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1. JUSTIFICACIÓ 

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) de Girona, nascut de la necessitat 

de realitzar una anàlisi global de la situació de la infància i l’adolescència a la 

ciutat, és l’instrument que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats 

estratègiques i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència a la 

ciutat, a partir del treball transversal de totes les àrees de l’Ajuntament i de la 

participació de tots els agents socials del territori, inclosos els mateixos infants 

(menors de 12 anys) i adolescents (de 12 a 18 anys) de Girona1. 

 

El context normatiu impulsat els darrers anys ha estat molt important en aquest 

àmbit. Des de la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides l’any 1989, fins a la Llei 14/2010, de 27 de maig, 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Amb l’aprovació 

d’aquesta Llei, s’estableix un nou marc normatiu que abraça la prevenció, l’atenció, 

la promoció i la participació de tota la infància i l’adolescència a Catalunya, tant la 

que es troba en situació de risc o desprotecció, com la resta, visualitzant l’infant i 

l’adolescent com a subjectes de drets i d’oportunitats que poden exercitar per si 

mateixos2.  

 

																																																								
1 L’àmbit d’anàlisi i acció són els i les infants menors de 12 anys i els i les adolescents, de 12 a 
18 anys. Tanmateix, és clar que les polítiques d’infància estan vinculades a les polítiques 
familiars, com bé ens recorda l’article 12 de la nova Llei de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència de Catalunya, per la qual cosa aquelles accions adreçades a les famílies per 
desenvolupar la seva responsabilitat parental també entren dins l’objecte d’anàlisi i acció del 
PLIA. 
2 Entre les novetats i reptes que incorpora la Llei, es pot destacar: a) la transversalització de 
les polítiques d’infància i adolescència, que fomenta una revisió global del dret i de les 
poítiques públiques des de la perspectiva de la preeminència de l’interès de l’infant o 
adolescent: tota política i tota norma hauran de ser avaluades des de la perspectiva dels infants 
i adolescents, per tal de garantir que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a 
satisfer el seu interès superior; b) la creació de taules territorials d’infància, definides com a 
òrgans col·legiats que han de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del 
territori i donar viabilitat a la coordinació i al treball en xarxa de tots els professionals que 
treballen en matèria d’infància; c) la prevenció: les administracions públiques han de 
desenvolupar les actuacions necessàries per prevenir les situacions que són perjudicials per al 
benestar o el desenvolupament integrals dels infants i adolescents; d) la protecció pública 
davant dels maltractaments infantils; e) un nou model de protecció de la infància i 
l’adolescència: es configura un sistema descentralitzat de protecció, que es fonamenta en la 
distinció entre les situacions de desemparament i les de risc, mantenint la competència de la 
Generalitat quan es tracta d’infants i adolescents desemparats i atribuint-la als ens locals si 
afecta infants i adolescents en situació de risc. 
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És amb aquest nou context que l’Ajuntament de Girona ha impulsat, a través d’una 

estratègia conjunta d’actuació liderada des del Servei Municipal d’Educació, la 

redacció d’aquest PLIA, el qual cal concebre’l com una eina i no com un objectiu 

final en si mateix, atès que ha de servir per a la definició d’una estratègia global en 

matèria d’infància i adolescència i ajudar a impulsar polítiques adreçades a la 

millora de les condicions de vida dels infants i dels adolescents de Girona. 

 

Així mateix, l’Ajuntament vol presentar properament la candidatura de Girona com 

a Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF3, amb l’objectiu de treballar per a l’obtenció 

del Segell com una fita, tot i que es valora, prioritàriament, el procés d’elaboració i 

el resultat del conjunt d’accions per arribar-hi, a partir de l’elaboració i posada en 

funcionament del PLIA, així com del Consell d’Infants de la ciutat, per tal que 

esdevingui un òrgan permanent de participació del col·lectiu d’infants gironins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
3  El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) va ser creat l’any 2001 per UNICEF 
Espanya amb l’objectiu de promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a 
municipis de l’Estat espanyol. A través del programa CAI, UNICEF reconeix cada dos anys la 
tasca dels governs locals mitjançant l’entrega del Segell Reconeixement Ciutat Amiga de la 
Infància.  
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2. METODOLOGIA I FASES D’ELABORACIÓ DEL PLIA  

El procés d’elaboració del PLIA s’ha desenvolupat en dues fases –diagnosi i 

elaboració de línies estratègiques– on s’ha abordat la realitat dels infants i 

adolescents i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva 

quantitiva, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen, i a partir de 

l’aplicació de diferents eines metodològiques. 

 

A l’hora d’elaborar el PLIA, s’han tingut en compte tres aspectes fonamentals: 

 

a) Centralitat: potenciar el rol de l’ens local promotor del projecte com a actor 

rellevant en la promoció d’estratègies per garantir drets i oportunitats en la 

infància i l’adolescència. 

 

b) Dependència: reconèixer la impossibilitat d’emprendre accions aïllades i, en 

conseqüència, la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració amb d’altres 

actors polítics i socials. 

 

c) Integralitat: adaptar-se a la complexitat de la societat actual i la 

interdependència entre les diferents esferes de la vida pública (atenció social, 

salut, educació, promoció econòmica, cultura, esports i lleure, participació, 

mobilitat, espai públic, seguretat). 

 

La metodologia per realitzar una anàlisi sobre la realitat local en matèria d’infància i 

adolescència pot ser molt diversa, però en aquest procés s’ha prioritzat: 

 

a) La comprensió, la intel·ligibilitat i l’acord entre totes les parts: per damunt 

de la sofisticació tècnica excessiva, s’ha prioritzat un document acurat, encertat, 

entenedor i compartit. 

 

b) La construcció de conclusions construïdes col·lectivament: prou 

compartides entre els diversos actors de la comunitat per tal de garantir un 

desenvolupament futur efectiu, col·laboratiu i amb la implicació de tothom. 
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Així mateix, s’ha considerat cabdal la participació activa dels diversos agents 

institucionals i socials del territori. En aquest sentit, el procés d’elaboració de 

l’anàlisi compartida de la realitat gironina en matèria d’infància i adolescència ha 

promogut no només anàlisis tècniques, sinó també la participació d’agents 

diversos: representants polítics, tècnics locals i d’altres administracions, agents 

socials, entitats, famílies, adolescents i infants. Només des d’una perspectiva 

relacional es podran assolir resultats útils i adaptats a la realitat local.  

 

2.1. Marc conceptual: àmbits temàtics i perspectives d’anàlisi 

Tota la informació recollida i generada s’ha sistematitzat i analitzat per àmbits 

temàtics però compartint una perspectiva integral. Aquesta anàlisi ha permès de 

tenir a l’abast una fotografia de la situació actual de la infància i l’adolescència de 

Girona, de les seves necessitats i dels recursos de què disposa actualment en els 

següents àmbits temàtics: 

 

 Atenció social 

 Salut 

 Educació 

 Promoció econòmica (ocupació) 

 Cultura 

 Esports i lleure 

 Participació 

 Mobilitat i espai públic 

 Seguretat 

 

Així mateix, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència constitueix el marc de referència de l’actuació municipal, atès que 

amplia una regulació centrada principalment en la prevenció del desemparament i 

la protecció, bo i convertint-la en una llei global per a tota la infància i 

l’adolescència, i incorporant-hi també la promoció i l’atenció en tots els àmbits de la 

vida quotidiana. 
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Aquesta Llei defineix, en el seu Preàmbul, cinc conceptes fonamentals sobre els 

quals s’estructuren els drets i les oportunitats del col·lectiu:  

	

Perspectiva 
d’anàlisi 

Descripció 

PROMOCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que obeeixen a objectius de millora i 
que pretenen oferir un major benestar personal i social. Actuacions 
que es duen a terme encara que no s’hagi detectat prèviament la 
necessitat d’intervenir. 
 

PREVENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que pretenen preservar l’infant o 
adolescent de les situacions que poden ser perjudicials per al seu 
sa desenvolupament i/o benestar. 
 

ATENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que es duen a terme quan existeix la 
probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de 
l’infant o adolescent en pot resultar afectat negativament. La 
conseqüència jurídica d’aquests casos és la declaració de risc. 

PROTECCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials reservades per quan el 
desenvolupament integral de l’infant o adolescent resulta 
seriosament afectat. Una de les seves conseqüències jurídiques és 
la declaració de desemparament. 
 

 
PARTICIPACIÓ 
 

Participació activa dels infants i adolescents en la vida pública a 
través de la promoció d’espais de participació. 

(Preàmbul Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència) 

 

En aquest sentit, el procés d’elaboració del PLIA de Girona, ha tingut en compte 

aquests nivells d’intervenció d’una forma transversal als diversos àmbits de la vida 

dels infants i adolescents gironins. 
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2.2. Fase de Diagnosi: tres pilars fonamentals 

La primera fase, de diagnosi, es concep com el pal de paller per realitzar una 

radiografia més nítida de la ciutat en matèria d’infància i adolescència, per 

conèixer-ne millor la realitat, obtenir-ne una visió multidisciplinària, objectiva i 

global, detectar-ne els problemes i necessitats, i per abordar o decidir si cal actuar, 

com cal actuar i amb quina intensitat o prioritat. 

 

La fase de diagnosi està constituïda per tres pilars fonamentals:  

 

 Anàlisi quantitativa sociodemogràfica: l’objectiu d’aquesta anàlisi és 

elaborar un informe que reculli informació quantitativa a nivell 

sociodemogràfic que reflecteixi la situació actual del col·lectiu (població de 0 

a 18 anys). Per tal d’escometre aquest objectiu, les accions que s’han dut a 

terme són les següents: 

 

o a) Anàlisi interna: explotació de dades de caràcter sociodemogràfic 

referides al col·lectiu. 

 

o b) Anàlisi externa: explotació estadística de dades que permetin la 

comparació específica del municipi amb àmbits territorials superiors 

(comarcals, provincials i/o nacionals). Es tracta de donar una 

perspectiva supralocal als indicadors de l’anàlisi interna. 

 

Així mateix, aquestes accions han inclòs la interpretació, complementació i 

ordenament de les dades i de les informacions per a l’elaboració de 

l’informe de diagnosi quantitiva. 

 

 Elaboració del Mapa de Recursos i Serveis per a la Infància i 

l’Adolescència: l’objectiu és completar l’anàlisi sociodemogràfica 

identificant de forma ordenada tot el conjunt de recursos i serveis adreçats 

a la infància i l’adolescència de Girona. 
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Per tal d’escometre aquest objectiu i definir-ne el procés d’elaboració, es va 

realizar una sessió de treball amb el Nucli Dinamitzador, en el que es 

concretaren 9 entrevistes en profunditat a diversos responsables tècnics 

locals, representats del conjunt de departaments municipals. 

 

Així mateix, atès que era essencial conèixer quins són els recursos de què 

es disposa per tal de fer front a les necessitats que s’identifiquen, ha estat 

imprescindible per recollir aquesta informació la col·laboració i el paper actiu 

dels referents municipals de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de 

Girona. 

 

 Dinamització de sessions participatives de diagnosi: un aspecte 

important de la realitat és la seva apreciació subjectiva, atès que:  

a) permet identificar els interessos existents al territori i els possibles agents 

transformadors. 

b) complementa i interpreta la informació que ens ofereixen les dades 

(anàlisi quantitativa) i el Mapa de Recursos. 

c) identifica els punts de consens. 

d) implica als diferents agents en el desenvolupament del projecte. 

e) produeix sinergies de col·laboració. 

 

En aquest sentit, i des d’una dimensió descriptiva i reflexiva, l’objectiu 

d’aquestes sessions participatives ha estat obtenir valoracions i informació 

qualitativa dels principals agents socials i institucionals amb coneixement de 

la realitat local respecte la situació actual i les perspectives de futur entorn 

al col·lectiu d’anàlisi (0-18 anys) a la ciutat. S’ha debatut conjuntament 

atenent als punts forts i als punts febles per tal d’obtenir visions de diagnosi, 

en base a la informació obtinguda a través de les dades i dels recursos 

existents.  
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Aquestes sessions han tingut la utilitat d’identificar particularitats territorials, 

definir quins elements cal afrontar a través de l’estudi i concretar-ne els 

reptes que es volen assolir. 

 

Aquesta imatge inicial del territori –quantitativa, de recursos i serveis, i qualitativa– 

esdevé essencial com a punt de referència per tal d’obtenir una visió de conjunt 

acurada de la situació actual de la infància i l’adolescència de la ciutat, així com 

per implicar els agents del mateix en el seu desenvolupament.  

 

Per motivar l’interès d’aquests agents, cal que el diagnòstic sigui rigorós, concertat 

i participatiu; d’aquesta manera es reforça el sentiment de pertinença, tothom 

interioritza el projecte i se’n sent part per desenvolupar-lo posteriorment. 

 

2.3. Fase d’elaboració de línies estratègiques 

Finalment, i a partir de l’anàlisi de la primera fase de diagnosi,  la segona fase 

d’elaboració del PLIA fa referència al conjunt d’eixos estratègics i principals línies 

d’actuació del Pla. 

 

Aquesta fase, de caràcter propositiu, ha estat consensuada amb els diferents 

representats tècnics municipals de cadascun dels àmbits temàtics de referència 

(atenció social, salut, educació, promoció econòmica, cultura, esports i lleure, i 

mobilitat, espai públic i seguretat), a partir d’una sessió de treball en què s’ha tingut 

en compte tota la informació resultant de la diagnosi (anàlisi sociodemogràfica, 

mapa de recursos i resultats de les diverses tallers deliberatius de diagnosi 

realitzats amb tots els agents del territori). 

 

La finalitat d’aquesta fase és la de disposar d’una proposta estratègica d’actuació 

del PLIA, que contingui els següents elements de referència: 

 

 Principis a partir dels quals es fonamenta el PLIA. 

 Criteris d’orientació per a l’execució futura del PLIA. 
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 Eixos d’orientació estratègica i línies d’actuació del PLIA. 

 

Aquesta proposta ha de servir per orientar la concreció futura d’un Pla d’Actuació 

per part del consistori gironí en l’àmbit de la infància i adolescència. 
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3. ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFICA 

La següent anàlisi sociodemogràfica constitueix el primer pilar de la fase de 

diagnosi del PLIA i està centrada en la dimensió, estructura i evolució dels infants i 

adolescents de Girona, entès com les persones situades en la franja d’edat de 0 a 

18 anys i residents a Girona. La seva anàlisi s’ha abordat a partir de tota la 

població de Girona, on conviu el col·lectiu esmentat. El recull d’informació 

quantitativa dels infants i adolescents del municipi es basa en dades estadístiques 

secundàries provinents de les fonts existents en els següents organismes: UMAT 

(Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial) i IDESCAT (Institut d’Estadística de 

Catalunya).  

 
3.1. Situació actual dels infants i adolescents de Girona 

La població actual d’infants i adolescents és de 20.792 persones4, el 21% de la 

població de Girona. El col·lectiu d’infants i adolescents s’emmarca en la població 

de Girona, població configurada per 97.227 habitants i amb una densitat de 2.485 

habitants/km2. Aquesta densitat és la més alta de la comarca i ha mantingut un 

creixement sostingut des dels anys noranta.  

 

Tal com es pot comprovar en la dimensió i l’estructura d’edats de la població és 

positiva en termes generals. Per una banda, els índexs de creixement (0,96) i 

substitució (1,01) mostren una capacitat de creixement de la població i, per altra 

banda, aquest grup d’edat (la població d’infants i adolescents) té una presència 

significativa en el conjunt de la població gironina, també enfortint la idea de 

població amb una estabilitat i canvi poblacionals.   

   

En la comparativa segons el sexe de la població es detecta que les dones estan 

per sobre la mitjana provincial i catalana. El total de la població gironina està 

configurada per 46.734 homes i 50.493 dones; un 48% d’homes i un 52% de 

dones. Sobretot, en les franges superiors als 20 anys, el col·lectiu femení manté 

diferències a l’alça respecte el col·lectiu masculí. En canvi, en la franja inferior, els 

de menys als 20 anys, el col·lectiu masculí és més nombrós de manera 
																																																								
4 Dades de l’any 2014 per UMAT (Unitat Municipial d’Anàlisi Territorial). 
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significativa i diferenciada que el femení. Les diferències en els darrers anys es 

reprodueixen en la mateixa línia descrita. En el període anterior a la crisi (abans 

del 2008) es detecten variacions que disminueixen i canvien l’estructura actual. La 

influència migratòria i de mobilitat masculina es planteja com un dels factors 

explicatius pels resultats estadístics exposats segons el sexe i l’edat de la 

població.    

