelsinfants.org
www.casaldelsinfants.org
      /casalinfants 

 @casalinfants

Casal dels Infants, 
acció social als barris
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Projecte maternoinfantil ‘Vincles’

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Dones amb fills a càrrec, d’entre 0 i 3 anys, en situació  
de vulnerabilitat

Explicació: Acompanyament tant a les dones en el seu itinerari 
formatiu, d’autonomia i d’autoconeixement, com als infants 
en l’adquisició d’hàbits i reforç del seu desenvolupament.

Servei: Casal obert infantil

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Infants de 6 a 12 anys i les seves famílies en situació  
de vulnerabilitat

Explicació: Suport socioeducatiu als infants per a l’adquisició d’hàbits 
i valors i la millora dels aprenentatges escolars. Suport a 
les famílies per a la seva funció educativa i la seva 
participació en la comunitat.

Servei: Casal obert adolescent

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Adolescents de 12 a 16 anys i les seves famílies en situació 
de vulnerabilitat

Explicació: Reforç en el desenvolupament formatiu, personal i social, i 
en l’adquisició d’hàbits i aprenentatges escolars vers l’èxit 
educatiu. Suport a les famílies per a la seva funció 
educativa i la seva participació en la comunitat.

Servei: Xarxa d’Accés al Treball (XAT)

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Joves de 16 a 25 anys

Explicació: Millora de l’ocupabilitat dels joves mitjançant el treball per 
competències, l’autoconeixement i l’espai motivacional. 
Suport en la recerca de feina.

Casal dels Infants



22 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

Casal dels Infants

Servei: Aula d’hostaleria

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Joves de 16 a 25 anys

Explicació: Formació ocupacional dirigida a la inserció en l’àmbit de 
l’hostaleria, concretament com auxiliars de cambrers/es.

Servei: Punt de suport al voluntariat

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Població en general

Explicació: Difusió i sensibilització de la tasca voluntària. Captació i 
derivació de voluntaris a entitats socials de Salt. Formació 
i assessorament per a voluntaris i entitats.
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PRESENTACIÓ

Empresa social que ofereix diverses activi-
tats econòmiques de béns i serveis, amb la 
finalitat de promoure la integració i la for-
mació sociolaboral de persones en risc 
d’exclusió social.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Col·lectius en 

risc d’exclusió social
•  Missió de l’entitat: Treballar per la inte-

gració sociolaboral de persones d’entre 
16 i 60 anys, de diferent procedència, en 
situació de risc o greu risc d’exclusió 
social.

REPRESENTANTS

Pilar Bosch | Presidenta  
Jordi Pascual | Vicepresident 
Anna Suñer | Secretaria
Ricard Calvo | Tresorer  

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona
Tel.: 972 40 54 54
einaactiva@einaactiva.org
www.infanciaifamilia.org

Eina Activa  
Empresa d’Inserció
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Cadena de muntatge de bicicletes

Municipi: Vilablareix

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social

Explicació: Muntatge industrial de bicicletes on hi treballen 12 
persones en risc d’exclusió social. Fan un curs de 
mecànica per millorar la seva ocupabilitat en aquesta 
branca d’activitat.

Servei: Distribució de Fan News Club

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social

Explicació: Repartiment d’un diari social gratuït, amb tricicle, arreu 
del territori: Barcelona, Girona, Salt, Figueres, entre 
d’altres. Hi treballen 24 persones en risc d’exclusió.

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Brigades de manteniment urbà

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social

Servei: Manipulats

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social

Eina Activa



26 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

PRESENTACIÓ

La fundació neix el 1993 a Badalona i des 
del 2003 està present a la Bisbal d’Empor-
dà. Es treballa des d’una visió centrada en 
la persona, d’acollida amb proximitat, i des 
d’uns valors d’acceptació, de llibertat indi-
vidual i de treball en equip.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Persones en 

risc d’exclusió social
•  Missió de l’entitat: Promoure espais 

d’acollida per a persones en situació 
d’ex clusió social amb la finalitat d’acom-
panyar-les i donar-los oportunitats de 
can  vi, tant pel que fa a la millora de la 
seva qualitat de vida com a la seva pro-
moció com a persones.

REPRESENTANTS

Mijail Acosta Martínez | Director General
Laura Martínez Caminal | Directora 

Tècnica del Centre d’Acollida Convent 
dels Franciscans

DADES DE CONTACTE
Convent, 55
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel.: 972 640 139
convent@acollida.org
www.acollida.org
      /AcollidaiEsperanca

 @Fund_Acollida

Fundació Acollida 
i Esperança
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Centre d’Acollida Convent dels Franciscans

Municipi: La Bisbal d’Empordà

Àmbit/col·lectiu: Homes i dones majors d’edat afectades pel VIH/sida en risc 
d’exclusió social

Explicació: Llar residència que ofereix un acompanyament 
socioeducatiu i sanitari integral a persones que necessiten 
suport per estabilitzar la seva salut i poder-se inserir 
socialment. Compta amb 30 places. 

Servei: Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

Municipi: La Bisbal d’Empordà

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social

Explicació: Suport als processos d’autonomia de persones que han 
viscut a serveis residencials de la Fundació Acollida i 
Esperança i que volen fer un pas endavant cap a una vida 
independent. 

Servei: Mansol Projectes S.L. (CET) 

Municipi: Fortià                

Àmbit/col·lectiu: Persones amb especials dificultats d’inclusió social  
i professional

Explicació: Projecte d’inserció agrosocial a través del cultiu de 
verdures i hortalisses amb l’objectiu de generar i 
consolidar llocs de treball per a persones amb 
discapacitat.

 

Fundació Acollida i Esperança
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PRESENTACIÓ

Entitat que treballa per millorar la quali-
tat de vida i garantir un futur digne de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i 
malaltia mental, i les seves famílies, des 
d’un abordatge inclusiu i centrat en les 
necessitats de la persona.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Persones amb 

discapacitat intel·lectual i malaltia men-
tal, i les seves famílies

•  Missió de l’entitat: Garantir un futur digne 
i una òptima qualitat de vida a les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques gironines, des d’un abordatge 
integral, individualitzat i integrador.

REPRESENTANTS

Mª Àngels Oliveras Olivé | Presidenta
Jordi Pascual i Pèlach | Vicepresident
Anna M. Suñer i Damon | Secretaria   
Fernando Moreno Delgado | Tresorer
Joaquím Albertí Xirgu | Vocal
David Ruiz Álvarez | Vocal

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona
Tel.: Tel. 972 41 34 45
fundacioastres@fundacioastres.org
www.fundacioastres.org

 /fundacioastres

Fundació Astres
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Centre Ocupacional 

Municipi: Girona i Santa Coloma de Farners

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual

Explicació: Centre on es realitzen activitats d’ajustament personal i 
social, i de teràpia ocupacional amb persones amb un 65% 
o més de discapacitat intel·lectual.

Servei: Centre Especial de Treball

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual

Explicació: Servei ubicat a la ciutat de Girona, però amb brigades a 
diversos punts de les comarques gironines i terres de 
l’Ebre.

Servei: Servei de suport a l’autonomia 

Municipi: Girona i Terres de l’Ebre

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual, intel·ligència límit 
i malaltia mental

Explicació: Servei en què l’equip educatiu es trasllada al domicili de la 
persona per tal d’acompanyar-la en el seu procés 
d’autonomia.

Servei: Servei de pisos pont  

Municipi: Girona i Salt

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i amb suport 
intermitent

Explicació: Servei d’acompanyament i seguiment del procés 
d’adquisició d’un nivell d’autonomia més alt a les persones 
que conviuen al pis.

Fundació Astres
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Servei: Llar Residència Sant Ponç  

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitat 
de suport

Explicació: Servei d’acompanyament i seguiment del procés 
d’adquisició d’un nivell d’autonomia més alt.

Servei: Llar Residència Santa Coloma de Farners  

Municipi: Santa Coloma de Farners

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual

Explicació: Servei integral d’atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual. La llar residència atén a 12 persones amb 
necessitat de suport limitat i extens.

