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PRESENTACIÓ 

 

Arran de la redacció del Pla Local d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Girona (PLADA), des de 
la Secció de Promoció de la Salut s’ha vist la necessitat de crear una cartera de serveis vinculats 
a l’àmbit de la prevenció i l’atenció al consum de drogues i addiccions a la ciutat. Es tracta d’una 
de les propostes que recull el document, plantejada després d’un anàlisi exhaustiu d’aquesta 
realitat al municipi. 

Segons allò observat en aquest anàlisi, doncs, es fa evident la necessitat de posar a disposició 
tant de la ciutadania com dels i les professionals de la salut, un document que reculli tots els 
serveis d’aquesta naturalesa a Girona. Donar a conèixer l’existència dels recursos és bàsic per 
garantir-ne l’accessibilitat als seus potencials usuaris i usuàries. Aquesta és una acció que es 
recull dins el segon eix del PLADA, sobre l’assistència als i les agents implicats/des.  

En les pàgines que segueixen, doncs, l’interessat o interessada hi podrà trobar tots aquells 
recursos de Girona ciutat que atenen a l’àmbit de les drogues i/o les addiccions, des de diferents 
perspectives. Estan organitzats en taules informatives per ordre alfabètic, les quals detallen la 
naturalesa de l’atenció i característiques de cada servei. Per a un accés més ràpid a la informació, 
podeu consultar l’índex de continguts. A sota de l’índex també hi trobareu els recursos 
organitzats per àmbit d’intervenció. 

Per acabar, es tracta d’una llista oberta i subjecte a actualitzacions. Si hi trobeu a faltar algun 
recurs, o hi detecteu algun error, no dubteu a escriure’ns a salutgrup@ajgirona.cat amb la vostra 
demanda i la valorarem per afegir-la al document.  

Esperem que aquesta eina us sigui de la utilitat amb què l’hem ideat. 

 

 

Equip de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona 

  

mailto:salutgrup@ajgirona.cat
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RECURSOS ORGANITZATS PER ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 
 

A continuació teniu els recursos organitzats per àmbit d’intervenció, per tal que pugueu trobar 
més fàcilment el que necessiteu. Podeu buscar-ne la pàgina, per ordre alfabètic, a l’índex de 
continguts. 

Recursos preventius i de promoció de la salut 

• ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – LET’S CHAT 

• ATART – FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT EN DROGODEPENDÈNCIES I SALUT MENTAL 

• CENTRE JOVE DE SALUT 

• COMISSIÓ D’EDUCACIÓ DIGITAL 

• CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS 

• ESPAIS “ENTORN SENSE FUM” 

• ESPAI SALUT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

• GRUP DE RECERCA EN PSICOLOGIA DE LA SALUT DE LA UDG 

• PROGRAMA “NO ET FUMIS LA SALUT” 

• PROGRAMA “SALUT I ESCOLA” 

• PROJECTE “HÀBITS SALUDABLES” 

• RECURSOS EDUCATIUS AJUNTAMENT – BENESTAR EMOCIONAL 

• RECURSOS EDUCATIUS AJUNTAMENT – PREVENCIÓ CONSUMS I ADDICCIONS 

• TALLERS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

• TAULA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT JOVE: “SALUTACCIÓ” 

• TAULA DE SALUT MENTAL 

• XARXA DE TABAC – REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA 
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Recursos assistencials i/o comunitaris específics per a persones amb addició 

• ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS ANÒNIMS GIRONA 

• ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – CENTRE DE DIA 

• ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – SAVA i PSVA 

• CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A DROGODEPENDÈNCIES GIRONÈS - PLA DE L’ESTANY 

• CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 

• CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL 

• GRUP DE SUPORT PER DEIXAR DE FUMAR 

• GRUPS D’AJUDA MÚTUA 

• PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES 

• RECURS TABAQUISME - ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER GIRONA 

Recursos assistencials i/o comunitaris inespecífics respecte a les addiccions 

• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (GIRONÈS) 

• CENTRE D’ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS “LA SOPA” 

• CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CAN GIBERT DEL PLA 

• CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MONTILIVI 

• CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANTA CLARA 

• CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE TAIALÀ (JOAN VILAPLANA) 

• CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VILA-ROJA 

• CENTRE D’URGÈNCIES ATENCIÓ PRIMÀRIA GÜELL 

• CREU ROJA GIRONA – ÀMBIT GENT GRAN 

• CREU ROJA GIRONA – ÀMBIT SALUT COMUNITÀRIA 

• CREU ROJA JOVENTUT GIRONA 

• FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL 

• PROGRAMA “INTERVENCIÓ AL CARRER” 

• SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS AJUNTAMENT 

• XARXA DE CENTRES CÍVICS AJUNTAMENT 

Recursos de suport a familiars i entorn 

• ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL DE GIRONA I COMARQUES 

• ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – ATENCIÓ A FAMÍLIES 

• PROJECTE “SUPORT VEÏNS I VEÏNES” 
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AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (GIRONÈS) 

Àrea o entitat responsable ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès. 

Descripció del servei L’ASPCAT basa la seva activitat en els àmbits de la 
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, les 
drogodependències i la salut mental.  

Enllaç a la cartera de serveis de la Secretaria de Salut 
Pública. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Ciutadania en general i grups vulnerables. 

Àmbit d’intervenció  Etapes vitals, activitat física, alimentació saludable, 
prevenció i control del tabaquisme, prevenció de lesions, 
programa vacunació, salut bucodental, reducció en 
desigualtats, prevenció consum drogues, reducció de 
danys, promoció benestar emocional, salut mental. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Catalunya 

Situació actual Actiu 

Contacte A/E: aps.girones@gencat.cat  

Adreça: C/ del Sol, 15, 17004 Girona 

Paraules clau Salut Pública, Salut Comunitària, Cartera de Serveis. 

Coordinació amb altres serveis Sí. Ajuntaments, proveïdors del sistema de salut, 
Ensenyament, Joventut, Esports. 

Gestió del servei ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/qui_som/aspcat_cartera_de_serveis.pdf
mailto:aps.girones@gencat.cat
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ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS ANÒNIMS GIRONA 

Àrea o entitat responsable Associació Serveis Generals d’Alcohòlics Anònims. 

Descripció del servei Alcohòlics Anònims (A.A.) és una comunitat de persones 
que comparteixen espais de trobada amb la finalitat de 
resoldre el seu problema comú amb la beguda, així com 
ajudar els altres a recuperar-se de l'alcoholisme. L'únic 
requisit per ser membre d'A.A. és el desig de deixar 
l’alcohol. 

Per ser membre d'A.A. no es paguen honoraris ni quotes. 
A.A. no està afiliada a cap religió, secta, partit polític, 
organització o institució; no dóna suport ni s'oposa a cap 
causa. L’únic objectiu és el d’ajudar a les persones a 
mantenir-se sòbries. 

Grup d’edat Persones majors d’edat. 

Població diana Persones amb problemes d’alcoholisme. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives.  

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Promoció de la salut. 

Abast territorial Supramunicipal. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: info@alcoholicos-anonimos.org  

Pàgina web: http://www.alcoholicos-anonimos.org/  

Telèfon: 933 177 777 / 985 566 345 

Adreça: Pl. Assumpció, 27, 17005 Girona (Centre Cívic 
Sant Narcís). 

Paraules clau Persones en risc d’exclusió social, Salut mental / Benestar, 
Alcohol i altres drogues, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí. 

Gestió del servei Associació Serveis Generals d’Alcohòlics Anònims. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:info@alcoholicos-anonimos.org
http://www.alcoholicos-anonimos.org/
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ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL DE GIRONA I COMARQUES 

Àrea o entitat responsable Àrea d’atenció a les famílies i gestió de clubs socials. 

Descripció del servei Acolliment a les famílies, grups d’ajuda mútua, 
seguiments, gestió de clubs socials per a persones majors 
d'edat amb trastorn mental. 

Grup d’edat Persones majors d’edat. 

Població diana Persones amb trastorns mentals. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives.  

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Promoció de la salut. 

Abast territorial Comarques gironines. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: info@familiaisalutmental.cat  

Pàgina web: www.familiaisalutmental.cat/  

Telèfon: 972 20 04 63 

Adreça: C/ de la Rutlla, 22, 17002 Girona 

Paraules clau Salut mental / Benestar.  

Coordinació amb altres serveis Sí: IAS, CSMA, Fundació Drissa, Fundació Tutelar.  

Gestió del servei Associació família i salut mental de Girona i comarques. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:info@familiaisalutmental.cat
http://www.familiaisalutmental.cat/
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ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – ATENCIÓ A FAMÍLIES 

Àrea o entitat responsable Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman 
(ATART). 

Descripció del servei El Programa d’Atenció a Famílies (PAF) dona suport, 
informació, formació, orientació i atenció psicosocial a les 
famílies de persones amb conducta addictiva. 