 

Estructura d’edats de la població de Girona (nombres absoluts i percentatges) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. 

 
 

Pel que fa referència a l’educació dels infants de Girona fins la seva escolarització 

obligatòria (fins als 3 anys), en un 45% (a 2011) es matriculen a les escoles 

bressol o llars d’infants. En un 66% en centres privats i 34% a centres públics. En 

l’educació primària i secundària obligatòria hi ha un total de 16.918 alumnes que 

accedeixen als 62 centres d'ensenyament de règim general segons els nivells de 

cadascun que imparteixen5. Una xifra que han anat augmentant en els últims anys.  

 
El nivell d’instrucció de la població de Girona a partir de 16 anys (l’educació 

postobligatòria) es manté uns nivells per sota la mitjana en la formació més bàsica, 

5.432 persones sense titulació. Més enllà d’aquesta xifra, tal com es pot comprovar 

en la següent gràfica, la població de Girona se situa respecte les mitjanes 

																																																								
5 S’hi inclou: educació infantil, primària, secundària i especial.  
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comarcals i catalanes en una posició satisfactòria al mantenir un volum de població 

superior a les franges d’ensenyament universitari. D’aquesta manera, un 28% de 

les 78.360 persones per sobre dels 16 anys tenen una nivell d’instrucció superior 

universitari.  Una xifra on les dones tenen una major presència i majoritàriament 

emmarcades a l’edat de 25 a 35 anys. En edats posteriors, el volum de població 

amb aquest nivell d’instrucció progressivament va reduint-se.  

 
Nivell d’instrucció a Girona, Gironès i Catalunya (nombres absoluts) 

 

	
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Cens de població i habitatges de l'INE. 

 

	
	
	
3.2. Evolució de la població  

L’evolució de la població de Girona en el període de 1998 a 2014 i, en termes 

generals, és positiva. Dels 71.858 habitants registrats al padró municipal a l’any 

1998, es passa a 97.227 l’any 2014. Per tant, el creixement de 25.369 habitants se 

situa per sobre les mitjanes comarcal i catalana. La tendència del municipi és 

semblant a la mitjana catalana tot i tenir uns valors amb una variació interanual 

més alta de creixement. Aquest fet marca el punt diferencial amb la mitjana 

general de Catalunya. Els valors diferencials on s’observa un creixement més 

intens se situen en els anys 2002 i el 2006, tot i que, en termes històrics, el 

creixement continu s’inicia a l’any 1991, assolint un creixement fins 2014 del 38%.  
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Nombre de d’habitants a Girona (nombres absoluts) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 
 

No obstant, el creixement, tot i tenir unes xifres mitjanes positives, s’observa una 

variació en el final del període analitzat. Fins a l’any 2009 la variació interanual 

mitjana de 2,7%. En canvi, a partir de 2009 s’observa un alentiment del creixement 

en la tendència, fins assolir, en els anys posteriors, un estacament de les xifres de 

creixement, marcant una variació de mitjana del 0,2% (de 2009 fins a 2014). 

L’últim any de registre, 2014, es detecta una reducció en el nombre d’habitants. 

Una tendència també molt similar a les xifres catalanes; Catalunya, en el 2013 i 

2014, ha tingut un decreixement de la població fruit de les migracions. Girona 

també pateix les conseqüències de l’emigració.  

    

Aquesta evolució poblacional manté una relació amb l’inici de la crisi i el flux 

migratori produït per aquesta. Per tant, es pot relacionar el creixement vegetatiu 

amb la contracció econòmica, produint aquesta una contracció també en el 

creixement real de la població de Girona a partir de 2009. Per tant, es pot 

interpretar que l’evolució de la  població està sotmesa als fluxos migratoris produïts 

pel context econòmic. Un fet que més endavant es tractarà més detingudament.   
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Variació interanual de la població Girona i Catalunya 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 
 
  

La variació segons sexe és moderada, encara que podem observar com les dones 

sempre han estat percentualment per sobre dels homes. Un fet que, a partir del 

2008, l’inici de la crisi, s’ha accentuat fins assolir el 52% de dones, 3,9 punts de 

diferència respecte els homes. En aquest cas, també l’aspecte migracional masculí 

és un factor, en gran mesura, explicatiu dels resultats esmentats.   

 

En el cas de l’evolució en general segons les franges d’edat, s’observa que la 

tendència ha estat positiva, encara que en les franges d’edat de 20 a 34 anys 

s’observa un declivi significatiu. És a dir, la població d’aquesta franja d’edat ha 

disminuït en tot el municipi. Una tendència que segueix clarament la general de tot 

Catalunya, encara que de manera més moderada en el cas de Girona; Catalunya 

té una forta davallada en aquesta franja d’edat molt més diferenciada que a 

Girona. L’emigració s’apunta com un factor significatiu en aquest resultat (1.770 

persones emigrades en 2013).  
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Evolució de la població de Girona segons franja d’edat (nombres absoluts). 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 
   

En la població de 0 a 18 anys, podem observar un comportament sensiblement 

diferent a la tendència d’altres franges d’edat. Aquesta població manté un 

creixement continu en tot el període que s’ha analitzat (2005 a 2014).  De 17.696 

infants i adolescents, l’any 2005, s’assoleix la xifra de 20.792 el 2014. Al llarg dels 

anys, la població ha anat augmentant sense mostrar una relació tan directa amb el 

decreixement total i parcial d’altres franges d’edat. Es mostra, per tant, menys 

sensible a les oscil·lacions migratòries i al context econòmic. Una tendència que es 

mostra diferent en els registres generals de Catalunya, on la població de 0 a 4 

anys pateix un moderat decreixement.   

    

Tanmateix, la població de 0 a 18 anys no manté un creixement sostingut i regular. 

La variació, tot i ser positiva (2% anual de mitjana, 374 infants i adolescents) i a 

mig punt més que la variació mitjana de la població total de Girona, els últims anys 

pateix un cert estancament. Tal com es pot comprovar en la gràfica següent, el 

creixement cada any va disminuint fins assolir percentatges del 0,5%. Un element 

clarament en consonància a les característiques de les societats modernes, on es 

consolida un envelliment de la població. La població de menys de 15 anys es va 

reduint (17%) i la població de més de 65 anys assoleix percentatges per sobre del 
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14,2% (a 2013). Malgrat les tendències generals de comportament demogràfic, la 

migració, tal com hem esmentat anteriorment, té en certa mesura bona part de 

l’explicació en el constrenyiment de la població de 0 a 18 anys.  

 

Evolució de la població de 0 a 18 anys de Girona (nombres absoluts). 
	

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 
 
 
Evolució de la variació interanual de creixement de la població (0-18 anys) de Girona.   
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Umat. Padró municipal d’habitants. 

 
 
 

Això ens porta a pensar que l’afectació en el creixement natural de Girona és una 

conseqüència de les tendències demogràfiques de la ciutat, sobretot en la 

població, que té un retrocés. Certament, es pot observar en la següent gràfica com 
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hi ha una davallada en el creixement natural, és a dir, la diferències entre els 

naixements a la població i les defuncions.  

 
Creixement natural de Girona (nombres absoluts). 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Umat. Padró municipal d’habitants. 

 
 

Tal i com hem apuntat, el creixement natural està molt influenciat pel repunt de 

naixements dels anys 90, fins assolir els 1.391 l’any 2008. Una xifra que després 

ha anat reduint-se fins als 1.064 naixements de l’any 2013. L’any 2008 torna a 

marcar un punt d’inflexió en les tendències i, per tant, la crisi de manera moderada, 

incideix en el nombre de naixements de la població de Girona. 

 

Conseqüentment, la taxa natalitat de Girona a l’any 2013 és de 10,9. La taxa de 

natalitat, en clara correspondència amb el nombre de naixements, manté una 

tendència creixent en el període analitzat (des de 1998) fins a l’any 2008. Tal i com 

s’assenyala, un punt de trencament, alhora que la taxa disminueix fins al 2014. 