Fundació Astres
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Fundació Astres

Servei: Llar Residència Can Font  

Municipi: Llorà 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de 
conducta

Explicació: Es realitzen, juntament amb les activitats residencials i de 
vida quotidiana, activitats diürnes d’ajustament personal i 
social, i ocupació terapèutica.

Servei: Servei de lleure  

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual

Explicació: Servei que programa activitats setmanals d’oci i lleure per 
a les persones que s’atenen als diferents serveis, utilitzant 
les instal·lacions que proporciona la ciutat (activitats 
esportives, de teatre i de festa).
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PRESENTACIÓ

Constituïda el 18 de febrer de 1989, té per 
objecte l’acompanyament de les persones 
amb síndrome de Down i altres discapaci-
tats intel·lectuals al llarg de la seva vida 
en els diferents àmbits: escolar, laboral, 
de lleure i el de vida independent.

•  Àmbit territorial d’actuació: Girona i 
comarques

•  Col·lectius destinataris: Persones amb 
discapacitat intel·lectual i síndrome de 
Down

•  Missió de l’entitat: Ajudar a incremen-
tar la qualitat de vida de les persones 
amb síndrome de Down i altres discapa-
citats intel·lectuals, donant-los suport 
en tots i cadascun dels aspectes de la 
seva vida quotidiana, potenciant i afavo-
rint la seva plena inclusió social.

REPRESENTANTS
Sandra Fernández Barrio | Directora

DADES DE CONTACTE
Riera de Mus, 1
17003 Girona
Tel.: 972 234 019
direccio@fundacioastrid.org
www.fundacioastrid.org

  /FundacioAstrid21
  @fundacioastrid

Fundació Astrid 21
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Àrea educativa

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents, de 3 a 18 anys, amb discapacitat 
intel·lectual i /o síndrome de Down

Explicació: Es facilita el procés d’escolarització i acompanyament a 
l’infant al llarg de l’etapa escolar, vetllant per la integració, 
el desenvolupament i el seu màxim benestar personal i 
social.

Servei: Servei laboral ordinari

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i /o síndrome de 
Down majors de 16 anys

Explicació: Formació que capacita a la persona en l’adquisició d’hàbits i 
coneixements per afavorir la integració laboral al mercat de 
treball ordinari. El servei compta amb pràctiques laborals.

Fundació Astrid 21
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Fundació Astrid 21

Servei: Àrea de lleure

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i /o síndrome de 
Down

Explicació: Activitats d’oci que permeten potenciar capacitats i poder 
relacionar-se amb els altres, creant vincles d’amistat. 
Entre aquestes activitats d’oci es destaquen: dansa, teatre, 
colles d’amics, informàtica, bàsquet, pàdel i piscina.

Servei: Àrea social

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i /o síndrome de 
Down

Explicació: Recolzament individual i familiar als usuaris de l’entitat. 
Compta amb sessions de psicoteràpia i un programa de 
salut.

Servei: Àrea de vida independent, projecte ‘Pis amic’

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i /o síndrome de 
Down

Explicació: Permet la integració plena en la societat actual i fomenta 
la convivència entre persones amb discapacitat 
intel·lectual i estudiants universitaris durant un període 
determinat. 

Servei: Teràpia ocupacional

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat intel·lectual i /o síndrome de 
Down amb edats entre els 18 i 65 anys 

Explicació: Servei rehabilitador per a persones que no presenten les 
habilitats o capacitats suficients per a ser inserides 
laboralment. Es fan diferents activitats per tal de millorar la 
relació de la persona amb el seu entorn proper i permetre 
una progressiva adquisició d’hàbits i habilitats socials. 





PRESENTACIÓ

Organització sense afany de lucre 
d’àmbit estatal que porta més de 20 
anys treballant per donar respostes 
a problemes socials relacionats amb 
persones en risc de vulnerabilitat i 
exclusió social.

•  Àmbit territorial d’actuació: Esta-
tal. A Catalunya, presència a Ba-
nyoles, Figueres i Barcelona

•  Col·lectius destinataris: Població 
mi gra da, població en general 

•  Missió de l’entitat: Promoure un 
model de societat inclusiva i inter-
cultural que faciliti el ple accés als 
drets de ciutadania de les persones 
més vulnerables de la nostra so-
cietat i, de forma especial, de les 
persones migrades. Desenvolupant 
polítiques de lluita contra qualsevol 
forma d’exclusió social i col·la borant 
en el desenvolupament dels terri-
toris locals i dels països d’origen de 
les persones immigrades.

REPRESENTANTS

Juan Antonio Miralles Ortega | 
President

Juan Antonio Segura Lucas | Director
Rosalía Gutín Ubiergo | Subdirecció 

de Relacions Institucionals
Raúl Martínez Ibars | Subdirecció 

d’Àrees i Centres

DADES DE CONTACTE
Passeig Indústria, 78 
17820 Banyoles 
Tel.: 617 920 715 
banyoles@cepaim.org
www.cepaim.org

/fundacion.cepaim
@FundacionCepaim
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Fundació Cepaim
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Projecte de cohesió social i convivència

Municipi: Banyoles (barris de la Farga i Sant Pere)

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies

Explicació: Gestió dels serveis socioeducatius dels barris de la Farga i 
Sant Pere, mediació intercultural i accions comunitàries.  

Servei: Projecte d’intervenció comunitària intercultural

Municipi: Banyoles

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies

Explicació: Projecte que genera coneixement compartit de la realitat 
del territori, establint noves relacions i respostes a les 
necessitats i els reptes de la comunitat diversa, partint 
d’allò existent i reforçant-ho des de la comunitat.

Servei: ‘Media i integra’, programa per a la reinserció social en 
una societat culturalment diversa

Municipi: Figueres

Àmbit/col·lectiu: Persones internes en centres penitenciaris

Explicació: Servei de mediació intercultural en l’àmbit penitenciari que 
facilita la comunicació entre interns de diferents orígens i 
cultures, i entre aquests i els serveis i professionals del 
centre.

Fundació Cepaim
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Suport associatiu

Àmbit/col·lectiu: Població en general, especialment població immigrada

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Banyoles i Barcelona

Servei: Sensibilització social

Àmbit/col·lectiu: Població en general

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Banyoles, Figueres i Barcelona

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Sensibilització i formació en violència de gènere

Àmbit/col·lectiu: Dones d’origen immigrant i població en general

Servei: Prevenció de la mutilació genital femenina

Àmbit/col·lectiu: Persones immigrades d’origen subsaharià

Fundació Cepaim
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PRESENTACIÓ

Desenvolupa programes, projectes i ser-
veis destinats a promoure el creixement 
personal i professional des de la vessant de 
la formació, l’orientació sociolaboral, la  
investigació, la mediació i la resolució de 
conflictes, i el suport pedagògic i  
terapèutic.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Famílies, perso-

nes aturades, persones en risc d’exclusió 
social, infants i adolescents, empreses i 
entitats, administracions.

•  Missió: Atendre les problemàtiques que 
presenten les famílies, dissenyant i exe-
cutant programes que ofereixin un model 
integral d’intervenció.

REPRESENTANTS

Patrícia Masllopart | Presidenta
Jordi Pascual i Pèlach | Vicepresident
Anna M. Suñer i Damon | Secretaria
Pilar Bosch i Bech | Tresorera
Carme Barti i Cordón | Vocal
Susanna Torrà i Botella | Vocal

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7
17006 Girona
Tel.: 972 21 05 12
gentis@gentis.org
www.gentis.org 

Fundació Gentis
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Formació contínua  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Professionals en actiu, en situació d’atur, persones amb 
diversitat funcional, entitats socials, administracions, 
empreses

Explicació: Cursos i accions formatives per la millora de la qualitat de 
vida i del benestar de les persones i/o col·lectius amb els 
quals treballa, així com el currículum i coneixements de 
les persones, entitats i empreses.

Servei: Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Professionals en situació d’atur, joves

Explicació: Formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, 
destinada a afavorir la productivitat i competitivitat de les 
empreses, així com la qualificació i la promoció dels 
treballadors.