Ofereix sessions individuals personalitzades amb un 
psicòleg o psicòloga i adaptades a les necessitats de cada 
família, i sessions grupals monogràfiques dirigides per 
professionals especialitzats en conducta addictiva. 

Grup d’edat Majors de 18 anys. 

Població diana Famílies, Persones amb malestar emocional, Persones 
amb situació de drogodependència, Persones vulnerables 
o en risc d’exclusió social. 

Àmbit d’intervenció  Suport i acompanyament a famílies. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut. 

Abast territorial Girona i comarques. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: psva.atart@grupatra.org 

Web: https://www.grupatra.org/servei/programa-
atencio-families/ 

Telèfon: 872 08 03 50 

Adreça: C/Barcelona, núm. 33, 3r B, 17002 Girona 

Paraules clau Conducta addictiva, familiars, suport, acompanyament, 
orientació, recolzament. 

Coordinació amb altres serveis Sí. CAS, CSMA, CSMIJ, Serveis Socials, Atenció Primària, 
Centres Educatius... 

Gestió del servei ATART. 

Servei inserit en un pla municipal No  

Servei coordinat per taula participativa No  

 
  

mailto:psva.atart@grupatra.org
https://www.grupatra.org/servei/programa-atencio-families/
https://www.grupatra.org/servei/programa-atencio-families/
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ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – CENTRE DE DIA 

Àrea o entitat responsable Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman 
(ATART). 

Descripció del servei El servei de Centre de Dia terapèutic és un servei social 
especialitzat adreçat a persones amb conducta addictiva 
que necessiten realitzar un procés de rehabilitació 
mitjançant una atenció integral, intensiva i 
individualitzada.  

Engloba diferents programes:  

1. Programa Lliure de Drogues (PLD): programa 
socioterapèutic per a la consolidació d’un estil de vida 
saludable i autònom.  

2. Servei d’atenció a les famílies: sessions monogràfiques 
i mensuals amb l’objectiu d’oferir informació, orientació, 
sensibilització i acompanyament als familiars de les 
persones vinculades al servei. 

3. Programa PERSONA’T: dirigit a persones en especial 
situació de vulnerabilitat social, té com a objectiu millorar 
la qualitat de vida i els hàbits de salut, així com disminuir 
els riscos associats a aquesta situació. S’emmarca dins la 
línia de reducció de danys.  

4. Servei d’atenció i assessorament individual: dirigit a 
totes aquelles persones que necessitin orientació, 
informació i assessorament sobre el consum de 
substàncies i addiccions comportamentals. 

Grup d’edat Persones majors d’edat 

Població diana Persones amb problemàtica derivada de la conducta 
addictiva.  

Àmbit d’intervenció  Tractament de persones amb addicció i reducció de 
danys.  

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Província de Girona 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: coord_cdatart@grupatra.org  

Web: www.grupatra.org 

Telèfon: 872 591 900 

Adreça: C/Castell de Peralada, 20, baixos. 17003 Girona 

Paraules clau Addicció, addiccions conductuals, atenció psico-educativa, 
teràpia grupal, tractament individualitzat, participació 
comunitària...  

mailto:coord_cdatart@grupatra.org
http://www.grupatra.org/
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Coordinació amb altres serveis Coordinació amb els diferents serveis i programes de la 
Xarxa de Salut Mental i Addiccions.  

Coordinació amb altres institucions públiques i privades: 
Departament de Justícia, SBAS, Fundació Tutelar, UdG, 
Centre d’Acollida i Serveis Socials La Sopa, Creu Roja, Banc 
d’Aliments, INTRESS, SIAD, SIE, etc.  

Gestió del servei ATART. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  



11 
 

ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – LET’S CHAT 

Àrea o entitat responsable Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman 
(ATART). 

Descripció del servei LET'S CHAT és un programa d’atenció psicològica i socio-
educativa basat en l'abordatge comunitari i digital, dirigit 
a la població adolescent i jove, i a les seves famílies. El seu 
objectiu és la prevenció i acompanyament en la gestió de 
riscos i plaers associats a l’ús i abús de les TIC, al consum 
de drogues i aquells comportaments no saludables; així 
com potenciar el desenvolupament de les persones joves 
perquè siguin social i digitalment competents.  

Inclou: Servei d’Atenció Jove, Servei d’Atenció Familiar, 
Servei d’Atenció Digital, Intervencions Preventives 
Comunitàries, Observatori Jove, Acció Jove i Let’s Family. 

Grup d’edat Adolescents/joves (12 a 30 anys) i familiars. 

Població diana Adolescents, joves, famílies i professionals que intervenen 
amb jovent. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal, selectiva i indicada. 

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut. 

Abast territorial Girona. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: sribas@grupatra.org  

Web: https://letschatjoves.org/ 

Adreça: C/Barcelona, núm. 33, 3r B, 17002 Girona 

Paraules clau Adolescents, joves, famílies, prevenció, addiccions, 
pantalles, drogues, salut. 

Coordinació amb altres serveis Sí. Centres Educatius, Centres Cívics, Espais Joves, Centre 
Jove de Salut, Taula de Salut Jove, CSMIJ, CSMA, CAS, 
Serveis Socials, Atenció Primària, EAP, REBEC... 

Gestió del servei ATART. 

Servei inserit en un pla municipal No  

Servei coordinat per taula participativa No  

 
  

mailto:sribas@grupatra.org
https://letschatjoves.org/
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ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D’AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN – SAVA i PSVA 

Àrea o entitat responsable Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman 
(ATART). 

Descripció del servei SAVA: Serveis d’Acompanyament a la Vida Autònoma. 

PSVA: Programa de Suport a la Vida Autònoma. 

Són dos programes que ofereixen acompanyament i 
suport a les persones que es troben en un procés de 
consolidació de la seva autonomia personal, dins d’un 
procés de rehabilitació d’una drogodependència o d’una 
altra conducta addictiva.  

L’objectiu és dotar a la persona d’eines per a que 
aconsegueixi mantenir un estil de vida saludable, 
abstinent i autònom. 

Són programes personalitzats i la intervenció es realitza 
en diversos espais de forma presencial, telefònica, correu 
electrònic i/o videotrucada, i inclou l’atenció al domicili i a 
l’entorn comunitari. 

S’hi inclouen: tutories de suport a la vida autònoma per a 
la gestió domèstica i del temps lliure, suport en la recerca 
de formació i treball, suport en la millora de les relacions 
familiars, grup d’autoajuda, grups de gènere, grup 
d’habilitats socials, prevenció de recaigudes. 

Grup d’edat Majors de 16 anys. 

Població diana Persones que es troben en fase de reinserció, disposades 
a rebre suport per consolidar la seva inclusió social i 
comunitària. 

Àmbit d’intervenció  Suport i acompanyament en el procés d’inclusió social i 
comunitària. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut. 

Abast territorial Girona i comarques. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: psva.atart@grupatra.org 

Web: https://www.grupatra.org/servei/psva-sava/ 

Telèfon: 872 08 03 50 

Adreça: C/Barcelona, núm. 33, 3r B, 17002 Girona 

Paraules clau Reinserció, inclusió social i comunitària, prevenció de 
recaigudes. 

Coordinació amb altres serveis Sí. CAS, CSMA, CSMIJ, Serveis Socials, Comunitat 
Terapèutica, Pis de Reinserció, Centre de Dia, Atenció 
Primària... 

mailto:psva.atart@grupatra.org
https://www.grupatra.org/servei/psva-sava/
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Gestió del servei ATART 

Servei inserit en un pla municipal No  

Servei coordinat per taula participativa No  
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ATART – FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT EN DROGODEPENDÈNCIES I SALUT MENTAL 

Àrea o entitat responsable Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció al Toxicòman 
(ATART). 

Descripció del servei El programa, que forma part del Pla de Voluntariat de 
l’entitat, inclou un curs de formació destinat a formar i 
capacitar persones interessades en col·laborar com a 
voluntàries en programes i projectes del camp de les 
drogodependències i altres addiccions així com de la salut 
mental. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys. 

Població diana Entitats. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut. 

Abast territorial Supramunicipal. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: atart@grupatra.org  

Telèfon: 872 08 03 50 

Adreça: C/Barcelona, núm. 33, 3r B, 17002 Girona 

Paraules clau Persones en risc d’exclusió social, Alcohol i altres drogues, 
Formació. 

Coordinació amb altres serveis No. 

Gestió del servei ATART. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:atart@grupatra.org
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CENTRE D’ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS “LA SOPA” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació 

Descripció del servei És un centre d'atenció social per a persones sense llar en 
situació d'exclusió social. Respon a les funcions de 
protecció i creació de les condicions bàsiques per iniciar 
un procés de recuperació. S’hi inclouen intervencions per 
al benestar i la salut de les persones usuàries, suport 
terapèutic i social, treball de carrer sociosanitari, millora 
d’activitat física i dieta, etc.  