Una taxa que, tot i estar per sobre la mitjana catalana, s’ha anat apropant 

paulatinament en el període de decreixement.  
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Nombre de naixements a Girona (nombres absoluts). 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Padró municipal d’habitants. 

 
 
 

La taxa de mortalitat sembla que també manté uns nivells baixos (per sota del 

15%) i se situa al 7,6 l’any 2012, 0,8 per sota de la mitjana catalana, que és de 8,4. 

Els paràmetres on es manté la taxa de mortalitat és entre el 8,4 i el 7, uns marges 

de l’1,4. Per tant, la variació oscil·la dins d’aquests nivells i no mostra relació clara 

respecte el context econòmic del territori, malgrat detectar-se un repunt en els 

anys 2011 i 2012 (701 i 741 defuncions l’any, respectivament). La mitjana en el 

període de 2006-2013 és de 645 defuncions l’any (0,7% de la població total de 

Girona).  Aleshores, el creixement vegetatiu és positiu malgrat s’observi un canvi 

en el 2010 producte de la davallada de naixements en el municipi.   

 

L’índex sintètic de potencial demogràfic (índex de substitució/índex de creixement) 

mostra de manera més clara com la població del municipi disminueix el seu 

creixement. Aquesta pèrdua progressiva demogràfica i la dinàmica demogràfica 

manté un índex per sobre l’1%. Així doncs, es mostra un índex apte pel 

manteniment de la població tot i el seu decreixement. El flux migratori torna  a 

incidir significativament en els resultats de l’índex sintètic i mostra una correlació 

amb els seus nivells de manteniment i dinàmiques demogràfiques.  
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Índex de potencial demogràfic de Girona. 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’Umat. 

 
 

Tal i com s’ha pogut comprovar en les dades analitzades, la migració és un factor 

significatiu per poder plantejar un escenari comprensiu per la lectura de les dades 

poblacionals actuals. 

 

Enllaçant les dades de naixement i índexs sintètics que mostren la dinàmica 

demogràfica, és important assenyalar el lloc de naixement dels habitants de 

Girona. El creixement de la població nascuda a l’estranger incideix en forta mesura 

en les xifres generals dels habitants del municipi. L’any 2000 hi havia 2.988 

persones nascudes a l’estranger i l’any 2013 tenim la dada de 21.182 persones. 

Aquesta població ha augmentat en 18.194 persones més registrades al padró 

municipal.  

 

El factor migratori juga un paper important en el creixement i desenvolupament de 

la població infantil i adolescent de Girona. Percentualment, la població nascuda a 

Girona ha patit un declivi en termes percentuals; s’ha passat del 74% (any 2.000) 

al 64% (any 2013). Es mostra, per tant, una reducció de 10 punts percentuals en el 

total de població. En canvi, les persones nascudes a l’estranger i empadronades al 

municipi han passat del 4,1% de l’any 2000 al 21,8% l’any 2013. El creixement ha 

estat realment significatiu. I per tant queda un escenari on les persones nascudes 



	 										

	
	

	
	

	 25

a Girona són del 64% i les nascudes a l’estranger assoleix la xifra del 22%. Un 

22% que al llarg dels últims tres anys s’ha estabilitzat i no segueix l’alt creixement 

dels altres anys a la població.    

 
Pel que fa a les persones empadronades a Girona i nascudes a la resta d’Estat té 

un moderat decreixement, en les persones empadronades i nascudes en la 

mateixa comarca o altres comarques mostren un moderat creixement sostingut al 

llarg del període de 2000 a 2013 mantenint el percentatge del 14% de les persones 

de la població del municipi.    

 

3.3. Flux migratori  

El factor migratori està molt present en el municipi gironí. Si ens centrem en el flux 

migratori intern (no l’estranger), majoritàriament, prové d’altres comarques i 

municipis de la mateixa província (3.140 persones a 2013). En menor mesura, 

d’altres llocs de Catalunya i d’Espanya (1.639 persones a 2013).  

 
 

Procedència de la immigració interna a Girona (nombres absoluts). 
 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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L’altra part de persones que arriben a Girona provenen de fora l’Estat espanyol i es 

denomina migració externa, fent referència a la població immigrant estrangera. 

Malgrat la davallada en aquesta població immigrant, un 20% de població de Girona 

és estrangera (19.361 persones el 2013). La immigració estrangera o externa en el 

període analitzat es mostra per sota la immigració interna i amb una evolució 

diferenciada de la interna. La immigració interna té un desenvolupament sostingut 

dins uns paràmetres estables; en canvi, la immigració externa es mostra molt 

relacionada en l’evolució del context econòmic, assolint fins al 2007 xifres de 3.940 

persones. En canvi, l’any 2013, l’entrada de persones estrangeres és de 1.168 

persones, una reducció del 70%.   

 

Procedència de la immigració interna a Girona (nombres absoluts) 
 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 
 

La població estrangera de Girona prové de 83 països i se situa per sobre la mitjana 

de Catalunya (15%). A 2013, els percentatges de la població estrangera de Girona 

són del 20% del total de la població. Un percentatge que no ha variat 

significativament des del 2008 malgrat els nombres absoluts. Aleshores, es 

constata que la dinàmica de l’emigrant condiciona en gran mesura els resultats.  

És a dir, reducció dels percentatges del saldo migratori malgrat l’estabilitat de la 

població immigrant a Girona.  
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D’acord amb el que es pot observar en la següent taula, les persones que 

provenen d’Amèrica central i sud (Hondures, Colòmbia i Brasil) obtenen el 

percentatge més elevat; un 39% del total de la població estrangera a Girona. 

Seguit de l’Àfrica (Marroc) i Europa (Romania), on assoleixen un 29% i 25%, 

respectivament. Xifres molt diferenciades de la resta de la província, on Europa i 

Àfrica que assoleixen, pràcticament, el 74% de la població estrangera. En canvi, 

Amèrica central se situa a prop del 20%.     

 
 

Població estrangera a Girona per continents (nombres absoluts). 
 

 
Població 

estrangera 
% sobre el total 

d'estrangers 

% sobre el total 
d'estrangers 
del continent 

Europa 4.889 25,25 100 
Unió Europea (27) 3.637 18,79 74,39 
Europa Central i 
Oriental 1.229 6,35 25,14 
Resta d'Europa 23 0,12 0,47 

    
Àfrica 5.653 29,2 100 
Àfrica del Nord i Magrib 4.002 20,67 70,79 
Àfrica subsahariana 1.564 8,08 27,67 
Àfrica Central i 
Meridional 87 0,45 1,54 

    
Amèrica 7.488 38,68 100 
Amèrica del Nord 96 0,5 1,28 
Amèrica Central 4.224 21,82 56,41 
Amèrica del Sud 3.168 16,36 42,31 

    
Àsia 1.320 6,82 100 
Orient Mitjà 27 0,14 2,05 
Àsia Central i Oriental 1.218 6,29 92,27 
Sud-est asiàtic 62 0,32 4,7 
Japó 13 0,07 0,98 

      
Oceania 11 0,06 100 
    

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 
 

 

El perfil d’edat de la persona estrangera més present en la immigració a Girona és 

els homes i les dones de la franja d’edat de 30 a 35 anys. En el cas dels homes es 

podria ampliar el paràmetre de 30 a 40 anys. Persones amb un perfil clarament 
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actiu laboralment i molts d’ells amb plena època reproductiva. Es pot interpretar 

d’aquesta manera una clara correspondència amb les persones estrangeres de 0 a 

4 anys que també tenen un valor diferenciat a l’alça; 1.477 infants l’any 2013. 

L’arribada d’una població en edat de reproducció situa els percentatges d’infància i 

adolescència per sobre del col·lectiu de més de 50 anys. Tot i així, els infants i 

adolescents estrangers de Girona representen un 12% de la població total 

estrangera de Girona, percentatge per sota la mitjana de la població general de 

Girona, tal com hem esmentat anteriorment, és del 21%. 