Servei: Inserció laboral  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Professionals en actiu, en situació d’atur, persones amb 
diversitat funcional, persones amb malaltia mental, 
entitats socials, administracions, empreses

Explicació: Servei especialitzat en recursos humans. La seva activitat 
es centra en l’assessorament, la formació especialitzada i 
l’orientació i inserció laboral.

Servei: Espai d’atenció familiar Ed’Af  

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Ofereix assessorament, orientació i atenció terapèutica a 
les famílies i dóna suport individual o en grup per ajudar a 
aquestes persones en les seves necessitats de creixement, 
educació i socialització.

Fundació Gentis
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Servei: Servei d’Atenció Psicològica (SAP)  

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents, joves i les seves famílies

Explicació: Servei d’orientació i assessorament psicològic que atén 
problemàtiques en què intervinguin aspectes personals i 
psicosocials, a partir de la intervenció terapèutica i 
activitats complementàries.

Servei: Servei Estones   

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Famílies amb nadons

Explicació: Espai de trobada i relació per a pares i mares amb infants 
de 0 a 3 anys on es comparteixen vivències i experiències 
amb suport de professionals.

Servei: Escoleta   

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Espai de trobada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, 
amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes i angoixes 
dels pares i mares, i facilitar l’estimulació dels infants.

Servei: Programa Inclusió Social i Ciutadania   

Municipi: Girona i Salt 

Àmbit/col·lectiu: Veïns i veïnes, famílies, comunitat educativa, empreses, etc.

Explicació: Servei de mediacions comunitàries, veïnals, familiars, 
escolars, a empreses, etc.

Fundació Gentis
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Servei: Servei de mediació 

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Empreses, entitats, administracions, escoles, comunitats 
de veïns i veïnes, etc.

Explicació: Assessorament i suport en la gestió dels conflictes que 
sorgeixen en les relacions personals i comunitàries. Es 
treballa la prevenció, s’ofereixen eines de gestió i de 
resolució de conflictes i es fan intervencions concretes.

Servei: Treball comunitari: ‘Fem Poble: joves actius’

Municipi: Girona i Salt

Àmbit/col·lectiu: Joves

Explicació: Programa de treball comunitari que té per objectiu la 
capacitació de competències relacionals i la participació 
dels joves.

ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT

Servei: Escola d’adults 

Àmbit/col·lectiu: Majors de 18 anys

Municipis/comar-
ques on podria 
desenvolupar el 
servei: 

Deltebre

Fundació Gentis
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PRESENTACIÓ

Entitat sense ànim de lucre que neix amb 
l’objectiu de garantir el dret dels infants a 
tenir una família i una llar on créixer, sigui 
la pròpia o aliena, en acolliment o en  
adopció.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris:   

Infants i famílies.
•  Missió: Garantir el dret dels infants a te-

nir una família i una llar on créixer, sigui 
pròpia o aliena, en acolliment o en  
adopció.

REPRESENTANTS

Montserrat Martí | Presidenta
Jordi Pascual | Vicepresident
Anna Suñer | Secretaria
Mònica Canela | Tresorera

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona  
Tel.: 972 24 50 90  
infanciaifamilia@infanciaifamiliar.org
www.infanciaifamilia.org

Fundació  
Infància i Família
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Servei d’acolliment familiar

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies

Explicació: L’acolliment familiar és una mesura administrativa de 
protecció per als infants i joves que no poden viure amb la 
seva família.

Servei: Formació de famílies acollidores

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei de formació amb l’objectiu de donar informació 
sobre el procés d’acolliment, així com facilitar que les 
famílies es coneguin i puguin compartir experiències.

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS 

Servei: Programes de famílies acollidores  

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Servei: Servei ambulatori i de diagnòstic  

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Fundació Infància i Família



46 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

PRESENTACIÓ

Fundació sense ànim de lucre que 
neix el 2012 fruit de la convergència 
de diverses organitzacions del tercer 
sector social —IReS, SURT, SUARA i 
en un primer moment FIAS— amb 
una llarga trajectòria d’acció social 
per a la millora de l’ocupació, espe-
cialment dels grups i persones que 
es troben en situacions de major 
vulnerabilitat. 

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya

•  Col·lectius destinataris: Persones 
aturades, especialment aquells 
col·lectius en situació de major 
vulnerabilitat (beneficiaris/es de la 
RMI, dones, joves...)

•  Missió de l’entitat: Promoure la 
col·locació i la inserció laboral de 
les persones, especialment de les 
que es troben en situacions de vul-
nerabilitat social i laboral, amb la 
voluntat de ser una eina professio-
nal de qualitat, solidària i respon-
sable, per al desenvolupament 
personal, la millora de l’ocupació i 
de l’ocupabilitat de les persones.

REPRESENTANTS

Sergi Pascual Rosa | Director Territorial 
Girona

DADES DE CONTACTE
Av. Costa Brava, 68
Tel.: 972 505 951
s.pascual@fundaciointermedia.org
www.fundaciointermedia.org

  @intermedialabor

Fundació Intermedia
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Fundació Intermedia

SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de  
la xarxa d’orientació del SOC

Municipi: Salt, Blanes, Banyoles, Ripoll

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades

Explicació: Es desenvolupen accions de millora de l’ocupabilitat 
mitjançant un diagnòstic competencial, un itinerari laboral 
i pràctiques en empreses.

Servei: Mesures actives d’inserció per a persones beneficiàries  
de la Renda Mínima d’Inserció

Municipi: Salt, Blanes, La Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, 
Figueres, Ripoll

Àmbit/col·lectiu: Persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció

Explicació: Es desenvolupen mesures d’inserció laboral per a 
persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). Inclou la millora competencial i processos 
d’orientació i acompanyament laboral amb la possibilitat 
de pràctiques en empresa.

Servei: Programa Incorpora

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades, especialment en risc d’exclusió social

Explicació: Es tracta d’un programa que treballa amb les empreses 
amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de col·lectius 
vulnerables.

Servei: Club de la Feina

Municipi: Castelló d’Empúries

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades

Explicació: Es tracta d’un servei de suport a la inserció laboral de les 
persones aturades del municipi.
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Servei: Agència de col∙locació

Municipi: Figueres

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades

Explicació: Es desenvolupen processos d’intermediació per a la 
inserció laboral de persones aturades inscrites a les 
oficines de treball.

ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Espais TIC de recerca de feina

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Alfabetització digital

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió social

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Empoderament i inserció laboral per a persones 
majors de 45 anys

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades majors de 45 anys

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: ‘Llença’t’, dispositiu integral d’empoderament  
i inserció per a joves

Àmbit/col·lectiu: Joves

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Fundació Intermedia
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Fundació Intermedia

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Programa Reincorpora

Àmbit/col·lectiu: Persones privades de llibertat

Servei: Aules de recerca de feina

Àmbit/col·lectiu: Persones aturades

Servei: Serveis de prospecció i intermediació

Àmbit/col·lectiu: Empreses i persones aturades
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PRESENTACIÓ

Fundació privada que treballa des de 
1969 en l’atenció social, psicològica i 
educativa de persones i col·lectius 
marginats en situació de risc social o 
amb dificultats econòmiques.

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya i Illes Balears

•  Col·lectius destinataris: Persones 
en risc d’exclusió social, persones 
privades de llibertat, infància en 
risc, víctimes de violència familiar i 
de gènere

•  Missió de l’entitat: Dur a terme 
l’acció social amb persones vulne-
rables des d’una visió integral, 
treballar la recerca i la formació 
creant models innovadors d’inter-
venció que transferim als professio-
nals socials del futur, i desenvolu-
par campanyes de sensibilització i 
incidència per fer visibles els pro-
blemes i les necessitats socials.