Grup d’edat Persones adultes, majors de 18 anys 

Població diana Persones sense sostre 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa 

Contacte Correu-e: centreacolliment@ajgirona.cat  

Web: https://web.girona.cat/ssocials/atencio/lasopa  

Telèfon: 972 204 250 

Adreça: C/ de la Claveria, 5, 17004 Girona 

Paraules clau Persones en risc d’exclusió social, Salut mental, Benestar, 
Malalties cròniques, Activitat física, Alcohol i altres 
drogues, Alimentació saludable, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis No 

Gestió del servei Ajuntament de Girona 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

mailto:centreacolliment@ajgirona.cat
https://web.girona.cat/ssocials/atencio/lasopa
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CAN GIBERT DEL PLA 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atendre la salut de la població de l’ABS Girona 2. 

Equips d’Atenció Primària de la zona. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Atenció primària / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial ABS Girona 2. Zona de Can Gibert del Pla i rodalies.  

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 245 350 

Web: www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/264  

Adreça: C/ Sant Sebastià, 50, 17006 Girona 

Paraules clau Salut, Salut comunitària, Salut mental / Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/264
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MONTILIVI 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atendre la salut de la població del barri de Montilivi i 
rodalies.  

Equips d’Atenció Primària de la zona. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Atenció primària / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial ABS Girona 3. Zona de Montilivi i rodalies.  

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 225 284 

Web: www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/265  

Adreça: C/ Castell de Solterra, 11-17, 17003 Girona 

Paraules clau Salut, Salut comunitària, Salut mental / Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal  No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/265
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANTA CLARA 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atendre la salut de la població de l’ABS Girona 1. 

Equips d’Atenció Primària de la zona. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Atenció primària / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial ABS Girona 1. Zona de Santa Clara i rodalies. 

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 200 012 

Web: www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/263  

Adreça: C/ Santa Clara, 33-35, 17001 Girona 

Paraules clau Salut, Salut comunitària, Salut mental / Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/263
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE TAIALÀ (JOAN VILAPLANA) 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atendre la salut de la població de l’ABS Girona 4. 

Equips d’Atenció Primària de la zona. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Atenció primària / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial ABS Girona 4. Zona de Taialà i rodalies. 

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 227 635 

Web: www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/266  

Adreça: C/ Modeguera Gran, 1, 17007 Girona 

Paraules clau Salut, Salut comunitària, Salut mental / Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/266
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VILA-ROJA 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atendre la salut de la població de Girona Est.  

Equips d’Atenció Primària de la zona. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Atenció primària / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial ABS Girona 3. Sector Est de Girona ciutat.  

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 204 830 

Web: www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/265  

Adreça: C/ Germans Lumière, 11, 17004 Girona 

Paraules clau Salut, Salut comunitària, Salut mental / Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/265
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CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A DROGODEPENDÈNCIES GIRONÈS - PLA DE L’ESTANY 

Àrea o entitat responsable Xarxa Salut Mental Girona. Institut d’Assistència Sanitària. 

Descripció del servei Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències 
del Gironès i el Pla de l’Estany.  

Centre públic i gratuït d'atenció de les persones en 
situació de drogodependència. S'hi realitza el procés 
rehabilitador dels/les pacients amb problemes d'addicció 
a l'alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies 
addictives; amb un suport sanitari, psicològic i social. 
Atenció a usuaris/es amb trastorn per ús de substàncies. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, majors de 85 anys.  

Població diana Persones en situació de drogodependència.  

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives.  

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut.  

Abast territorial Supramunicipal. 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: casteresaferrer@ias.cat 
infermeriacasteresaferrer@ias.cat  

Web: http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/504  

Telèfon: 972 205 505 

Adreça: C/ Baldiri Reixach, 50 baixos, 17003 Girona 

Paraules clau Persones en risc d’exclusió social, Salut mental / Benestar, 
Malalties cròniques, Deixar de fumar, Alcohol i altres 
drogues, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí, amb qualsevol recurs sociosanitari . 

Gestió del servei Institut d’Assistència Sanitària (IAS).  

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:casteresaferrer@ias.cat
mailto:infermeriacasteresaferrer@ias.cat
http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/504
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CENTRE D’URGÈNCIES ATENCIÓ PRIMÀRIA GÜELL 

Àrea o entitat responsable Servei Català de la Salut (CatSalut) – Departament de 
Salut, Generalitat de Catalunya. 

Descripció del servei Atenció Continuada a l’atenció primària. El Centre 
d’Urgències Atenció Primària Güell (Centre d’Atenció 
Continuada Güell) atén les urgències de la població de les 
ABS Girona, Salt, Sarrià de Ter i Celrà. Cada dia les 24h. 
Situat al Centre d’Especialitats Güell.  

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Població general. 

Àmbit d’intervenció  Urgències / Primer nivell assistencial. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut. 

Abast territorial Supramunicipal.  

Situació actual Activa. 

Contacte Telf.: 972 941 282 

Web: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/95  

Adreça: C/ Mossèn Joan Pons, 6, 17001 Girona 

Paraules clau Salut, Urgències, Salut comunitària, Salut mental / 
Benestar. 

Coordinació amb altres serveis Sí, entitats del barri i farmàcies. 

Gestió del servei Institut Català de la Salut (ICS).  

Servei inserit en un pla municipal  No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/95
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CENTRE JOVE DE SALUT 

Àrea o entitat responsable Servei de Promoció de la Salut – Ajuntament de Girona. 

Descripció del servei Centre de salut jove que atén a les persones fins a 25 anys 
que viuen, estudien o treballen a Girona; en matèria de 
salut emocional, sexual i addiccions. Gratuït, anònim i 
confidencial.  

Grup d’edat Fins a 25 anys. 

Població diana Adolescents i joves. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal i selectiva en sexualitat, addiccions i 
benestar emocional.  

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut 

Abast territorial Girona ciutat, alguns municipis adjacents, i persones no 
empadronades que hi estudien o treballen. 

Situació actual Activa 

Contacte Correu electrònic: centrejovedesalut@ajgirona.cat  

Web: https://www.girona.cat/centrejovedesalut  

Instagram: @centrejovesalut_gi 

Telèfon: 972 20 42 12 

Adreça: Plaça Sant Pere, 11, 17007 Girona 

Paraules clau Joves, adolescents, salut, addiccions, sexualitat, 
emocions, educació, prevenció, promoció, 
confidencialitat, gratuït, anònim, públic, accessible... 

Coordinació amb altres serveis Sí: serveis socials, centres d’educació secundària, UdG, 
CAP, CSMA, CSMIJ, EIPP, ASSIR, CAS, Policia Local, 
Mossos, etc. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona: gestió directa. 

Servei inserit en un pla municipal Sí: Pla Local de Salut.  

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

mailto:centrejovedesalut@ajgirona.cat
https://www.girona.cat/centrejovedesalut
https://instagram.com/centrejovesalut_gi
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COMISSIÓ D’EDUCACIÓ DIGITAL 

Àrea o entitat responsable Servei Municipal d'Educació – Ajuntament de Girona. 

Descripció del servei Comissió transversal de ciutat que treballa per 
acompanyar i donar eines a professorat, famílies, infants i 
joves en el bon ús de les tecnologies i xarxes socials. 

Grup d’edat Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys), 
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana 
(16-17 anys), 18-24 anyS. 

Població diana Infants, adolescents, les seves famílies i el professorat. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i addiccions. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut. 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Històrica. 

Contacte Web: http://www2.girona.cat/ca/caseta_educacio_digital  

Telèfon: 972 221 866. 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

Paraules clau Infància i joventut. 

Coordinació amb altres serveis Sí: altres àrees Ajuntament (Promoció de la Salut, Policia 
Municipal...), Mossos d'Esquadra, Dipsalut, Departament 
d'Ensenyament, Serveis Socials. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Sí. Pla Local d’Infància i Adolescència. 

Servei coordinat per taula participativa Sí. Comissió d’Educació Digital. 

 

  

http://www2.girona.cat/ca/caseta_educacio_digital
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CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació 

Descripció del servei Òrgan de participació de ciutat format per 32 entitats 
públiques i del tercer sector de l'àmbit social. Té com a 
objectiu principal fomentar la participació ciutadana 
entorn del debat sobre la cohesió social i la inclusió a 
Girona. 

Grup d’edat Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys), 
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15 
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-
29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, 
Majors de 85 anys. 

Població diana Tots els col·lectius són diana. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Activa 

Contacte Correu-e: jaume.bach@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 419 492 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

Paraules clau Infància i joventut, Persones en risc d’exclusió social, Salut 
mental / Benestar, Formació, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis No. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 

  

mailto:jaume.bach@ajgirona.cat
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CREU ROJA GIRONA – ÀMBIT GENT GRAN 

Àrea o entitat responsable Creu Roja a Girona 

Descripció del servei Atenció a persones majors de 65 anys. Fem atenció a 
l’autonomia (millora de les activitats bàsiques i 
instrumentals de la vida diària), hàbits saludables, atenció 
a persones amb funcions cognitives deteriorades, suport a 
la soledat i enfortiment de la xarxa social i prevenció del 
maltractament. 