 
Les mitjanes demogràfiques del col·lectiu infantil i adolescent estranger estan molt 

concentrades en la població marroquina (assolint un 35% de la població 

estrangera). Les persones que provenen del Marroc i Hondures tenen un pes del 

45% del  total dels infants i adolescents estrangers del municipi de Girona (el total 

a 2014 és de 4.361 infants i adolescents). Per tant, podem veure que tot i haver un 

nombre molt elevat de població de diferents països del món, Marroc i Hondures 

tenen un pes diferenciadament significatiu respecte la resta de països.  

 
 

Població de 0 a 18 anys estrangera a Girona per països (nombres absoluts). 
 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’Umat. 
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Els resultats del saldo migratori de Girona palesen la repercussió de la recessió 

econòmica en la dinàmica demogràfica del municipi i en el flux migratori. El punt 

d’inflexió se situa dins els anys 2008 i 2009, en què el saldo d’obtenir una xifra 

positiva cau intensament a xifres negatives. És a dir, el saldo de 2006 era de 2.507 

persones i l’any 2009, el saldo assoleix la xifra negativa de -930. La significativa 

davallada incideix clarament en l’anàlisi poblacional.  

 

Una davallada molt marcada per l’èxode de persones dins la franja d’edat de 35 a 

44 anys. De manera diferenciada es mostra el col·lectiu més influenciat per 

l’evolució del context econòmic. Seguidament en impacte a les franges que té més 

properes. D’aquesta manera es configura l’ampla franja de 30 a 60 anys, una 

població molt activa en el cicle laboral. Cal esmentar, però, que la franja amb un 

volum més alt d’emigració (1.770 persones) és de 15 a 29 anys. Majoritàriament, la 

destinació d’aquestes persones emigrants és França amb diferència (583 

persones, el 19% del total dels emigrants), Argentina i Alemanya (amb un 7% 

cadascuna).   

 
Saldo migratori de la població de  Girona per període 2005-2013. 

 

 
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 

 

 

Els infants i adolescents de la població que configura el saldo migratori (immigrants 

i emigrants) mantenen un equilibri estable que amb moderades oscil·lacions, que 

en el període analitzat fluctua al voltant del valor zero, és a dir, amb un nombre 
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d’infants i adolescents de mitjana 1.150 que emigren i 1.140 que venen al municipi 

de Girona.    

  

3.4. Distribució territorial 

La distribució de la població dels infants i adolescents segueix la tendència 

poblacional general de Girona. La densitat de població més alta es detecta en el 

barri de Santa Eugènia seguit de l’Eixample. El barri de l’Eixample és el més poblat 

ja que té més extensió (en superfície km2) que el de Santa Eugènia.  

 
                   Infants i adolescents per barris (en %) 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Font: Elaboració pròpia a partir d’UMAT. 
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Es pot comprovar els barris de Santa Eugènia i l’Eixample assoleixen el 60% de la 

població infantil i adolescent de Girona6.  

 

Les variacions observades en el període analitzat són lleus encara que es pot 

detectar un moderat increment en el nombre d’infants i adolescents al barri de 

l’Eixample al llarg del període analitzat. Un increment que mostra una relació amb 

l’increment de la població estrangera del 13%.     

 
 

Evolució de la població de 0 a 18 anys de Girona per barris 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’UMAT. 

 
 

En general es pot observar que, tot i els moderats moviments en el barri de 

l’Eixample, la població resident a cada barri es manté estable i no mostra una 

mobilitat significativa.  

 

Podem destacar que la mitjana de composició de les llars és de 2,66 habitants. 

Una xifra que mostra un moderat decreixement al llarg del període analitzat, on la 

																																																								
6 “La divisió per barris que actualment és vigent (2003) presenta un seguit d'inconvenients que 
la fan poc útil. [Des de l’UMAT, es considera que] la funció bàsica d'aquest divisió és 
possibilitar una correcta descripció territorial del municipi i dels fets socioeconòmics que aquí hi 
tenen lloc. La divisió per barris no és, essencialment, una divisió de caràcter administratiu o de 
gestió. En aquest sentit, aquesta divisió s'afegeix al seguit de límits administratius que ara 
existeixen però amb la diferència que el seu caràcter és bàsicament analític”. [Divisió per barris 
del municipi de Girona, març del 2004] 
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majoria d’habitatges són ocupats per una o dues persones (54%), seguit dels 

habitatges amb tres i quatres membres que assoleixen la majoria dels habitatges 

del municipi de Girona (90%) en valor acumulat. 

 
La distribució de la població d’infants i adolescents estrangera per barris té una 

variació respecte la mitjana general en el barri de Santa Eugènia. Es pot 

comprovar la correspondència aproximada en el barri de l’Eixample entre els 

percentatges generals de la població diana i de població estrangera. En canvi, una 

diferència significativa al barri de Santa Eugènia, on es detecta una concentració 

d’infants i adolescents estrangers. Al contrari d’altres barris on els percentatges 

estan per sota la mitjana general d’infants i adolescents de Girona.  

 
 

Població estrangera de 0 a 18 anys de Girona per barris (en percentatges). 
 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’UMAT. 

 

		
	
3.5. Situació econòmica  

Les dades d’atur l’any 2014 presenten una lleu reducció respecte els anys 

anteriors. Des de 2008 la xifra no ha parat de tenir un creixement accentuat fins 
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assolir 7.658 persones a 2013. En l’actualitat, a desembre de 2014, els registres 

assenyalen 7.096 persones aturades amb moderades diferències entre sexes amb 

un creixent i alt percentatge d’aturats de llarga durada (més de 12 mesos). No 

obstant, la taxa d’atur registrat a desembre de 2014 és de 13,57%, una taxa per 

sota de moltes poblacions de Girona.      

 
 

Taxa d’atur registrat de la població de Girona (en percentatges). 
 

 
Font: Gràfica d’elaboració pròpia a partir d’UMAT (Diputació Girona, Xifra). 

 
 
 

L’evolució del context de crisi ha generat diferents escenaris. En un primer moment 

es planteja una crisi intensa de les persones treballadores de la construcció (19% 

del total de la població aturada a 2009, 1.369 persones ). No obstant, seguidament 

té afectació en el sector de serveis on el volum de persones és significativament 

més alt (67% de la població gironina, 5.135 persones).   

 

Per altra banda, les franges d’edat més afectades també mostren diferents 

escenaris. En un primer moment, el col·lectiu més afectat per la recessió 

econòmica són les persones de 25 a 29 anys seguit de la franja de 30 a 39 anys. 

Encara que al llarg del desenvolupament de la crisi, els col·lectius més afectats 
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comencen a ser els majors de 30 anys. Fins arribar a l’escenari actual, on el 

col·lectiu més afectat per la crisi se situa a la franja de 30 a 44 anys.  

 

És on s’observen els índexs més alts d’atur i molts d’ells de llarga durada (més de 

12 mesos). Una franja on la maternitat/paternitat té un paper més present en la 

vida laboral de les persones. És la població que estadísticament té més fills de 0 a 

6 anys7. La cobertura del col·lectiu aturat tant en subsidis com en prestacions, 

progressivament, ha anat baixant fins assolir l’actual, del 46% de cobertura. 

Aquesta dada relacionada amb l’atur de llarga durada i el nombre d'expedients del 

Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI), que ha 

augmentat de manera significativa des de l’inici de la crisi (736 expedients a 2009, 

el nombre d’altres es quadrupliquen a 448), marquen una situació social crítica. La 

Renda Familiar Disponible (RFD) per habitant de Girona oscil·la en 1.843 euros. 

Una xifra que al llarg del període analitzat no ha tingut variacions significatives i 

que sempre ha estat per sobre la mitjana de Catalunya.  

	
Aquest perfil que està en situació d’atur mostra una formació secundària (en un 

63%) i juntament amb la formació primària complerta i/o incomplerta assoleixen el 

80% de la formació de la població ocupada. Es detecta un 10% de persones amb 

formació superior tant a nivell tècnic i professional (cicle formatius de grau mig i 

superior) com a nivell universitari.  

 

Un 30% de la població aturada és estrangera (2.096 persones), una taxa que des 

de 2010 manté moderades oscil·lacions dins d’aquest percentatge. La formació 

general del col·lectiu majoritàriament és d’estudis primaris (36%) i secundaris 

(55%).   