REPRESENTANTS

Sergi Pascual Rosa | Director Territorial 
Girona

DADES DE CONTACTE
Sant Dionís, 42
17190 Salt
Tel.: 972 296 952
sergipascual@fundacioires.org 
 www.fundacioires.org

  /FundacioIres
  @fundacioires

Fundació IReS
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Fundació IReS

SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Servei d’acolliment substitutori

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Dones víctimes violència masclista i els seus fills i filles

Explicació: Es tracta d’un espai d’estada limitada i suport personal, 
social i material que s’ofereix a les dones i els seus fills i 
filles, prioritàriament quan surten d’un centre d’acollida.

Servei: Agora

Municipi: Maçanet de la Selva

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Explicació: Servei de suport psicològic per a joves amb problemàtica 
social i/o conductes agressives o que hagin viscut i rebut 
violència.
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Aferra’t

Àmbit/col·lectiu: Persones en situació de pobresa arran de la crisi 
econòmica

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Servei d’atenció a homes per la promoció de relacions 
no violentes (SAH)

Àmbit/col·lectiu: Homes maltractadors o que han rebut violència 

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Servei d’atenció a infants i joves víctimes de violència o 
amb conductes agressives

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves 

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

 

Fundació IReS
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PRESENTACIÓ

Ofereix suport i assessorament a 
organitzacions, entitats, empreses i 
administracions a través de serveis 
especialitzats en recerca, innovació, 
desenvolupament sostenible, RSE, inter-
nacionalització i comunicació social.

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya

•  Col·lectius destinataris: Entitats, 
empreses i administracions

•  Missió: Transformar la societat per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones aprofundint en la gene-
ració i l’intercanvi de coneixement, 
la innovació i el foment de la parti-
cipació ciutadana crítica i activa.

REPRESENTANTS

Anna Sunyer | Presidenta
Gemma Boada Casals | Vicepresidenta
Roger Casero | Secretari
Ricard Calvo | Tresorer
Mònica Canela | Vocal
Jordi Pascual | Vocal
Pilar Bosch | Vocal
Josep Vidal | Vocal
David Ruiz | Vocal
Maria Figueras | Vocal
Mercè Bañeras | Vocal
Glòria Fàbrega | Vocal

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona
Tel.: 972 40 54 54 
fpe@plataformaeducativa.org
www.plataformaeducativa.org

  /plataformaeducativa
  @PlatEducativa

Fundació  
Plataforma Educativa
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Recerca i coneixement  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Entitats, empreses, administracions, societat en general

Explicació: La línia de recerca i coneixement de Plataforma Educativa 
duu a terme estudis, projectes i publicacions destinades a 
l’aprofundiment i conscienciació en diferents àmbits.

Servei: Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Professionals en situació d’atur, joves

Explicació: Formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, 
destinada a afavorir la productivitat i competitivitat de les 
empreses, així com la qualificació i la promoció dels 
treballadors.

Servei: Innovació  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Entitats, empreses, administracions, societat en general

Explicació: Creació i implementació de projectes, iniciatives i sinergies 
per a la millora dels recursos de les entitats, empreses i 
administracions i revertir així en la millora de la societat.

Servei: Servei d’inserció i itineraris laborals  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona 

Àmbit/col·lectiu: Persones en risc d’exclusió i empreses

Explicació: Servei especialitzat en recursos humans que s’adapta a les 
necessitats del mercat laboral de les persones i de les 
empreses. La seva activitat es centra en l’assessorament, 
la formació especialitzada i l’orientació i inserció laboral.

Fundació Plataforma Educativa
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Servei: Internacionalització

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Serveis, entitats, administracions i empreses

Explicació: Servei especialitzat que genera aliances estratègiques i 
projectes amb actors externs per tal de participar en 
programes i serveis que millorin l’acció i serveis que ja 
s’ofereixen.

ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Cooperació internacional

Àmbit/col·lectiu: Societat en general

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Municipis de les comarques de Girona i resta del món

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS 

Servei: Escoles bressol

Àmbit/col·lectiu: Infants

Servei: Acciona’t

Àmbit/col·lectiu: Voluntariat i participació ciutadana

Fundació Plataforma Educativa
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PRESENTACIÓ

Presta serveis i desenvolupa projec-
tes i programes tant en l’àmbit de 
l’atenció integral de joves i infants en 
situació de risc social o amb possibi-
litat de patir-ne, com en l’àmbit co-
munitari i de prevenció.

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya

•  Col·lectius destinataris: Infants i 
joves.

•  Missió: Vetllar per l’atenció inte-
gral dels infants i dels joves, espe-
cialment d’aquells en risc social, 
ajudant a millorar la seva qualitat 
de vida.

REPRESENTANTS

Glòria Fàbrega | Presidenta
Gemma Boada | Vicepresidenta
Anna Sunyer | Secretària
Mònica Canela | Tresorera
Roger Casero | Vocal
David Ruiz | Vocal
Jordi Pascual | Vocal

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona
Tel.: 972 24 50 90
resilis@resilis.org
www.resilis.org

Fundació Resilis
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Serveis residencials de protecció a la infància (CRAE, 
CREI, CA, SPAE)  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Explicació: Serveis d’acolliment residencial de diversa tipologia, per a 
la guarda i educació dels seus usuaris i usuàries. Els joves 
hi resideixen temporalment amb la mesura administrativa 
d’acolliment simple en institució.

Servei: Serveis especialitzats (EVAMI)

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Explicació: Els serveis especialitzats assessoren, valoren i informen 
dels casos de maltractaments o sospita de 
maltractaments, notificats a l’organisme competent des de 
l’àmbit sanitari.

Servei: Serveis comunitaris (Centres oberts i punts Òmnia)  

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Explicació: Atenció a menors en situació de risc per afavorir el seu 
desenvolupament personal i integració social, i l’adquisició 
d’aprenentatges. El seu objectiu és prevenir i evitar el 
deteriorament de les situacions de risc, i compensar 
dèficits socioeducatius.

Fundació Resilis
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PRESENTACIÓ

Entitat privada, sense ànim de lucre, 
amb voluntat de servei públic en el 
terreny de la pedagogia social. El 
seu objectiu fonamental és la pro-
moció d’una millor qualitat de vida 
en els grups o minories amb dificul-
tats en el seu desenvolupament per-
sonal, familiar o social.

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya

•  Col·lectius destinataris: Població 
en general

•  Missió de l’entitat: Promoure una 
millor qualitat de vida en els grups 
o minories amb dificultat en el seu 
desenvolupament personal, fami-
liar o social, especialment d’aque-
lles persones que estan en una 
situació de vulnerabilitat per raons 
econòmiques, de discriminació per 
raons del seu origen social o cultu-
ral o de confusió per tenir un co-
neixement baix del context social 
on viuen.

REPRESENTANTS

Bru Pellissa i Vaqué | President
Lluís Puigdemont i Reverter | Director

DADES DE CONTACTE
Plaça Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel.: 972 213 050
info@fundaciosergi.org
www.fundaciosergi.org
       /fundaciosergi

  @fundaciosergi

Fundació SER.GI  
Servei Gironí de 
Pedagogia Social
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Porta d’Accés

Municipi: Salt, Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà

Àmbit/col·lectiu: Joves i famílies

Explicació: Dispositiu de suport a adolescents i joves per tal de potenciar 
la seva permanència dins del sistema educatiu o millorar la 
seva transició escola-treball.

Servei: Taller Èxits

Municipi: Llagostera i Celrà

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Explicació: Taller d’orientació de caire preventiu adreçat a joves 
majors de 16 anys. L’acció està orientada a facilitar als 
participants la realització de projectes professionals basats 
en el seu autoconeixement i apoderament personal.

Servei: Tallers d’estudi assistit amb famílies

Municipi: Salt (CEIP Mas Masó)

Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies

Explicació: Servei que busca la inclusió socioeducativa i l’èxit escolar, 
donant suport a la participació activa de les famílies en el 
context de comunitats educatives.

Servei: Pigmalió

Municipi: Girona (Pont Major)

Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies

Explicació: Projecte d’integració escolar que pretén oferir un suport 
integral a infants i joves en edat escolar amb la finalitat de 
contribuir a millorar les seves competències educatives 
bàsiques i amb l’esport com a instrument de motivació.