Atenció a persones entre 55 i 65 anys. Atenció a 
persones en procés d’envelliment. Si detectem factors de 
risc que fan preveure un envelliment no actiu o no 
saludable, fem prevenció i acompanyament en aquest 
procés. 

Grup d’edat Persones a partir de 65 anys. 

Persones entre 55 i 65 anys per a l’atenció en el procés 
d’envelliment. 

Població diana Persones d’aquesta franja d’edat que tinguin problemes 
d’aïllament o problemàtica familiar. 

Àmbit d’intervenció  Àmbit al qual es dirigeix el servei: prevenció universal, 
prevenció selectiva, reducció de danys, desigualtats 
socials, tractament de persones grans que tenen fills/es 
amb problemes d’addicció). 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Gironès 

Situació actual Activa  

Contacte A/E: iluminada@creuroja.org 

Telèfon 972 222 222 

Adreça: C/ Bonastruc de Porta, 13, 17001 Girona 

Paraules clau Gent gran, prevenció de maltractament, suport a les 
famílies 

Coordinació amb altres serveis Sí, serveis socials  

Gestió del servei Creu Roja a Girona 

Servei inserit en un pla municipal Depèn de la població 

Servei coordinat per taula participativa No 

 

  

mailto:iluminada@creuroja.org


27 
 

 

CREU ROJA GIRONA – ÀMBIT SALUT COMUNITÀRIA 

Àrea o entitat responsable Creu Roja a Girona, Salut Comunitària 

Descripció del servei L’àmbit de Salut Comunitària té per objectiu sensibilitzar i 
acompanyar a la població per a la recuperació i millora de 
la salut física (prevenció i promoció de la salut) i 
emocional, i fer especial incidència en els col·lectius més 
vulnerables. Els seus objectius operatius són: 

1. Prevenció i promoció de la salut mitjançant informació 
i sensibilització a la població en continguts de la salut més 
prevalent. Es fa especial incidència en la detecció precoç i 
reorientació al sistema sanitari, i a la importància de la 
corresponsabilitat individual i col·lectiva en la millora de 
la salut.  

2. Recuperació de la salut emocional/mental de la 
població. Es desenvolupen activitats/accions comunitàries 
adreçades als col·lectius més afectats: joves, gent gran, 
persones sense xarxa social, etc. Això es fa a través tant 
d’accions d’informació individual a població general, com 
activitats/tallers en associacions veïnals, comerciants, 
AFAS, associacions esportives, xarxes comunitàries 
territorials... 

3. Informar, difondre i mediar entre la població i el 
sistema sanitari normalitzat sobre l’estat i evolució de les 
mesures de prevenció en salut a nivell individual i 
comunitari (mesures de prevenció, possibles onades de 
virus, pautes de vacunació, acompanyaments al sistema, 
accés a la meva salut, etc,), també fent especial incidència 
en els col·lectius més vulnerables i/o de major risc.  

4. Mantenir, captar, formar i coordinar una extensa xarxa 
de Voluntariat Agent de Salut Comunitari a tota 
Catalunya, preparat per a donar suport de forma àgil i des 
de la proximitat a les necessitats emergents de salut 
pública.  

Grup d’edat Totes les edats 

Població diana Població en general / entorn comunitari 

Àmbit d’intervenció  El projecte està adreçat a la població en general, però 
seran d’específica atenció els grups de persones en major 
risc de vulnerabilitats socioeconòmiques i/o de salut.  

Perspectiva d’anàlisi Salut Comunitària 

Abast territorial Comarques de Girona 

Situació actual Activa 

Contacte Correu electrònic: rcufi@creuroja.org  

mailto:rcufi@creuroja.org
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Pàgina web: www.creuroja.org 

Telèfon: 972 22 22 22 / 663 231 366 / ext. 2272 

Adreça: C/Bonastruc de Porta, 13, 17001 Girona 

Paraules clau Salut, salut comunitària, salut física, salut 
emocional/mental, salut sexual, addiccions, prevenció, 
promoció, educació, orientació, detecció precoç, 
pandèmia, població, vulnerabilitat. 

Coordinació amb altres serveis Sí, altres Assemblees Locals de CR, Centres d’Atenció 
Primària, Ajuntaments, Consells Comarcals, centres 
educatius, centres privats i concertats, entitats, 
associacions juvenils, AFAS, associacions veïnals, 
associacions esportives, etc.  

Gestió del servei Gestió directa 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa A Girona, per la Taula de Salut Jove, Salutacció. Vinculació 
amb Taules de Salut Comunitària en altres poblacions. 

 
  

http://www.creuroja.org/
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CREU ROJA JOVENTUT GIRONA 

Àrea o entitat responsable Creu Roja a Girona 

Descripció del servei Creu Roja Joventut (CRJ) és la secció juvenil de Creu Roja. 
Des de CRJ apostem per la participació, la reflexió crítica, 
la flexibilitat, l’aprenentatge inductiu-constructiu, 
l’apoderament juvenil i la diversió. Així doncs es promou 
la vida associativa entre el voluntariat jove de la institució 
i es fomenta la participació d’infants, adolescents i joves 
en les seves activitats.  

El Projecte d’Educació per a la Salut, EPS, forma part del 
programa de Sensibilització i Prevenció. És un projecte 
d'informació i capacitació on es busca apropar a la 
població adolescent i juvenil, així com a les seves famílies i 
educadors i educadores de referència, al foment i al 
treball de generar hàbits de vida saludables en general i, 
especialment, aquells associats a la seva conducta 
alimentària, a la seva sexualitat i la seva conducta davant 
el consum de substàncies. El projecte es divideix en 2 
projectes segons les edats en: adolescents i joves. 

El Som.NIT és un projecte dirigit a la promoció de la salut 
del jovent: realitzant intervencions de manera directa de 
prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues, 
salut sexual i violències masclistes en espais d’oci nocturn. 

Grup d’edat Educació per la Salut amb adolescents: dels 12 als 15 
anys. 

Educació per la Salut amb joves: dels 16 als 30 anys. 

Som.NIT: Dels 13 als 35 anys 

Població diana Adolescents i joves. 

Àmbit d’intervenció  EPS amb ADL i JOV: prevenció universal en addiccions i 
drogues, sexualitat, benestar emocional i intervenim des 
d’una perspectiva de gènere. 

Som.NIT: prevenció universal i reducció de danys en 
addiccions, sexualitat, violències masclistes i intervenim 
des d’una perspectiva de gènere. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut. 

Abast territorial Comarques de Girona. 

Situació actual Activa. 

Contacte Correu electrònic: mar.marce@creuroja.org  
lena.cubarsi@creuroja.org  

Pàgina web: www.creuroja.org 

Instagram: @crj.girona 

Telèfon: 972 22 22 22 

mailto:mar.marce@creuroja.org
mailto:lena.cubarsi@creuroja.org
http://www.creuroja.org/
https://instagram.com/crj.girona
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Adreça: C/ Bonastruc de Porta, 13, 17001 Girona 

Paraules clau Joves, adolescents, salut, addiccions, drogues, salut 
sexual, sexualitat, feminisme, violències masclistes, 
prevenció, promoció, educació, agents educadors, 
famílies, reducció de riscos,..  

Coordinació amb altres serveis Ajuntaments, Consells Comarcals, centres educatius, 
centres privats i concertats, entitats, associacions juvenils, 
AFA, Mossos, policia municipal... 

Gestió del servei Creu Roja a Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Depèn de la població. 

Servei coordinat per taula participativa A Girona a la Taula de salut jove, Salutacció. 
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CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 

Àrea o entitat responsable Institut d’Assistència Sanitària 

Descripció del servei Atenció a la Salut Mental de la població adulta del Gironès 
i Pla de l'Estany. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys. 

Població diana Famílies, Discapacitat per trastorn mental, Persones amb 
malestar emocional, Persones vulnerables o en risc 
d’exclusió social, Persones sense sostre, Persones en 
règim d’internament. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Supramunicipal 

Situació actual Activa  

Contacte A/E: csma.girones@ias.cat  

Pàgina web: www.ias.cat  

Telèfon: 972 212 266 

Adreça: C/ Albereda, 3-5, 2n pis, 17004 Girona 

Paraules clau Salut mental / Benestar, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí: drogodependència, hospitalització, ABS, Serveis 
Socials... 

Gestió del servei IAS 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa Sí, Junta Assistencial Xarxa de Salut Mental 

 

  

mailto:csma.girones@ias.cat
http://www.ias.cat/
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CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL 

Àrea o entitat responsable Institut d’Assistència Sanitària. 

Descripció del servei Servei d'atenció a infants i adolescents amb 
problemàtiques de salut mental. 

Grup d’edat Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys), 
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana 
(16-17 anys). 