 

 

 

 

 

																																																								
7 Els paràmetres establerts per Eurostat – European Union Labour Survey estan situats de 25 a 
44 anys.   
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4. MAPA DE RECURSOS  

El Mapa de Recursos (interns i externs) constitueix el segon pilar de la fase de 

diagnosi i, tal com s’ha avançat anteriorment, té l’objectiu de completar l’anàlisi 

sociodemogràfica, a partir de la identificació ordenada del conjunt de recursos i 

serveis adreçats a la infància i l’adolescència de Girona. 

 

S’ha considerat essencial conèixer quins són els recursos de què disposa la ciutat 

per tal de fer front a les necessitats que s’identifiquen: d’una banda, aquells que 

s’ofereixen des de les diverses àrees de l’Ajuntament de Girona i, d’altra banda, 

aquells que són ofertats pel conjunt d’entitats gironines registrades. 

 

Tot seguit, doncs, es realitza una radiografia detallada d’aquest segon pilar 

constitutiu de la fase de diagnosi per tal de conèixer on som i disposar dels 

paràmetres necessaris per orientar accions estratègiques i saber cap a on volem 

anar. 

 

4.1. Mapa de recursos interns 

El Mapa de Recursos interns s’ha realitzat amb l’estreta col·laboració del principals  

responsables tècnics municipals, representants del conjunt d’àrees del consistori 

gironí.  

 

D’una banda, s’han dut a terme diverses entrevistes en profunditat que han 

permès d’explorar el marc general entorn els recursos municipals existents a 

cadascun dels àmbits temàtics de referència; d’altra banda, s’ha procedit a la 

complimentació –també per part de responsables tècnics municipals– d’una fitxa 

model que tenia la pretensió d’identificar programes, serveis i recursos de titularitat 

municipal adreçats als infants i adolescents, a partir dels següents elements 

comuns d’anàlisi descriptiva: 

 

 Nom del programa, servei o recurs. 

 Nom de l’àrea i/o servei municipal. 
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 Breu descripció del programa, servei o recurs. 

 Abast territorial: tota la ciutat o barri concret. 

 A qui s’adreça: franja d’edat. 

 Àmbit d’anàlisi en què s’inscriu el programa, servei o recurs. 

 Perspectiva d’anàlisi: promoció, prevenció, atenció, protecció i/o participació 

 Existència (o no) de coordinació amb d’altres àrees o serveis municipals a 

l’hora d’executar el programa, servei o recurs. 

 Tipus de gestió del programa, servei o recurs: directa o indirecta. 

 Inserció (o no) del programa, servei o recurs dins d’un determinat Pla 

municipal. 

 

La informació referida a continuació està organitzada per àmbits temàtics (atenció 

social, salut, educació, cultura, esports i lleure, promoció econòmica, mobilitat, 

espai públic i seguretat) i recull el nom del programa, servei o recurs municipal, 

l’àrea o servei municipal que li compet i, finalment, una breu descripció del mateix8: 

 

4.1.1. Atenció social 

Atenció social   

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Centre Jove de Salut Integral 

Àrea de Serveis a les 
Persones/ Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Centre interdisciplinari 
d’assessorament, 
orientació i assistència a 
adolescents i joves en les 
àrees ginecològica, 
psicològica, pedagògica i 
social. 

																																																								
8 Tota la informació ulterior a la detallada resumidament en aquesta secció del document  (així 
com la referida als recursos externs) es troba completa als annexos (documents excel). 
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Programa de Centres Oberts de 
Girona 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Acció preventiva i de 
suport als Serveis Socials 

EAIA Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència  

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació 

Atenció a la infància i 
adolescència en situació o 
risc de desemparament 

Programa Espais Joves 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Atenció integral als/les 
joves que necessitin 
orientació, suport, espai de 
relació o referència per 
dissenyar, definir i millorar 
la seva trajectòria vital. 

Serveis Bàsics d’Atenció Social 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Serveis bàsics per la 
protecció social 

Serveis Socials Especialitzats 
(varis). 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Serveis municipals dirigits 
a col·lectius específics que 
inclouen accions concretes 
amb infants i adolescents 

Xarxa de Centres Cívics de la 
ciutat de Girona 

Àrea de Serveis a les 
Persones /Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació. 

Equipament per diferents 
accions a la població 
infantil i juvenil 

Recursos educatius de 
Cooperació i solidaritat  

Àrea de Serveis a les 
Persones / Serveis 
Socials, Cooperació i 
Participació 

Promoció de recursos i 
activitats educatives i de 
sensibilització per la 
justícia i solidaritat 
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4.1.2. Salut 

Salut 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Promoció d’hàbits saludables 
per a adolescents – Recursos 
educatius 

Àrea de Ciutadania / 
Equip Municipal de 
Promoció de la Salut 
(EMPSA). Secció de 
Salut Pública i Qualitat  
Ambiental.  

Accions per a la promoció 
de la salut 

Promoció d’hàbits saludables 
per a infants – Recursos 
educatius 

Àrea de Ciutadania / 
Equip Municipal de 
Promoció de la Salut 
(EMPSA). Secció de 
Salut Pública i Qualitat  
Ambiental. 

Promoció de la salut en 
diferents àmbits 

Serveis específics i campanyes 
de sensibilització 

Àrea de Ciutadania / 
Equip Municipal de 
Promoció de la Salut 
(EMPSA). Secció de 
Salut Pública i Qualitat  
Ambiental. 

Activitats de temàtica de 
salut en funció de la 
demanda  

 

4.1.3. Educació 

Educació 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Serveis educatius atenció 0- 
Escoles bressol. Gestió de 
places d’escola bressol a preus 
públics.  

Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació.  

Xarxa d’escoles bressol 
municipals i col·laboració 
amb la resta d’Escoles 
bressol a la ciutat. 
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Estalviem Energia 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Projecte per estalviar 
energia a les escoles 
promovent el canvi d’hàbits 
dels usuaris 

Consell Municipal d’Educació 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Òrgan de consulta i 
participació de tots els 
membres de la comunitat 
educativa en l'àmbit 
territorial del municipi en 
temes d'ensenyament i 
educació 

Patis Oberts  
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Aconseguir que el recinte 
escolar sigui un espai de 
joc, trobada i convivència, 
obert a la ciutadania fora 
de l’horari escolar 

Horts Escolars 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Formació i l’adquisició 
d’habilitats tècniques per 
organitzar i gestionar un 
hort a l’escola 

Jornades de Medi Natural a 
Girona 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Presentació de diferents 
estudis, projectes o treballs 
de recerca sobre medi 
natural a Girona i rodalies 

Prevenció i tractament de 
l’Absentisme Escolar en l’etapa 
d’escolarització obligatòria i 
segon cicle d’educació infantil 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Servei de seguiment i 
prevenció de l’absentisme 
escolar  

Dinamització de famílies 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Accions per fomentar la 
relació de les famílies amb 
l’escola  

Projectes d’innovació 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Potenciar les escoles de 
barri, especialment les que 
havien quedat segregades 
a nivell educatiu del 
conjunt de barri i ciutat 
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Projecte Rossinyol 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Treball voluntari de 
l’alumnat universitari 
(UDG) que acompanya 
durant uns mesos a 
alumnat nouvingut amb 
necessitats socio - 
educatives i lingüístiques 
dels centres escolars de 
primària i secundària de la 
ciutat 

Projecte Singular 
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Atenció a la diversitat de 
l’alumnat de segon cicle 
d’ESO 

Convocatòries de Premis i 
Beques 

Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Premis per a reconèixer i 
premiar l’esforç per la 
innovació educativa per 
afavorir l’excel·lència i la 
cohesió social 

Projectes 0-6  
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Impuls per a la coordinació  
entre els dos cicles: 0-3 
anys (escoles bressol) i 3-
6 (parvularis) 

Escola Municipal de Música  
Àrea de Serveis a les 
Persones / Servei 
d’Educació. 

Cursos de música i 
activitats relacionades amb 
la música 

Recursos educatius a la 
ciutadania 

Àrea de Servei a les 
persones / Servei 
d’Educació 

Donar a conèixer la ciutat  

Programa de Recursos 
Educatius 

Àrea de Servei a les 
persones / Servei  
d’Educació 

Programa adreçat als 
centres educatius per 
afavorir el coneixement de 
la ciutat a fi de promoure i 
reflexionar sobre la 
sostenibilitat i educació.  