SER.GI
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Servei: Diversitat i convivència

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves i centres educatius

Explicació: Servei que se centra en la mediació intercultural i accions 
de sensibilització i lluita contra el racisme i la xenofòbia, 
per tal d’afavorir la convivència i el clima grupal.

Servei: Tarda jove

Municipi: Lloret de Mar

Àmbit/col·lectiu: Joves 

Explicació: Servei d’abordatge i prevenció de situacions i conductes de 
risc per aquells adolescents que estan desorientats i/o les 
famílies no els poden oferir la suficient contenció o suport.

Servei: Centre Obert

Municipi: Lloret de Mar

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents

Explicació: Es proporciona atenció a infants i adolescents en situació 
de risc afavorint el seu desenvolupament personal, 
integració social i l’adquisició d’aprenentatges.

Servei: Khetanipem

Municipi: Figueres

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Es pretén aconseguir una major promoció i 
desenvolupament social de les famílies, en la seva 
formació per obtenir el Graduat en Educació Secundària.

SER.GI
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Servei: Futbolnet

Municipi: Municipis de les comarques de Girona i de Llatinoamèrica 
(Argentina, Brasil i Mèxic)

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Explicació: Proposta metodològica per al treball dels valors entrenant 
els infants, adolescents i joves en el diàleg i l’autogestió, 
prenent el futbol com a eix i centre d’interès.

Servei: Beques escolars

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Adolescents, famílies i centres educatius 

Explicació: Es busca afavorir els itineraris formatius i vitals dels 
alumnes en procés migratori que provenen de nivells 
socioeconòmics baixos i alhora tenen nivells 
sociolingüístics febles.

Servei: Garantia Juvenil

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves

Explicació: Programa de millora de l’ocupabilitat dels joves sense 
estudis i/o sense experiència laboral.

Servei: Pla local de ciutadania

Municipi: Lloret de Mar

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general

Explicació: Gestió del Pla local de ciutadania per tal d’afavorir i 
garantir la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió i la convivència ciutadana.

SER.GI
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Servei: Habitatge social

Municipi: Girona, Lloret de Mar, Figueres, Alt Empordà, Caldes de 
Malavella i Pineda de Mar

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Es pretén millorar l’accessibilitat, el manteniment de 
l’habitatge i la seva autonomia a unitats de convivència que 
es troben en situació d’exclusió residencial.

Servei: Mediació en impagament d’habitatge

Municipi: Girona, Lloret de Mar, Figueres, Alt Empordà, Caldes de 
Malavella i Pineda de Mar

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Es pretén evitar el desnonament de les famílies afectades 
per sobreendeutament mitjançant una mediació amb la 
propietat o amb les entitats bancàries.

Servei: Masoveria urbana

Municipi: Girona, Lloret de Mar i Figueres

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Es busca millorar l’accessibilitat i el manteniment de 
l’habitatge a unitats de convivència que es troben en 
situació d’exclusió residencial tot ajudant-los a generar 
processos d’inserció social que puguin culminar amb 
l’autonomia del nucli familiar.

SER.GI
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Formació a mida per a professionals

Àmbit/col·lectiu: Professionals de sectors diversos (social, educatiu, 
sanitari, empresarial, etc.)

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Catalunya

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Comunitat rural ‘Les Tremoledes’

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves orfes

Servei: Centre terapèutic

Àmbit/col·lectiu: Persones amb drogodependències

Servei: Escola d’educadors especialitzats

Àmbit/col·lectiu: Professionals de l’àmbit social

Servei: Suport associatiu

Àmbit/col·lectiu: Dinamització comunitària intercultural

Servei: Intercanvi d’experiències

Àmbit/col·lectiu: Joves de la Mediterrània

Servei: Escola d’Estiu sobre Interculturalitat

Àmbit/col·lectiu: Professionals dels àmbits social i educatiu

Servei: Fòrum sobre inclusió social i ciutadania

Àmbit/col·lectiu: Professionals dels àmbits social i educatiu

SER.GI
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Servei: Jornada Repensem l’Escola  
(amb el Moviment de Renovació Pedagògica)

Àmbit/col·lectiu: Professionals de l’àmbit educatiu

Servei: Converses pedagògiques (amb el COPEC  
i Facultat de Pedagogia de la UdG)

Àmbit/col·lectiu: Professionals de l’àmbit educatiu, social...

Servei: Pla comarcal d’integració dels immigrats  
a la comarca de la Selva

Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general

Servei: Atenció a la diversitat

Àmbit/col·lectiu: Infants i joves

Servei: Unitat d’Escolarització Compartida

Àmbit/col·lectiu: Famílies i joves

Servei: Altricis

Àmbit/col·lectiu: Famílies, infants i joves

Servei: Centre juvenil

Àmbit/col·lectiu: Joves

  

SER.GI
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Servei: Servei d’orientació

Àmbit/col·lectiu: Joves  

Servei: Mediació i supervisió

Àmbit/col·lectiu: Joves

Servei: Projecte MIES

Àmbit/col·lectiu: Joves

Servei: Dispositius accés

Àmbit/col·lectiu: Joves

Servei: Tallers Èxits  

Àmbit/col·lectiu: Joves

Servei: Youthme

Àmbit/col·lectiu: Joves

Servei: Tallers lingüístics

Àmbit/col·lectiu: Joves

SER.GI
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PRESENTACIÓ

Duu a terme, tant a nivell nacional com 
internacional, projectes de cooperació 
i desenvolupament local sostenible 
des de l’educació, la creativitat i la in-
novació per tal de millorar la qualitat 
de vida de les persones.

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Catalunya i el món

•  Col·lectius destinataris: Col·lec-
tius en risc d’exclusió social i/o en 
situació de pobresa

•  Missió: Utilitzar la creativitat i la  
innovació com a eix de desenvolu-
pament i reducció de la pobresa, 
així com crear un sistema d’inter-
canvi i socialització de bones 
pràctiques. Potenciar, partint de la 
complementarietat entre agents i 
organitzacions, una societat oberta, 
incloent i creativa, on la persona i la 
comunitat són els eixos del desen-
volupament integral.

REPRESENTANTS

Romà Boulé | President
Glòria Fàbrega | Secretaria
Anna Sunyer | Tresorera

DADES DE CONTACTE
Garrotxa, 7 
17006 Girona
Tel.: 972 40 54 54
fundacionutopia@fundacionutopia.org
www.fundacionutopia.org    
www.bicicletassinfronteras.org

Fundació Utopia – 
Bicicletas sin Fronteras
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Educació i sensibilització pel desenvolupament  

Municipi: Girona 

Àmbit/col·lectiu: Centres cívics, professionals tercer sector, voluntaris, 
públic en general

Explicació: Programes de sensibilització, educació pel 
desenvolupament i tallers de creativitat i innovació, a la 
xarxa de Centres Cívics i altres equipaments públics.

Servei: Programa d’assistència tècnica a administracions locals i 
entitats

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Cooperació internacional i desenvolupament comunitari

Explicació: Aportació d’expertesa i coneixements en l’àmbit de la 
cooperació i el desenvolupament comunitari sostenible a 
aquells ens que ho demanin.

Servei: Bicicletas sin Fronteras

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social

Explicació: Els objectius del servei són crear llocs de treball i millorar 
les condicions de vida de persones sense recursos que 
necessiten la bicicleta com a eina de transport per anar a 
la feina o a l’escola.