Població diana Discapacitat per trastorn mental, Persones amb malestar 
emocional, Persones amb situació de drogodependència. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Supramunicipal 

Situació actual Activa  

Contacte A/E: csmij.girones@ias.cat  

Pàgina web: www.ias.cat  

Telèfon: 972 189 042 

Adreça: C/ Albereda, 3-5, 2n pis, 17004 Girona 

Paraules clau Salut mental / Benestar, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí: Ensenyament (EAP i escoles), afers socials (EAIA, 
DGAIA), serveis socials de zona, Justícia Juvenil. 

Gestió del servei IAS 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa Sí, Junta Assistencial Xarxa de Salut Mental 

 

  

mailto:csmij.girones@ias.cat
http://www.ias.cat/
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ESPAIS “ENTORN SENSE FUM” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona: Servei Municipal d’Educació i 
Equip municipal de salut + Agència de salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT). 

Descripció del servei Programa comunitari que té l’objectiu de prevenir o 
retardar l’inici del consum de tabac i productes del tabac 
en la població infantil i juvenil, així com protegir-los de 
l’exposició al fum ambiental del tabac (FAT). Inclou 
activitats de sensibilització a les famílies, formació de 
monitors/es d’esports, i ajuda per deixar de fumar a 
treballadors/es de les escoles. 

Grup d’edat Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys), 
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15 
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys. 

Població diana Famílies, ciutadania en general. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal. 

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Protecció de la salut 

Abast territorial Tota la ciutat. 

Situació actual Històrica 

Contacte A/E: educacio@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 419 403 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

A/E: aps.girones@gencat.cat  

(ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès). 

Paraules clau Infància i joventut, Deixar de fumar. 

Coordinació amb altres serveis Sí 

Gestió del servei Ajuntament de Girona / Equip territorial de salut pública 
del Gironès. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 

  

mailto:educacio@ajgirona.cat
mailto:aps.girones@gencat.cat
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ESPAI SALUT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

Àrea o entitat responsable Unitat de Compromís Social de la UdG. 

Servei de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona. 

Descripció del servei L’Espai Salut té una finalitat preventiva i de promoció de 
la salut per a les persones que estudien a la UdG; i que 
tenen dubtes en relació a la sexualitat (des d’una 
perspectiva àmplia), o realitzen alguna forma de consum 
o de conducta potencialment addictiva. Les persones 
ateses en aquest espai reben acompanyament i orientació 
en relació a aquests temes. Es tracta d’un servei gratuït, 
anònim i confidencial atès per professionals del Centre 
Jove de Salut (llevadora i psicòleg). 

Grup d’edat Persones majors d’edat. 

Població diana Estudiants de la Universitat de Girona. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció selectiva i indicada. 

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Promoció de la salut. 

Abast territorial Supramunicipal. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: compromis.social@udg.edu / 
centrejovedesalut@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 41 80 77 

Adreça: Mòduls centrals, Mòdul 23, UdG Campus 
Montlivi, 17003 Girona // Aulari Comú, planta -1, Aula 
S109, UdG Campus Montilivi, 17003 Girona.  

Paraules clau Universitat, Col·lectiu universitari, Estudiants, Sexualitat, 
Addiccions, Prevenció. 

Coordinació amb altres serveis Sí 

Gestió del servei Unitat de Compromís Social de la UdG i Servei de 
Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 

  

mailto:compromis.social@udg.edu
mailto:centrejovedesalut@ajgirona.cat
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FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL 

Àrea o entitat responsable Fundació IRES. 

Descripció del servei Fundació privada que treballa des del 1969 en l’atenció 
social, psicològica i educativa de persones i col·lectius en 
situació de risc social o amb dificultats econòmiques en 
diferents àmbits d’actuació. 

Grup d’edat Persones majors d’edat (i els fills/es, en el cas de famílies). 

Població diana Famílies i persones en situació de risc social. 

Àmbit d’intervenció  Atenció socioeducativa, promoció de la inclusió social, 
intervenció en conflictes i violències, treball comunitari 
(àmbit judicial).  

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Promoció de la salut. 

Abast territorial Supramunicipal. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: fundacio@fundacioires.org  

Web: https://www.fundacioires.org/ca/  

Telèfon: 972 29 69 52  

Adreça: C/ St. Dionís, 42, 17190 Salt 

Paraules clau Salut mental / Benestar, Salut comunitària, Persones en 
risc d’exclusió social, Família. 

Coordinació amb altres serveis Sí 

Gestió del servei Fundació IRES 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 

  

mailto:fundacio@fundacioires.org
https://www.fundacioires.org/ca/
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GRUP DE RECERCA EN PSICOLOGIA DE LA SALUT DE LA UDG 

Àrea o entitat responsable Universitat de Girona 

Descripció del servei Grup de recerca consolidat per la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit d’estudi de les addiccions. 

Grup d’edat Recerques en tot rang d’edat 

Població diana Població general i col·lectius de risc o específics. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal, prevenció selectiva, prevenció 
indicada, reducció de danys, avaluació de programes 
preventius. Salut mental i addiccions en persones en 
situació d’exclusió social i/o en situació de sense-llar. 
Avaluació de l’efectivitat de programes de tractament de 
les addiccions a drogues. Tecnologia i prevenció de 
problemes de salut mental. Avaluació de programes 
comunitaris en matèria d’addiccions a drogues, 
tractament i reducció de danys. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut 

Abast territorial Nacional i internacional 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: silvia.font@udg.edu  

Web: http://www2.udg.edu/tabid/22243/Default.aspx  

Adreça: Plaça de Sant Domènec, 9, 17004 Girona 

Paraules clau Recerca en comportaments de risc per a la salut i de 
prevenció de la malaltia, addiccions, avaluació de 
programes, exclusió social, tractament, reducció de 
danys, persona sense-llar, sensellarisme. 

Coordinació amb altres serveis Sí: membres de la Comissió Tècnica d’Addiccions de 
l’Ajuntament de Girona. Centre d’Acolliment i Serveis 
Socials “la Sopa”. Institut Català de la Salut. Institut 
d’Assistència Sanitària, Agència de Salut Pública de 
Catalunya.  

Gestió del servei Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat 
de Vida. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

mailto:silvia.font@udg.edu
http://www2.udg.edu/tabid/22243/Default.aspx
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GRUP DE SUPORT PER DEIXAR DE FUMAR 

Àrea o entitat responsable EAP Santa Clara. EAP Can Gibert del Pla. EAP Montilivi. 

Descripció del servei Activitats d'educació grupal per a deixar de fumar. Dirigit 
a aquella persona amb ganes de deixar de fumar i amb 
compromís amb el grup i assistència a totes les sessions; 
amb l'objectiu d'aconseguir que al final de les sessions 
s'hagi creat la “no necessitat” de fumar i estiguin 
totalment implicats en el procés de cessació tabàquica. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys. 

Població diana Persones fumadores que vulguin deixar de fumar. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Promoció de la salut. 

Abast territorial Tota la ciutat 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat (Sta Clara) 

eap_girona2.girona.ics@gencat.cat (Can Gibert) 

eap_girona3.girona.ics@gencat.cat (Montilivi) 

Telèfon: 972 20 00 12 (Sta Clara) / 972 24 53 50 (Can 
Gibert) / 972 22 52 84 (Montilivi). 

Adreça: (la del respectiu CAP, consultar a cada fitxa) 

Paraules clau Tabac, deixar de fumar, salut 

Coordinació amb altres serveis No 

Gestió del servei Institut Català de la Salut 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

mailto:eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
mailto:eap_girona2.girona.ics@gencat.cat
mailto:eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
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GRUPS D’AJUDA MÚTUA 

Àrea o entitat responsable Activa’t per la salut mental – SMC. 

Descripció del servei Els GAM es defineixen com a espais de suport i 
acompanyament continuat entre iguals, per lluitar contra 
l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de suport social, així 
com per compartir estratègies de convivència amb els 
trastorns mentals. Existeixen GAM per a persones amb 
problemes de salut mental i GAM per a familiars. En 
ambdós casos, són les persones dins el mateix grup qui 
dinamitzen les trobades. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys. 

Població diana Persones amb trastorns mentals i les seves famílies. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut. 

Abast territorial Tota la ciutat 

Situació actual Activa 

Contacte Espai Situa’t: girona@activatperlasalutmental.org  

Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques: 
info@familiaisalutmental.cat  

Associació Bipolars Girona (ABI): abigirona@gmail.com  

ActivaMent Delegació Girona: girona@activament.org  

Adreça: C/ de la Rutlla, 22, 17002 Girona 

Paraules clau Salut mental / Benestar, Salut comunitària, Persones en 
risc d’exclusió social, Família, Alcohol i altres drogues. 

Coordinació amb altres serveis Sí 

Gestió del servei Federació Salut Mental Catalunya 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa Taula de Salut Mental 

 
  

mailto:girona@activatperlasalutmental.org
mailto:info@familiaisalutmental.cat
mailto:abigirona@gmail.com
mailto:girona@activament.org
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PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES 

Àrea o entitat responsable Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). 

Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de les 
drogodependències del Gironès i Pla de l’Estany. 

Col·legi de Farmacèutics de Girona. 

Descripció del servei El Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) és un 
programa de reducció de danys que té per objectiu 
disminuir l’impacte negatiu del consum de drogues, 
especialment per via injectada. Bàsicament es pretén 
prevenir les malalties infectocontagioses associades al 
consum de drogues per via parenteral (infeccions pel VIH, 
hepatitis víriques i altres), reduir les conductes de risc que 
faciliten la transmissió d’infeccions i facilitar l’accés als 
recursos disponibles de reducció de danys (xeringues 
estèrils i altres elements necessaris per a un consum 
injectat higiènic). 

A la ciutat de Girona hi ha 17 punts PIX: 

• CAP Can Gibert del Pla 
• CAP Montilivi 
• CAP Santa Clara 
• CAP Taialà (Joan Vilaplana) 
• CAP Vila Roja 
• CAS Teresa Ferrer 
• CL Pont Major 
• Equip de carrer – IAS Girona 
• FARMÀCIES: 
o Boladeras Suárez, Elida - Figueras Moner, Francesca 
o Campasol Teixidor, Pilar - Frigola Campasol, Maria 
o Cardelus CB 
o Corretger Ruhí, Susanna 
o Gairin Deulofeu, Olga 
o Guixeres Puig, Montserrat 
o Muñoz Puig, Anna Maria 
o Sabria Mestras, Anna Mª – Trisan Sabria, Jordi 
o Simon Bombi, Agustí 

Grup d’edat Persones majors d’edat. 

Població diana Persones consumidores de drogues per via parenteral.  

Àmbit d’intervenció  Salut mental i addiccions. 

Perspectiva d’anàlisi Prevenció en salut / Protecció de la salut. 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Activa. 
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Contacte A/E: casteresaferrer@ias.cat  

infermeriacasteresaferrer@ias.cat  

(Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències 
del Gironès i el Pla de l’Estany). 

Web: http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/504   

Telèfon: 972 205 505 

Adreça: C/ Baldiri Reixach, 50 baixos, 17003 - Girona 

A/E: aps.girones@gencat.cat  

(ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès). 

A/E: cofgirona@cofgi.org  

(Col·legi de Farmacèutics de Girona). 

Paraules clau Addiccions, Alcohol i altres drogues, Salut Comunitària, 
Salut mental / Benestar.  

Coordinació amb altres serveis Sí. 

Gestió del servei Departament de Salut – Generalitat de Catalunya.  

Servei inserit en un pla municipal No.  

Servei coordinat per taula participativa No. 

 

  

mailto:casteresaferrer@ias.cat
mailto:infermeriacasteresaferrer@ias.cat
http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/504
mailto:aps.girones@gencat.cat
mailto:cofgirona@cofgi.org
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PROGRAMA “INTERVENCIÓ AL CARRER” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació. 

Descripció del servei Servei d'atenció, prevenció, detecció i promoció del 
jovent a partir del treball socio-educatiu al carrer. 

Grup d’edat Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 
anys. 

Població diana Joves que estan a l'espai públic en risc exclusió. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: gemma.clapes@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 419 492 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

Paraules clau Infància i joventut, Persones en risc d’exclusió social. 

Coordinació amb altres serveis Sí, altres seccions de la mateixa àrea. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona i entitats del tercer sector. 

Servei inserit en un pla municipal No.  

Servei coordinat per taula participativa Sí, Consell de Cohesió i Serveis Socials. 

 

  

mailto:gemma.clapes@ajgirona.cat
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PROGRAMA “NO ET FUMIS LA SALUT” 

Àrea o entitat responsable Oncolliga Girona – Programes de prevenció. 

Descripció del servei Un programa de prevenció de consum de tabac dirigit al 
jovent, on l’activitat principal és la xerrada que convida a 
reflexionar sobre la tradició i la ciència, els beneficis 
econòmics i la pèrdua personal, la manipulació política i la 
salut, en definitiva, els mites i la realitat del tabac; la qual 
es pot complementar amb la participació activa en la 
campanya de sensibilització i en la celebració del Dia 
mundial sense tabac. Objectiu: Prevenir el consum de 
tabac entre els i les menors d’edat. 

Grup d’edat Primera adolescència (13-15 anys). 

Població diana Adolescents.  

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal. Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut, Prevenció en Salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: prevencio@oncolligagirona.cat (Eulàlia Romera) 

Pàgina web: www.oncolligagirona.cat  

Telèfon: 972 22 49 63 

Adreça: C/ Illa Fuerteventura, 10, 17007 Girona 

Paraules clau Infància i joventut, Deixar de fumar, Alcohol i altres 
drogues. 

Coordinació amb altres serveis Sí: Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona. 

Gestió del servei Oncolliga Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Pla local de salut. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:prevencio@oncolligagirona.cat
http://www.oncolligagirona.cat/
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PROGRAMA “SALUT I ESCOLA” 

Àrea o entitat responsable Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i Equips 
d’Atenció Primària de Girona. 

Descripció del servei El programa inclou activitats de promoció de la salut i de 
prevenció que es fan als centres educatius de secundària. 
També inclou “La consulta oberta”, un espai confidencial 
dins el centre, on els i les adolescents poden consultar 
qualsevol tema de salut al o la professional d’infermeria 
de l’equip d’atenció primària de salut. “La consulta 
oberta” permet apropar els serveis de salut als centres 
educatius de secundària i al seu alumnat. 

La finalitat del programa es basa en millorar la salut dels i 
les estudiants d’ESO i BAT mitjançant accions de promoció 
de la salut, de prevenció de les situacions de risc i 
d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la 
salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de 
drogues legals i il·legals i salut alimentària; en 
col·laboració amb els centres educatius i els serveis de 
salut comunitària presents al territori. També s’ofereixen, 
a principis de curs, activitats informatives, seminaris i 
tallers en col·laboració amb els centres educatius i els 
serveis de salut comunitària del territori. 

Grup d’edat Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana 
(16-17 anys).  

Població diana Persones amb malestar emocional, Persones amb situació 
de drogodependència, Persones de contextos culturals 
diversos, Persones vulnerables o en risc d’exclusió social, 
etc. en l’etapa estudiantil.  

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal, hàbits saludables, ser referents en 
salut adolescent i jove. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Instituts i centres docents d’ESO, BAT i cicles formatius de 
Girona ciutat. 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat (Sta. Clara) 

eap_girona2.girona.ics@gencat.cat (Can Gibert) 

eap_girona3.girona.ics@gencat.cat (Montilivi) 

eap_girona4.girona.ics@gencat.cat (Taialà) 

Telèfon: 972 20 00 12 (Sta. Clara) / 972 24 53 50 (Can 
Gibert) / 972 22 52 84 (Montilivi) / 972 22 76 36 (Taialà) 

Adreça: (la del respectiu CAP, consultar a cada fitxa) 

A/E: aps.girones@gencat.cat  

(ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès). 

mailto:eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
mailto:eap_girona2.girona.ics@gencat.cat
mailto:eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
mailto:eap_girona4.girona.ics@gencat.cat
mailto:aps.girones@gencat.cat
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Paraules clau Infància i joventut, Activitat física, Salut sexual i 
reproductiva, Alcohol i altres drogues, Alimentació 
saludable. 

Coordinació amb altres serveis Sí, Departament de Salut i Departament d’Ensenyament. 

Gestió del servei Departament de Salut en coordinació amb el 
d’Ensenyament i salut municipal. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 
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PROJECTE “HÀBITS SALUDABLES” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació – 
Centres Cívics. 

Descripció del servei Servei per a la sensibilització, capacitació, prevenció i 
promoció de la salut al Sector Est, treballar en xarxa, 
diagnosticar, realitzar activitats. 

Comissió o grup de treball en xarxa format per mestres de 
les escoles i tècnics dels serveis i recursos socioeducatius i 
de salut de Girona Est. Diagnosticar necessitats i 
mancances en salut i proposar accions preventives per a 
donar-hi resposta. Organitzar activitats de conscienciació, 
sensibilització i promoció d’hàbits saludables (higiene 
personal, respecte del medi ambient, activitat física i 
esportiva, alimentació saludable, consum de drogues, 
conductes sexuals de risc...). Cohesió i convivència. 

Grup d’edat Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys), 
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15 
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-
29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, 
majors de 85 anys. 

Població diana Famílies, població en general. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Barri concret: Sector Est. 

Situació actual Activa 

Contacte Centre Cívic Onyar 

Telf.: 972 010 298 

Adreça: C/ Camp de la Plana, 13, 17004 Girona 

Paraules clau Salut mental / Benestar, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí, mateixa àrea i escoles. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa Sí, programa comunitari Integrant Accions. 
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PROJECTE “SUPORT VEÏNS I VEÏNES” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació – 
SBAS. 