Tallers d’Èxit Escolar 

 Àrea de Serveis a les 
Persones / Secció de 
Joventut .Servei 
d’Educació i  Serveis 
Socials d’Atenció 
Primària) 

Recurs al servei dels tutors 
d’alumnes d’ESO 
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4.1.4. Promoció econòmica 

Promoció econòmica 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Programa Fem Ocupació per a 
Joves 

Àrea de promoció i 
ocupació / Servei 
municipal d’ocupació  

Projectes que 
desenvolupin actuacions 
ocupacionals per afavorir 
la inserció laboral de les 
persones joves 

Pla de mesures ocupacionals 
Girona Actua 

Àrea de promoció i 
ocupació / Servei 
municipal d’ocupació. 
Àrea de serveis a les 
persones / Serveis 
socials d’atenció 
primària  

Millora de l'ocupabilitat i 
foment del teixit 
empresarial per incentivar 
la contractació.  

Programa Joves per l’Ocupació 
Àrea de promoció i 
ocupació / Servei 
municipal d’ocupació 

Suport per a joves per a la 
inserció laboral i fomenta 
el seu retorn al sistema 
educatiu 

Treball als Barris: casa d’oficis 
viverisme i manteniment hortes 
Sta. Eugènia 

Àrea de promoció i 
ocupació / Servei 
municipal d’ocupació 

Qualificació professional i 
inserció laboral de joves en 
situació d’atur 

 

4.1.5. Cultura 

Cultura 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Bòlit, Centre d’Art Contemporani Àrea d’Alcaldia / Cultura 
Recursos i itineraris 
educatius per primària i 
secundària 

Club Girona Cultura Àrea d’Alcaldia / Cultura Promoció cultura 
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Escola Municipal d’Art Àrea d’Alcaldia / Cultura 
Activitats d’arts plàstiques i 
recursos educatius. 

Escola Municipal d’Humanitats Àrea d’Alcaldia / Cultura Tallers d'escriptura 

Servei Municipal de Biblioteques Àrea d’Alcaldia / Cultura 
Foment de la lectura, 
apadrinament de joves a 
nens, altres activitats . 

Casa Masó 
Àrea d’Alcaldia /Cultura. 
Fundació Rafael Masó 

Activitats relacionades 
amb  l’arquitecte i la casa. 

Espai Marfà Àrea d’Alcaldia / Cultura Promoció de la música 

Museu del Cinema 
Àrea d’Alcaldia / Cultura 
Fundació Museu del 
Cinema  

Promoció del museu del 
Cinema 

Auditori de Girona 
Àrea d’Alcaldia / Cultura 
 

Cicle de concerts  dirigits a 
les escoles i a les famílies 

Teatre 
Àrea d’Alcaldia / Cultura 
 

Programació de Teatre i 
visites a l’espai. 
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4.1.6. Esports i lleure 

Esports i lleure 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Projecte d’Activitats Aquàtiques 
Àrea de Servei a les 
persones / Servei 
d’Esports 

Apropar i garantir l’accés a 
la pràctica fisicoesportiva a 
tota la ciutadania 

Projecte d’Activitats Estiu 
Àrea de Servei a les 
persones / Servei 
d’Esports 

Donar continuïtat a l’oferta 
fisicoesportiva i aquàtica 
de l’hivern durant els 
mesos estiuencs 

Projecte d’Activitats 
Fisicoesportives 

Àrea de Servei a les 
persones / Servei 
d’Esports 

Promoure i facilitar la 
pràctica d'activitats 
esportives 

Fem ciutat.... fem esport 2014 
Àrea de Servei a les 
persones / Servei 
d’Esports 

Organització d’actes i 
esdeveniments esportius a 
la ciutat. També facilitar la 
pràctica físicoesportiva a la 
ciutadania de Girona 

Recursos Educatius  

Diferents activitats 
(xerrades, excursions, 
visites a museus, tallers i 
un llarg etcètera) 
adreçades als centres 
educatiu de la ciutat de 
Girona 

Programa municipal de casals 
d’estiu 

Àrea de Servei a les 
persones / Seccio de 
joventut , Servei 
d’Esports, Servei 
d’Educació i Serveis 
Socials d’Atenció 
Primària 

Casals d’estiu 
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4.1.7. Mobilitat, espai públic i seguretat	

Mobilitat, via pública i seguretat 

Nom del programa, servei o 
recurs 

Nom de l'àrea i/o 
servei municipal 

Breu descripció 

      

Manteniment i nova instal·lació 
de zones de jocs 

Mobilitat i Via Pública 
Instal·lació de noves zones 
de jocs i el seu 
manteniment 

Targeta BUS 18  Mobilitat i Via Pública 
Viatges nois i noies de 13 
a 18 anys amb tarifa 
reduïda.  

Finançament emissió Targeta 
BUS 12 (T12)  

Mobilitat i Via Pública 

Viatges de nens i nenes de 
4 a 12 anys amb una tarifa 
reduïda en totes les línies 
del transport urbà de 
Girona (TMG) nois i noies 
de 13 a 18 anys+ 

Camins escolars segurs Mobilitat i Via Pública 

Augmentar la seguretat 
viària dels vianants, 
ciclistes i foment de l’ús de 
modes sostenibles 

Campanyes de Sensibilització 
d’educació viària i d’educació en 
valors per a la convivència i 
salut 

Àrea de Ciutadania / 
Policia Municipal 

Activitats per tractar la 
seguretat i conèixer la 
polícia municipal 

 

4.2. Mapa de recursos externs 

L’elaboració del mapa de recursos externs ha volgut completar també l’anàlisi 

sociodemogràfica tot identificant de forma ordenada el seguit de recursos i serveis 

externs adreçats a la infància i a l’adolescència de Girona que ofereixen els 

diversos agents de la ciutat. 
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Aquest mapa, d’elaboració pròpia principalment a partir de fonts secundàries, està 

organitzat en funció del tipus d’entitat i segons la classificació realitzada al Portal 

municipal d’entitats de Girona, que recull només aquelles entitats que han estat 

degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

 

Tot seguit, es fa una relació del conjunt d’entitats que, per tipologia, ofereixen 

programes, serveis o recursos a la infància i l’adolescència de la ciutat, tenint en 

consideració els diversos àmbits d’analisi dels mateixos: 

 

 Activitat econòmica 

 Igualtat / Drets 

 Associacions de Veïns 

 Cultura 

 Joventut / Lleure 

 Educació 

 Esport 

 Salut i Serves socials 

 Solidaritat i Cooperació 

 

Activitat econòmica 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

A.C. BARRI CAN GIBERT Suport A.A V.V.  

A.C. Barri de Pedret Organitzacó festes barri 

A.C. Pimes St. Narcís Activitats festa major, nadal, castanyada 

A. Terapeutes i 
psicoterapeutes 

Educació per la salut 
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A. Terapeutes i 
psicoterapeutes 

Activitats terapèutiques. Xerrades, tallers 
d'educació sexual, violència, addiccions, 
drogodependències 

Girona Centre Eix Comercial Ludoteca, tallers de Nadal 

Igualtat / Drets 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

AFAG Suport, promoció famílies acollidores 

A. Pares Separats Lluitar drets nens, nenes i avis 

	

Associacions de Veïns 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

A.V. Sant Narcís Cursa Popular, tallers teatre, jocs de taula 

A.V. Sta. Eugènia de Ter 
Cagatió. Tallers infantils, contes, manualitats, 
cursa popular 

A.V. Vista Alegre-Carme Festa infantil, xocolatada, excursions, etc.. 

A.V. Pla de Palau Sacosta-St. 
Pau 

Club juvenil de lectura 

A.V. Pla de Palau Sacosta-St. 
Pau 

Espai infantil La Pauleca 

A.V. Devesa-Güell 
Llibre de contes escrits per nens i altres activitats 
lúdiques i culturals 
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Cultura 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

Cultural Palau-Sacosta Activitats infantils i esportives 

Cultural Palau-Sacosta Col.laboració jovent 
Aliança Francesa Ensenyament francès 

Amicale Cisfrance Girona Trobada de mainada francesa a Girona 

A. Amics escola de Taialà Promoure activitats culturals i esportives 

A.Colla Gegantera Gironina Coneixement, promoció i difusió món geganter 

A. C. Cristiana Talaià Girona Taules informatives amb participació juvenil 

A.C i E. Bombers de Girona Cavalcada de Reis pels fills i sortides familiars 

A.C. Llanars 

Fomentar activitats de caràcter formatiu, 
assistencial, cultural i humanitari dirigides 
especialment a la promoció de la dona i a la 
protecció i formació de la infància i de la joventut.