Fundació Utopia
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Programa de cooperació internacional, infància i joventut  

Àmbit/col·lectiu: Comunitari

Municipis/comar-
ques on podria 
desenvolupar el 
servei:

Guatemala i altres països del Sud 

Servei: Bicimàquinas: eina generadora d’energia  

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius en risc d’exclusió social i situació de pobresa

Municipis/comar-
ques on podria 
desenvolupar el 
servei:

Guatemala

Fundació Utopia
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS 

Servei: Nahual  

Àmbit/col·lectiu: Tècnics, voluntaris i societat en general

Servei: Projectes Cooperació  

Àmbit/col·lectiu: Col·lectius  en risc d’exclusió social i situació de pobresa

Servei: EFCI Dones Emprenedores  

Àmbit/col·lectiu: Dones immigrants

Servei: EFCI Joves  

Àmbit/col·lectiu: Joves

Fundació Utopia
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PRESENTACIÓ

Fundació que promou la inclusió la-
boral de joves i col·lectius exclosos a 
través de l’acolliment, la formació i 
la inserció. També es promouen acti-
vitats econòmiques d’inserció labo-
ral mitjançant l’empresa BROT. 

•  Àmbit territorial d’actuació:   
Comarques de Girona, les instal·la-
cions es troben a Sant Gregori

•  Col·lectius destinataris: Joves i 
col·lectius exclosos

•  Missió de l’entitat: Inclusió laboral 
de joves i col·lectius exclosos soci-
alment.

REPRESENTANTS

Salvador Ferran Pérez-Portabella | 
President Patronat-Executiu
David Sempere | Director General
Anna Nouguet | Directora Àrea Social 

Fundació
Xavier Maynegra | Cap de Jardineria
Susanna Ayllón | Directora Casa 

Colònies i Restaurant

DADES DE CONTACTE
Zona Rural Sant Medir, s/n 
17150 Sant Gregori 
Tel.: 972 221 657
info@oscobe.com 
www.oscobe.com

  /FundacioOscobe

OSCOBE 
Obra Social 
Comunitària Bellvitge
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Centre d’acollida CRAE

Municipi: Sant Gregori (seu d’Oscobe)

Àmbit/col·lectiu: Menors en exclusió

Explicació: Centre d’acollida en conveni amb el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i gestionat 
amb Suara.

Servei: Pisos assistits

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves en exclusió

Explicació: Servei que compta amb 13 places per a nois  
i es desenvolupa en conveni amb el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Servei: Formació

Municipi: Sant Gregori (seu d’Oscobe), Girona, Salt i altres municipis 
de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves en exclusió, aturats de més de 45 anys i col·lectius 
en inserció

Explicació: Cursos, tallers i programes de formació en cuina, cambrer, 
agricultura, horta, magatzem i manteniment. En conveni 
amb la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, l’Obra social “La Caixa”, la 
Diputació de Girona, la Unió Europea i ajuntaments.

Servei: Inserció laboral

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves i persones aturades

Explicació: Serveis d’intermediació laboral, assessorament  i agència 
de col·locació. Entitat registrada com Agència Privada de 
Col·locació núm. 0900000066.

OSCOBE



74 | GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

Servei: Serveis de jardineria

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Treballadors de BROT, provenen de l’àmbit de la inserció

Explicació: Empresa d’inserció BROT Jardineria que ofereix serveis de 
jardineria pública i paisatgisme tant a administracions 
públiques com a empreses i particulars.

Servei: Horta ecològica

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Treballadors d’ECO-BROT, provenen de l’àmbit de la 
inserció

Explicació: Empresa d’inserció ECO-BROT que cultiva fruites i 
hortalisses ecològiques a les finques d’OSCOBE.

OSCOBE
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Servei: Casa de colònies i zona de lleure Can Bellvitge

Municipi: Sant Gregori (zona rural Sant Medir s/n)

Àmbit/col·lectiu: Treballadors de Brot Casa de Colònies, provenen de l’àmbit 
de la inserció

Explicació: Empresa d’inserció BROT Casa de Colònies. 

Servei: Restaurant els Ocells Perduts

Municipi: Sant Gregori (zona rural Sant Medir s/n)

Àmbit/col·lectiu: Treballadors del restaurant Ocells Perduts-Brot, provenen 
de l’àmbit de la inserció

Explicació: Restaurant escola i serveis de restauració per encàrrec a 
grup i col·lectivitats.

Servei: Consergeria i atenció al Casal Avis Palafrugell  
Obra Social La Caixa

Municipi: Palafrugell

Àmbit/col·lectiu: Gent gran i treballadors de Brot Serveis, que provenen de 
l’àmbit de la inserció.

Explicació: Serveis de consergeria i atenció a través de l’empresa 
BROT Serveis.
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PRESENTACIÓ

Entitat que té com a missió l’atenció als 
infants i  joves, sent especialment recep-
tius a les situacions d’exclusió social que 
pateixen i les de les seves famílies. Aten-
ció des de l’educació social. 

•  Àmbit territorial d’actuació: 
Girona, barris de Santa Eugènia i Can 
Gibert del Pla 
•  Col·lectius destinataris: 
Infants, joves i famílies en risc d’exclusió 
social
•  Missió de l’entitat: 
Educació integral i preventiva, acollida a 
la diversitat i treball en xarxa fent una 
opció clara de barri i de treball amb els 
col·lectius que estan en situació de risc 
d’exclusió social.

REPRESENTANTS

Jesús Maria Vergara Gainza | Titular
Glòria Espinasa Rovira | Directora

DADES DE CONTACTE
Les Agudes, 14 1r 2a
17006 Girona
Tel.: 972 246 330
pes.girona@salesians.cat 
www.salesianssantjordi.org

Salesians Sant Jordi - 
PES Girona
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Centres Oberts d’Infants (Santa Eugènia i Can Gibert)

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Infància en risc

Explicació: Equipament social diürn que fa una tasca educativa amb 
infants de 6 a 12 anys, donant suport al desenvolupament 
personal i social.

Servei: Centres Oberts d’Adolescents (Casalot i Güell)

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Adolescència en risc

Explicació: Equipament social diürn que realitza una tasca educativa 
amb adolescents de 12 a 16, donant suport al 
desenvolupament personal i social.

Servei: Servei d’Atenció a les Famílies

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Famílies en situació de risc d’exclusió social

Explicació: Servei destinat a totes les famílies dels infants i 
adolescents que participen als Centres Oberts. Es realitzen 
activitats grupals i individuals per tal d’afavorir les seves 
habilitats parentals.

Servei: Espai Jove

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves de més de 16 anys

Explicació: Equipament que s’adreça en primera instància als joves de 
la ciutat, sent un punt d’informació juvenil i un espai que 
ofereix acompanyament a la inserció social, formativa i 
laboral dels joves.

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Centre Juvenil

Àmbit/col·lectiu: Joves de més de 16 anys

Salesians Sant Jordi
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PRESENTACIÓ

Cooperativa de professionals com-
promesos amb el sector de l’atenció 
a les per sones. Es gestiona un ampli 
ventall de serveis en àmbits com la 
promoció de l’autonomia i l’atenció a 
la dependència, els serveis socials i 
l’educació.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya, 
presència en 17 comarques

•  Col·lectius destinataris: Petita 
infància i adolescència, joventut, 
persones adultes, gent gran, famí-
lies, persones afectades per VIH o 
amb toxicomanies, persones amb 
mesures penals, persones amb 
malalties mentals, persones en 
situació de risc d’exclusió.

•  Missió de l’entitat: Transformar 
l’entorn social i millorar la realitat 
de les persones mitjançant serveis 
de qualitat arrelats al territori que 
promoguin el seu benestar i crei-
xement, des d’un projecte em-
presarial cooperatiu.

REPRESENTANTS

Montserrat Pujol | Presidenta
Àngels Cobo | Directora General

DADES DE CONTACTE
Pare Roca, 7 1r 
17800 OLOT
Tel.: 972 294 836
suara@suara.coop
www.suara.coop   

  /suaracoop
  @suaracoop

Suara Cooperativa
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Suara Cooperativa

SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Municipi: Municipis de les comarques de l’Alt Empordà i el Pla de 
l’Estany

Àmbit/col·lectiu: Persones que necessiten ajuda a domicili

Explicació: Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen 
bàsicament al domicili de persones i/o famílies que tenen 
dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi 
quotidià, i encarades a oferir-los atenció integral (personal, 
ajuda a la llar, suport social).