Descripció del servei Projecte de recolzament tècnic i dinamització de la junta 
de l’associació de veïns del barri de Font de la Pólvora. El 
projecte té com a finalitat apoderar als veïns i veïnes del 
barri per tal que defensin els seus drets com a ciutadans i 
veïns de Girona i reivindiquin igualtat de condicions 
respecte als seus conciutadans. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, majors de 85 anys. 

Població diana Entitats. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Barri concret: Sector Est. 

Situació actual Activa 

Contacte Centre Cívic Onyar 

Telf.: 972 010 298 

Adreça: C/ Camp de la Plana, 13, 17004 Girona 

Paraules clau Persones en risc d’exclusió social, Activitat física, Salut 
comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí, amb serveis de la mateixa àrea. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona i entitat tercer sector. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa Sí, programa comunitari Integrant Accions. 
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RECURS TABAQUISME - ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER GIRONA 

Àrea o entitat responsable AECC - Catalunya contra el Càncer Girona. 

Descripció del servei Programa de Prevenció de l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer – Delegació de Girona a Catalunya. En relació a 
la prevenció del tabaquisme, s’ofereixen els següents 
recursos: 

• Xerrades informatives. 
• Programa per deixar de fumar presencial o en línia, 

individual o grupal. 
• Guia per deixar de fumar. 
• Aplicació per deixar de fumar: RESPIRAPP. 

Grup d’edat 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 
anys, 75-84 anys, majors de 85 anys. 

Població diana Qualsevol persona consumidora de tabac. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i addiccions. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Tota la ciutat. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: montse.salvachua@aecc.es / 
girona@contraelcancer.es  

Telèfon: 972 201 306 / 665 531 495 

Web: https://dejardefumar.aecc.es/  

Adreça: C/ Albereda, 3-5. Edifici Fòrum, 17004 Girona 

Paraules clau Deixar de fumar, Tabac, Salut, Alcohol i altres drogues. 

Coordinació amb altres serveis Sí. 

Gestió del servei AECC - Catalunya contra el Càncer Girona. 

Servei inserit en un pla municipal No. 

Servei coordinat per taula participativa No. 

 
  

mailto:montse.salvachua@aecc.es
mailto:girona@contraelcancer.es
https://dejardefumar.aecc.es/
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RECURSOS EDUCATIUS AJUNTAMENT – BENESTAR EMOCIONAL 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut 

Descripció del servei Itinerari per treballar l'autoconeixement, l'empatia, la 
gestió d'emocions i sentiments... L’objectiu és el 
d'aconseguir un benestar emocional que per extensió 
contribuirà a la salut mental i general de l'infant o 
adolescent, així com el benestar individual i col·lectiu. 

Grup d’edat Fins a 18 anys. 

Població diana Infants i adolescents.  

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal. Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut, Prevenció en Salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa. 

Contacte Correu electrònic: salutgrup@ajgirona.cat  

Pàgina web: https://web.girona.cat/salut/  

Telèfon: 972 41 90 00 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona. 

Paraules clau Infància, recursos educatius, educació, prevenció, salut, 
tallers, activitats, pantalles, addiccions, adolescents, 
joves, risc, secundària, etc. 

Coordinació amb altres serveis Sí: centres educatius de secundària, servei municipal 
d’educació, Taula de Salutacció, servei de joventut de 
l’Ajuntament de Girona, etc. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Sí: Pla local de salut. 

Servei coordinat per taula participativa No 

  

mailto:salutgrup@ajgirona.cat
https://web.girona.cat/salut/
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RECURSOS EDUCATIUS AJUNTAMENT – PREVENCIÓ CONSUMS I ADDICCIONS 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut 

Descripció del servei Itinerari de prevenció de consum de drogues i conductes 
addictives, des de 1r d'ESO fins a ESPO, de forma diversa 
(prevenció tabaquisme i el consum d'alcohol, prevenció 
del joc-online, prevenció inespecífica des del treball de 
l'assertivitat i altres eines per fer front a la pressió de 
grup...). 

Grup d’edat 12 a 18 anys. 

Població diana Adolescents.  

Àmbit d’intervenció  Prevenció universal. Salut mental i conductes addictives. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut, Prevenció en Salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa. 

Contacte Correu electrònic: salutgrup@ajgirona.cat  

Pàgina web: https://web.girona.cat/salut/  

Telèfon: 972 41 90 00 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

Paraules clau Drogues, addiccions, recursos educatius, educació, 
prevenció, salut, tallers, activitats, pantalles, adolescents, 
joves, risc, secundària, etc. 

Coordinació amb altres serveis Sí: centres educatius de secundària, servei municipal 
d’educació, Taula de Salutacció, servei de joventut de 
l’Ajuntament de Girona, etc. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Sí: Pla local de salut. 

Servei coordinat per taula participativa No 

 
  

mailto:salutgrup@ajgirona.cat
https://web.girona.cat/salut/
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TALLERS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

Àrea o entitat responsable MOSSOS D’ESQUADRA. Oficina de Relacions amb la 
Comunitat 

Descripció del servei Tallers i xerrades de prevenció vers el consum de drogues 
(legals i il·legals).  

Grup d’edat Dels 14 als 16 

Població diana Alumnes dels centres educatius 

Àmbit d’intervenció  Prevenció selectiva, reducció danys 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut  

Abast territorial Catalunya 

Situació actual Activa ( el servei segueix operatiu)  

Contacte A/E: jordibartomeu@gencat.cat  

Web: www.gencat.cat/mossos  

Telf: 972 181 610 / ext. 60910 

Adreça: Gran Via de Jaume I, 57, 17002 Girona 

Paraules clau Prevenció, Drogues, Addicció, Salut pública 

Coordinació amb altres serveis Sí: Servei Municipal d’Educació, Centre Jove de Salut, 
Promoció de la Salut Ajuntament, Departament 
d’Ensenyament, Policia Local, Serveis Socials, EAIA, 
DGAIA, EAP, Departament de Salut, Justícia.  

Gestió del servei Gestió directa a través de l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat 

Servei inserit en un pla municipal No  

Servei coordinat per taula participativa La Caseta. Serveis Educatius 

 
  

mailto:jordibartomeu@gencat.cat
http://www.gencat.cat/mossos
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TAULA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT JOVE: “SALUTACCIÓ” 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona, Generalitat de Catalunya (ASPCAT 
i Joventut), Creu Roja Joventut a Girona, Associació 
Comunitària AntiSIDA. 

Descripció del servei Salutacció és el nom que rebia la Taula de Promoció de la 
Salut Jove de la ciutat de Girona fins el 2022. Des de 
diferents administracions i entitats es coordinen diverses 
intervencions de promoció de la salut jove, tant en l'àmbit 
de l'educació formal com en l'oci nocturn. 

Grup d’edat Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana 
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys. 

Població diana Joves. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental i addiccions: promoció de la salut jove. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Històrica. 

Contacte A/E: salutgrup@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 201 900 

Adreça: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 

Paraules clau Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Salut sexual i 
reproductiva, Alcohol i altres drogues. 

Coordinació amb altres serveis Sí: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Creu 
Roja Joventut a Girona, Associació Comunitària AntiSIDA. 

Gestió del servei Servei co-gestionat per tots els ens que en formen part. 

Servei inserit en un pla municipal Sí. Pla local d’infància i adolescència. 

Servei coordinat per taula participativa No.  

 

  

mailto:salutgrup@ajgirona.cat
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SERVEI D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN I DEPENDÈNCIES – AJUNTAMENT 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació 

Descripció del servei Servei de referència per a usuaris/es d'atenció 
domiciliària i/o amb grau dependència i salut. Amb servei 
d'atenció domiciliària (cura de la llar, cura personal, 
càtering, teleassistència, ajuts tècnics...), de menjador per 
a gent gran, de Centre de Dia, i suport al Consell 
Municipal de la Gent Gran.  

Grup d’edat Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys), 
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15 
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-
29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, 
Majors de 85 anys. 

Població diana Famílies, Persones amb discapacitat, Discapacitat física, 
Discapacitat visual, Discapacitat auditiva, Discapacitat 
intel·lectual, Discapacitat per trastorn mental, Persones 
amb situació de drogodependència, Persones amb 
malaltia crònica i col·lectius prioritaris de prevenció, 
Persones amb situació de dependència reconeguda, 
Persones cuidadores de familiars malalts/dependents, 
Entitats. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa 

Contacte Correu-e: ldelgado@ajgirona.cat / sdepaz@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 227 814 

Adreça: Plaça de Leonor Joher, 3, 17006 Girona 

Paraules clau Gent gran, Salut mental i Benestar, Persones cuidadores, 
Malalties cròniques, Activitat física, Alcohol i altres 
drogues, Alimentació saludable, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí. SBAS, Salut. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 

 

  

mailto:ldelgado@ajgirona.cat
mailto:sdepaz@ajgirona.cat
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SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL – AJUNTAMENT 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació. 