Servei: Residència i Centre de Dia per a gent gran

Municipi: Esponellà

Àmbit/col·lectiu: Persones grans

Explicació: Servei amb caràcter permanent o temporal, amb una 
estructura funcional compensatòria de la llar o d’acolliment 
i estada diürna. Destinat a persones grans autònomes o 
amb diferents graus de dependències.

Servei: Centre de dia famílies Font de la Pólvora

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Famílies

Explicació: Servei d’intervenció amb les famílies per millorar les 
circumstàncies de risc dels seus membres. Permet 
prevenir l’internament dels infants en centres residencials.

Servei: SIAD i assessorament psicològic

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

Àmbit/col·lectiu: Dones i infants en situació de risc i/o violència de gènere

Explicació: Servei que treballa per potenciar la igualtat, detectar 
situacions de violència i sensibilitzar la població. S’ofereix 
intervenció directa i es proporciona assessorament tècnic 
a professionals de Serveis Socials.
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Servei: Educadors de carrer

Municipi: Palafrugell

Àmbit/col·lectiu: Infància, adolescència i joventut.

Explicació: Es proporcionen persones de referència alternatives que 
estan en contacte directe amb la realitat quotidiana dels 
adolescents i joves amb risc d’exclusió social, recolzant un 
procés educatiu integrador. 

Servei: Servei de dinamització per a joves, Espai jove

Municipi: Palafrugell, Olot, Girona, Castelló d’Empúries, La Jonquera

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves

Explicació: Espais de referència per a joves per afavorir la igualtat 
d’oportunitats i la transmissió de valors participatius. Es 
desenvolupa a través de programes socials, relacionals, 
culturals, de salut, d’innovació, oci... 

Servei: Servei de dinamització per a joves, dinamització de salut 
per a joves i PIJCES. IPUNT La Garrotxa

Municipi: Palafrugell, Olot i altres municipis de la comarca de la 
Garrotxa

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves

Explicació: Serveis de transmissió d’informació per a les persones 
joves, sobre diferents temàtiques i en diferents espais i 
contextos.

Servei: Centre Cívic Can Llobet

Municipi: Vidreres

Àmbit/col·lectiu: Adults

Explicació: Servei d’Escola d’Adults i dinamització de la programació 
d’activitats del Centre Cívic, que busca garantir les 
mateixes oportunitats de formació i accés a la cultura per a 
totes les persones.

Suara Cooperativa
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Suara Cooperativa

Servei: Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 

Municipi: Palafrugell

Àmbit/col·lectiu: Joves

Explicació: Servei dirigit a nois i noies que comparteixen la seva 
estada a l’institut amb una adaptació curricular a partir 
d’activitats prelaborals.

Servei: PTT Vivers i Jardins

Municipi: Palafrugell

Àmbit/col·lectiu: Adults

Explicació: Programes amb finalitat educativa, formativa i 
professionalitzadora. Permeten el desenvolupament 
personal i l’adquisició de competències que faciliten la 
inserció social i laboral i la continuïtat formativa.

Servei: Escola bressol

Municipi: Camós, Besalú, Sant Jaume de Llierca, Torroella de 
Montgrí i l’Estartit, Pals, Palafrugell, Banyoles, Figueres i 
Sant Feliu de Guíxols

Àmbit/col·lectiu: Infants de 0 a 3 anys

Explicació: Servei que promou el caràcter plenament educatiu del 
primer cicle de l’educació, el qual ofereix experiències 
educatives que faciliten el desenvolupament harmònic dels 
infants de 0 a 3 anys en totes les seves capacitats.

Servei: Centre Obert

Municipi: Girona (Barri Vell, Taialà, Sant Narcís, Pont Major i Palau)

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Explicació: Recurs d’atenció a la infància i/o a adolescència –dels 6 als 
16 anys–, definit i planificat per possibilitar un conjunt 
d’oportunitats educatives als infants, adolescents i famílies 
del municipi.
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Servei: Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

Municipi: Figueres, Taialà (Sant Gregori), Olot, Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Explicació: Centre residencial d’acció educativa per a infants i 
adolescents en situacions de risc social. S’ofereix atenció 
educativa individualitzada amb l’objectiu d’aconseguir el 
seu desenvolupament global.

Servei: Servei d’atenció especialitzada per joves tutelats  
i extutelats

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Adolescents i joves

Explicació: Servei adreçat a joves tutelats i extutelats d’entre 16 i 20 
anys que té per objectiu la integració sociolaboral dels 
joves fomentant la seva autonomia i la seva emancipació, 
evitant l’exclusió social i la marginació.

Servei: Pis assistit de joves

Municipi: Figueres i Girona

Àmbit/col·lectiu: Joves extutelats de més de 18 anys

Explicació: Habitatges per a joves que han estat tutelats per 
l’administració i que necessiten un allargament del suport 
més enllà de la majoria d’edat per assolir la plena 
autonomia en els diferents àmbits de la seva vida.

Servei: Preventiu diürn

Municipi: Municipis de la comarca de l’Alt Empordà

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Explicació: Servei socioeducatiu per afavorir el desenvolupament 
personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
prevenint el deteriorament de situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius.

Suara Cooperativa
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Servei: Habitatges

Municipi: Figueres

Àmbit/col·lectiu: Justícia /  Persones que estan complint una mesura penal 
d’internament

Explicació: Habitatge destinat a persones que han estan complint una 
mesura penal d’internament, que estan en segon grau i no 
tenen xarxa familiar o social a l’entorn proper per gaudir 
dels permisos.

Servei: Mesures penals alternatives

Municipi: Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones que han de complir una mesura penal alternativa 
a l’internament (fonamentalment per situacions de 
violència, delictes sexuals...)

Explicació: Programes formatius i de suport psicològic.
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Serveis residencials d’estada limitada per a persones 
sense llar

Àmbit/col·lectiu: Persones sense llar

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Comunitat terapèutica

Àmbit/col·lectiu: Persones amb toxicomanies

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP)

Àmbit/col·lectiu: Atenció precoç

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Centre d’acollida per a infants

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Servei d’integració familiar en família extensa (SIFE)

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Suara Cooperativa
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Servei: Casa d’acollida per a dones

Àmbit/col·lectiu: Dones

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Espai de visites per a infants i adolescents

Àmbit/col·lectiu: Infants i adolescents

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Habitatges amb serveis o tutelats

Àmbit/col·lectiu: Gent gran, persones amb malalties mentals, persones 
amb discapacitats

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Centre d’atenció especialitzada

Àmbit/col·lectiu: Persones amb discapacitat psíquica

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Atenció domiciliaria Girona

Àmbit/col·lectiu: Persones que necessiten ajuda a domicili

Servei: Centre de dia l’Escala

Àmbit/col·lectiu: Gent gran

Servei: CRAE Baix Empordà

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Servei: Escola Infants, adolescents i joves d’adults Arbúcies

Àmbit/col·lectiu: Adults

Servei: Escola bressol Blanes

Àmbit/col·lectiu: Escola bressol

Servei: Mediació intercultural

Àmbit/col·lectiu: Dinamització i participació ciutadana

Servei: Programa de mentoratge

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i joves

Servei: Servei local d’orientació familiar

Àmbit/col·lectiu: Atenció a famílies

Suara Cooperativa
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PRESENTACIÓ

Des de 1995, ha creat i desenvolupat di-
versos projectes d’atenció psicoterapèu-
tica i social des d’una perspectiva sistè-
mica, amb famílies i unitats de convivència 
que es troben en situació de crisi, com a 
conseqüència de la problemàtica que pa-
teix un o més dels seus membres o dels 
canvis en la mateixa estructura (separa-
ció, emancipació, etc.), i complementant 
les actuacions de la xarxa pública d’aten-
ció psicosocial i sanitària.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Infants, ado-

lescents, parelles, famílies i altres col-
lectius en situació de risc

•  Missió de l’entitat: Intervenció psicote-
rapèutica i social amb famílies en situ-
ació de risc, fent servir tècniques de 
teràpia familiar i mediació.

REPRESENTANTS

Carme Bosch i Font | Directora
M. Àngels Fuentes | Psicoterapeuta

DADES DE CONTACTE
Plaça Assumpció, 2 baixos
17005 Girona
Tel.: 972 405 465 
girona@ventijol.cat
www.ventijol.cat

Ventijol 
Associació per a 
la salut familiar 
i comunitària
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Treball familiar (teràpia, grups i mediació)- Atenció directa

Municipi: Girona, Olot, Pla de l’Estany i altres municipis de la 
comarca del Gironès

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i famílies en general

Explicació: Servei que pretén prevenir i atendre les situacions de 
desestructuració psicosocial amb famílies i grups per 
produir canvis en la seva situació a través de tècniques 
de teràpia familiar. Les intervencions sempre s’orienten a 
complementar les actuacions de la xarxa pública d’atenció 
psicosocial i sanitària.

Servei: Casos de la DGAIA

Municipi: Comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i les seves famílies

Explicació: A través del treball amb infants i adolescents es treballen 
les situacions de risc.

Servei: Treball psicoterapèutic - Atenció directa

Municipi: Figueres (Centre Penitenciari Puig de les Basses)

Àmbit/col·lectiu: Reclusos de tercer grau

Explicació: Servei d’intervenció amb persones en tercer grau 
penitenciari per ajudar-los en la seva reinserció social.

Ventijol
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Servei: Treball psicoterapèutic. Atenció grupal

Municipi: Comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i les seves famílies

Explicació: Orientat a grups de persones o famílies amb una 
determinada problemàtica en comú, i a famílies i unitats de 
convivència monoparentals formades, especialment, per 
dones amb fills al seu càrrec.

Servei: Acció comunitària

Municipi: Comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i les seves famílies

Explicació: Es fan xerrades participatives per mares i pares a escoles 
i es publiquen articles per donar a conèixer la importància 
de la relació entre els diferents membres de la família, per 
al desenvolupament d’infants i adolescents.

Servei: Acció participativa  

Municipi: Comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Infants, adolescents i les seves famílies

Explicació: Assistim i participem en diferents jornades, trobades i 
reunions amb l’objectiu de poder intercanviar experiències 
i tècniques d’intervenció amb altres entitats amb les quals 
compartim àmbit territorial i/o d’actuació.

HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Treball psicoterapèutic, grups, mediació

Àmbit/col·lectiu: Famílies i persones en general (infants, joves, parelles i 
col·lectius de risc)
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PRESENTACIÓ

Associació fundada l’any 2004 per un grup 
de professionals de l’àmbit social i educa-
tiu amb llarga experiència en el tercer 
sector i en les polítiques públiques pel 
seu treball anterior en diferents organis-
mes de l’administració.

•  Àmbit territorial d’actuació: Catalunya
•  Col·lectius destinataris: Persones en 

situació d’exclusió residencial, famílies, 
infants, persones immigrades, població 
gitana, comunitats de veïns, dones.

•  Missió de l’entitat: Promoure la inclu-
sió social de persones i col·lectius en 
risc, des del seu hàbitat social, assolint 
processos de conscienciació, millora, 
apoderament i desenvolupament comu-
nitari per tal de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats i construir una societat 
més solidària, justa i cohesionada.

REPRESENTANTS
Judit Cobacho Haya | Presidenta
Francesc X. Rodriguez Burch | Director

DADES DE CONTACTE
Rutlla, 20-22
17002 GIRONA
Tel.: 972 222 072
info@vincle.org
www.vincle.org

VINCLE 
Associació per a la 
Recerca i l’Acció Social
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SERVEIS QUE DESENVOLUPA ACTUALMENT 

Servei: Acollida d’immigrants

Municipi: Salt

Àmbit/col·lectiu: Immigrants

Explicació: En coordinació amb l’ajuntament, es realitza l’acollida de la 
població immigrant en el municipi de forma integral: 
assessorament jurídic, coneixement de l’entorn, orientació 
laboral, coneixement del català, etc.

Servei: Mediació i formació per a residents en habitatges públics

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Famílies en dificultat residencial

Explicació: Per encàrrec  de  l’Agència d’Habitatge de Catalunya es fan 
intervencions socioeducatives, de formació  i de mediació 
en les seves promocions públiques. 

Servei: Acompanyament social al reallotjament

Municipi: Figueres

Àmbit/col·lectiu: Població gitana

Explicació: En coordinació amb l’ajuntament, es realitzen activitats 
formatives, d’atenció social i acompanyament amb la 
comunitat gitana.

Servei: Romest - Enllaç

Municipi: Municipis de les comarques de Girona

Àmbit/col·lectiu: Població gitana procedent l’Est d’Europa

Explicació: Coordinació d’una xarxa de diferents serveis i entitats que 
atenen a famílies gitanes procedents de l’Europa de l’Est.
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ALTRES SERVEIS QUE PRESTA L’ENTITAT 

Servei: Atenció a comunitats de veïns, ús d’espais públics

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Mediació veïnal, gestió d’oficines d’habitatge 

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona

Servei: Programes d’infància, família i dona

Àmbit/col·lectiu: Infants, dones i famílies

Municipis/comarques 
on podria desenvolupar 
el servei: 

Totes les comarques de Girona
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HISTÒRIC DE SERVEIS DESENVOLUPATS

Servei: Mediació en la convivència veïnal a Vidreres

Àmbit/col·lectiu: Població gitana

Servei: Estudi de les necessitats d’habitatges  
per a joves a Pals

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial

Servei: Programes de formació i mediació  
en habitatges a Salt

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial

Servei: Servei de participació de la dona a Girona i Salt

Àmbit/col·lectiu: Dones

Servei: Centre Cívic de Ripoll

Àmbit/col·lectiu: Infants, joves i adults

Servei: Suport i formació als residents i comunitats de veïns 
en habitatges públics de La Bisbal

Àmbit/col·lectiu: Exclusió residencial

Servei: Diagnosi social del barri Nord-Est de Figueres

Àmbit/col·lectiu: Població gitana / Exclusió residencial
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www.acciosocial.org
ecas-girona@acciosocial.org

 /ecas.acciosocial
 @ecasacciosocial

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària 
amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social per a la transformació i la justícia social.  

MISSIÓ | Promoure i enfortir les capacitats, competències i oportunitats de les entitats d’acció 
social per tal de generar sinèrgies i coneixements que ajudin a la transformació social i a la 
lluita contra les desigualtats, i situïn la federació com a referent significatiu en les polítiques 
socials del nostre país.

VISIÓ | Articulada al voltant dels tres eixos estratègics de l’activitat de la federació:
•	 Utilitat: ECAS serà eina fonamental en la vertebració del sector i en la generació de sinèrgies 

en el camp de l’acció social, de tal manera que les necessitats i interessos que defensen les 
entitats s’articulin des de la federació. A més, serà facilitadora de recursos per als associats, 
capacitant les organitzacions i ajudant-les a aportar valor a la seva activitat.

•	 Representativitat: ECAS aglutinarà i defensarà els interessos de les entitats d’acció social 
des d’una estructura basada en el treball en xarxa i comunitari, i associarà les entitats del 
sector que ho vulguin i que treballin per construir una societat més justa i cohesionada.

•	 Incidència: ECAS serà interlocutor vàlid per a la societat i l’administració per tal 
d’aconseguir canvis vers una societat més equitativa, amb capacitat de mostrar una praxi i 
un discurs consensuat des d’una ètica compartida.

VALORS | Confiança, Participació, Coherència i Coresponsabilitat.
• Col·laborem des de la confiança, amb transparència i voluntat de ser complementaris amb la 

resta d’organitzacions del sector.
•	 Participació amb respecte a la diversitat, capacitat crítica i d’autocrítica i a la recerca del consens.
•	 Coherència i rigor en el treball de les entitats a la recerca de la qualitat i la innovació social.
• Reivindiquem la diversitat de mirades i apel·lem a la coresponsabilitat col·lectiva per 

construir una societat més justa i compromesa amb l’interès general i, especialment, amb 
les persones en situació o risc d’exclusió social.

Amb	la	col·laboració	de:
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