Descripció del servei Els SBAS són serveis oberts a tota la població, dedicats a la 
informació, orientació, assessorament, detecció i 
prevenció a persones i tractament social per afavorir la 
inclusió social; mitjançant l'atenció individual, grupal i 
comunitària. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Tots els col·lectius són diana. 

Àmbit d’intervenció  Desigualtats socials. Treball en xarxa amb tots els àmbits. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut / Protecció de la 
salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Activa 

Contacte Centre Social Barri Vell:  

Tel. 972 213 788 

Adreça: C/ Cort Reial, 7 - 17004 Girona 

Centre Social de Palau-Montilivi: 

Tel. 972 487 596 

Adreça: C/ Saragossa, 27 - 17002 Girona 

Centre Social Pont Major: 

Tel. 972 219 602  

Adreça: C/ Pont Major, 67-73 - 17007 Girona 

Centre Social Santa Eugènia: 

Tel. 972 013 894  

Adreça: C/ Santa Eugènia, 146 - 17006 Girona 

Centre Social Sant Narcís: 

Tel. 972 000 323 

Adreça: Pl. Assumpció, 27 - 17005 Girona 

Centre Social Taialà: 

Tel. 972 414 581 

Adreça: C/ Can Sunyer, 46 - 17007 Girona 

Centre Social Vila-roja: 

Tel. 972 213 603 

Adreça: C/ Camp de la Plana, 13 - 17004 Girona 
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Pàgina web: https://web.girona.cat/ssocials/atencio-
social  

Paraules clau Infància i joventut, Dona, Gent gran, Persones en risc 
d’exclusió social, Escola de pacients, Salut mental / 
Benestar, Persones cuidadores, Malalties cròniques, 
Activitat física, Salut sexual i reproductiva, Alcohol i altres 
drogues, Alimentació saludable, Salut bucodental, 
Formació, Salut comunitària 

Coordinació amb altres serveis Sí. Educació i Esports, Salut, Sostenibilitat, Urbanisme, 
Cultura. 

Gestió del servei Nombroses entitats, majoritàriament del tercer sector, 
gestionen projectes i recursos de l'àrea. 

Servei inserit en un pla municipal No. Aclariment: hi ha projectes/recursos que sí que estan 
en un pla municipal, però no el servei en sí. 

Servei coordinat per taula participativa No. Aclariment: hi ha projectes/recursos que sí que estan 
en una taula participativa, però no el servei en sí. 

 

  

https://web.girona.cat/ssocials/atencio-social
https://web.girona.cat/ssocials/atencio-social
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TAULA DE SALUT MENTAL 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Servei de Promoció de la Salut. 

Descripció del servei La Taula de Salut Mental té com a finalitat donar a 
conèixer la situació de les persones afectades per un 
trastorn mental i les seves famílies, representar i defensar 
els seus drets i col·laborar en la millora i/o creació de 
recursos sanitaris i socials necessaris, tant des de l’àmbit 
de la promoció i prevenció, com el de l’assistència. 

Es proposa com un òrgan de participació sectorial, de 
consulta, assessorament i anticipació impulsat per la 
Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Girona. Es planteja 
com una plataforma estable de treball, debat i proposta 
en temes referents a la salut mental. Periòdicament es 
fan reunions de coordinació, en les quals hi participen 
institucions i entitats que treballen en aquest àmbit. 

Grup d’edat Tots els grups d’edat. 

Població diana Persones afectades per un trastorn mental i famílies. 

Àmbit d’intervenció  Salut mental. Treball en xarxa amb tots els àmbits. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona. 

Situació actual Activa. 

Contacte A/E: cfornells@ajgirona.cat / salutgrup@ajgirona.cat  

Telèfon: 972 20 42 12 

Adreça: Plaça Sant Pere, 11B, 17004 Girona.  

Paraules clau Salut mental / Benestar, Infància i joventut, Dona, Gent 
gran, Persones en risc d’exclusió social, Persones 
cuidadores, Malalties cròniques, Addiccions, Alcohol i 
altres drogues, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí, múltiples recursos de la ciutat. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. 

Servei inserit en un pla municipal Sí. Pla Local de Salut. 

Servei coordinat per taula participativa És una taula participativa. 

 

  

mailto:cfornells@ajgirona.cat
mailto:salutgrup@ajgirona.cat
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XARXA DE CENTRES CÍVICS – AJUNTAMENT 

Àrea o entitat responsable Ajuntament de Girona – Àrea Drets Socials i Cooperació 

Descripció del servei Els Centres Cívics són equipaments de titularitat pública 
municipal que desenvolupen polítiques socials de 
l'Ajuntament en favor de la cultura, l'educació, la inclusió 
potenciant la participació individual i col·lectiva. La Xarxa 
també envia un butlletí general amb periodicitat variable. 

Grup d’edat Totes les edats. 

Població diana Tots els col·lectius són diana. 

Àmbit d’intervenció  Prevenció en salut 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Tota la ciutat de Girona 

Situació actual Activa 

Contacte A/E: xccivics@ajgirona.cat   

Web: www.girona.cat/ccivics  

Telèfon: 972 419 404 

- 

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal 

Tel. 972 010 005 

Adreça: C. Cort Reial, 7 - 17004 Girona 

Centre Cívic Onyar 

Tel. 972 010 298 

Adreça: C. Camp de la Plana, 13 - 17004 Girona 

Centre Cívic Pedret 

Tel. 972 212 568 

Adreça: C. Pedret, 152-156 - 17007 Girona 

Centre Cívic Pla de Palau 

Tel. 972 426 390 

Adreça: C. Saragossa, 27 - 17002 Girona 

Centre Cívic Pont Major 

Tel. 972 205 244 

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

Centre Cívic Sant Narcís 

Tel. 972 237 063 

Adreça: Plaça Assumpció, 26-27 - 17005 Girona 

Centre Cívic Santa Eugènia 

mailto:xccivics@ajgirona.cat
http://www.girona.cat/ccivics
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Tel. 972 245 111 

Adreça: C. Santa Eugènia, 146 - 17006 Girona 

Centre Cívic Ter 

Tel. 972 414 952 

Adreça: C. Can Sunyer, 46 - 17007 Girona 

Paraules clau Infància i joventut, Dona, Gent gran, Persones en risc 
d’exclusió social, Salut mental / Benestar, Activitat física, 
Alimentació saludable, Formació, Salut comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí. Salut, Educació, Esports, Cultura. 

Gestió del servei Ajuntament de Girona. Nombroses entitats i associacions 
vinculades al territori gestionen projectes i activitats del 
servei. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 
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XARXA DE TABAC – REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA 

Àrea o entitat responsable ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès. 

Descripció del servei Conjunt d’institucions interessades i actives en la millora 
de la prevenció i control del tabaquisme de la Regió 
Sanitària de Girona. Els objectius de la xarxa són: 

- Ordenar i optimitzar els recursos, compartir criteris,  
implementar i compartir bones pràctiques basades en 
l’evidència. 

- Detectar necessitats específiques i motivar els i les 
professionals de les institucions en la lluita contra el 
tabaquisme. 

- Establir vincles amb altres xarxes, visualització i difusió 
de les actuacions/treballs realitzats. 

- Esdevenir referent territorial en prevenció i 
abandonament del consum de tabac. 

Grup d’edat Totes les edats. 

Població diana Població en general, amb el focus en els col·lectius més 
vulnerables. 

Àmbit d’intervenció  Les línies de treball són: 

- Evitar l’exposició involuntària al fum ambiental del tabac 
(FAT). 

-Prevenir l’inici del tabaquisme. 

-Promoure l’abandonament del consum de tabac. 

-Lluitar contra les desigualtats: incorporar sobretot la 
perspectiva de gènere i classe social. 

Perspectiva d’anàlisi Promoció de la salut / Prevenció en salut 

Abast territorial Regió Sanitària de Girona. 

Situació actual Activa, xarxa que es reuneix trimestralment. 

Contacte A/E: aps.girones@gencat.cat  

Adreça: Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona. 

Paraules clau Infància i joventut, Dona, Prevenció drogodependències, 
Drogues i consums, Salut mental / Benestar, Salut 
comunitària. 

Coordinació amb altres serveis Sí, col·laboració amb proveïdors sanitaris: ICS-IAS, SSIBE, 
Fundació Hospital de Campdevànol i Comarcal del 
Ripollès, CSMS, FSE, Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa, Albera Salut, Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Pineda de Mar, DipSalut, col·legis 
professionals (COFGi, COIGI i COMG), Càtedra de 
Promoció de la Salut de la UdG, entitats del tercer sector 

mailto:aps.girones@gencat.cat
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(SCATT, AECC-Girona contra el càncer i Fundació Oncolliga 
Girona), Departament d’Educació a Girona, Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, i Direcció General de 
Joventut a Girona. 

Gestió del servei ASPCAT: equip territorial de salut pública del Gironès + 
serveis col·laboradors esmentats a l’anterior casella. 

Servei inserit en un pla municipal No 

Servei coordinat per taula participativa No 
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