A.C. Llanars 
Estudi dirigit. Camp de treball, accions de 
voluntarit social 

A.C. Gitana  Repàs escolar 

A. C. Romaní Reforç escolar 

A. C. Russo Ucraïnesa Escola per a nens Skazka. 

A.C. Undaris Colònies i casal d'estiu. 

A.C. Undaris Activitats infantils i esportives 
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A.C. Undaris Camp de treball a Lituània a l'estiu 

A.C. Cinematogràfica i 
audovisual per a joves-Cinètic 

Programació de cinema en l'àmbit escolar 

A.C. D'artistes plàstics ciutat 
de Girona 

Concursos infantils de pintura ràpida 

A.C. D'artistes plàstics ciutat 
de Girona 

Celebració cagatió i cantada de nadales 

ACPFC A. de dansa, ball i 
esport 

Cooperació amb Consell escolars, associacions 
de pares, col.laborar en les activitats educatives 
o culturals del centre. El.laboració de directrius 
per a la programació d'activitats extraescolars o 
de serveis. 

A. de Jesús Crucificat-
Manaies de Girona 

Atenció a  la infància del Josep Trueta dia de 
Reis 

A.de Lleure les Mosques del 
barri del Pont Major de Girona 

Activitats de lleure de caràcter familiar: Tallers, 
cursos, xerrades, sortides 

A. de Pallassos Xaropclown Actuacions regulars de pallassos al Josep Trueta

A. El Racó dels Robotaires 
Cursos, campionats i desenvolupament de 
projectes científics 

AGME A. Gironina de Teatre Docència teatral a nens i joves. 

AGME A. Gironina de Teatre Campanya de teatre als instituts 

A. Lúdica La Diana 
Esplai i activitats com excursions, colònies, 
tallers 

A. Lúdico Cultural Petitlleure Casals d'hivern de lleure a Sant Daniel 
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A. Lúdico Cultural Petitlleure 
Casals d'estiu, Nadal i Setmana Santa. Les Tic 
com a eines cooperatives. 

A. Manualitat i Casla de St. 
Narcís La Patuleia 

Tallers, Jocs, Gimcanes de medi ambient, 
Sortides, colònies de cap de setmana.  

A. Musical Galligants 
Organització de les trobades orquestrals de la 
Jove Orquestra Athenea (una o dos cada any) 

A. Nous Músics Estades, assajos, intercanvis i trobades.  

Càritas Parroquial de Palol 
d'Onyar- Vila Roja 

Àmbit educatiu:  
- Programa SIE (Servei d‘Intervenció Educativa) 
a Font de la Pólvora i a La Creueta.  
- Programa d'acompanyament a l'escolaritat.  
- Lleure educatiu.  
- Programa Fes + (acompanyament a joves que 
cursen estudis postobligaroris). 

FSC Fundació Jaume 
Casademont Fundació Privada

Beques "Educar menjant": concessió de beques 
a projectes que promocionen els hàbits 
alimentaris saludables entre els nens i nenes de 
3 a 12 anys. 

FUNDACIÓ PRÍNCEP DE 
GIRONA 

Fòrum Fundació Príncep de Girona. Pigmalió 
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FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ 
DE PEDAGOGIA SOCIAL 

Formació i recerca: cursos, seminaris, jornades, 
formacions ajustades a demandes específiques, 
escola d'estiu, Setmana Intercultural de Girona i 
projectes de recerca.  
- Educació: suport en l'atenció a la diversitat en 
centres educatius; suport, orientació i mediació 
familiar; gestió de serveis educatius per a la 
infància/adolescència en risc, i èxit escolar.  

Joventut / Lleure 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

AGRUPAMENT ESCOLTA 
ARRELS 

Cau cada dissabte.  
-Sortida de cap de setmana (un cop al trimestre). 
-Campament de Nadal.  
-Sortida de Pasqua.  
-Campaments d'estiu. 

AGRUPAMENT ESCOLTA 
JOAN PONS 

Jocs educatius els dissabtes i una excursió de 
cap de setmana un cop al mes.  
-Organització d'activitats pel barri i la ciutat, com 
el Carnestoltes, la Castanyada, tallers, gimcanes, 
etc. 

AGRUPAMENT ESCOLTA 
PARE CLARET 

Excursions mensuals de dos dies a cases de 
colònies, refugis o amb tendes; organitzades per 
als diversos grups d'edat.  
- Campaments d'estiu d'uns 10 dies de durada.  
- Tallers, jocs, convivència amb el barri, 
gimcanes, descobertes de l'entorn, sortides d'un 
sol dia (a peu o amb bicicleta)...  
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AGRUPAMENT ESCOLTA 
SANT NARCÍS 

Reunions setmanals on fan jocs, xerrades, tallers 
i un ampli ventall d'activitats educatives, per 
descobrir la realitat que ens envolta, aprendre a 
ser crítics amb la societat on vivim i desenvolupar 
la capacitat de participar activament i d'implicar-
nos amb l'entorn  
per tal de transformar-lo.  
-Excursions de cap de setmana i campaments, 
marcs ideals per fomentar valors com la 
convivència i el respecte a la natura. 

AGRUPAMENT ESCOLTA 
SANTA MARIA DE VISTA 
ALEGRE 

Tallers.  
-Activitats de coneixença i de cohesió de grup.  
-Activitats de descoberta de l'entorn.  
-Sortides de cap de setmana.  
-Activitats de servei social. 

ASSOCIACIÓ ABADÁ 
CAPOEIRA GIRONA 

Esport, ball i cant 

A. DE MOTOS DIMONIS DE 
SANTA EUGÈNIA 

Sortides mensuals a diferents punts del territori 
català.  
-Activitats i xerrades relacionades anb el món de 
la moto.  
-Trobada anual de tot tipus de motos l'11 de 
setembre. 

A. INFANTIL L'ESBARJO  Manualitats, jocs motrius, exteriors i dinàmiques.
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ASSOCIACIÓ JUVENIL 
GIRONA PERCUSSIÓ 

Tallers socials o culturals a centres cívics, d'una 
durada de dues hores i adreçats a tots els públics 
(especialment a joves).  
-Xerrades i conferències.  
-Col·laboració amb el MNMMR de Marigà 
(Brasil). Continuïtat del Projecte Brasil (2005) on 
juntament amb aquesta entitat s'estan portant a 
terme activitats socioeducatives amb els nens i 
nenes del carrer i en barris marginals (creació 
d'una banda de percussió). 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
GRUP D'ESPLAI BATIBULL 

Casal d'infants: taller de circ.  
-Dinamització d'espais joves i de casals de gent 
gran. 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
LÚDICO-CULTURAL DE 
GIRONA EL SÀTIR 

Trobada per a jugadors i jugadores de rol.  
-Iniciació als jocs de rol.  
-Col·laboració amb altres entitats en 
esdeveniments lúdics. 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
PERCUART 

Formació dels joves en la percussió (una classe 
setmanal de dues hores).  
- Actuacions arreu de Catalunya. 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
SALSA JOVE 

Tardes d'activitats esportives per a joves.  
- Caps de setmana per a joves.  
- Acampades per a joves.  
- Casals diversos i temàtics a l'estiu.  
- Viatges juvenils.  
- Tallers per a joves als instituts.  
- Dinamització de grups musicals, de carrer i d'art 
per a tots els joves. 

CLUB TEMPIR Formatives, de lleure i familiars 
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ESPLAI EL TIMBAL 

 Esplai d'hivern.  
- Casals d'estiu i festes escolars.  
- Colònies estiu i hivern.  
- Festes majors i infantils.  
- Carnestoltes i festes d'esplai.  
- Acampades.  
- Grup de percussió, gralla i malabars. 

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA 
- MARE DE DÉU DEL MONT 

Colònies i casals d'estiu, campaments, rutes, 
camps de treball i trobades d'esplais.  
- Activitat continuada de l'Esplai Sant Pau durant 
l'any.  
- Cursos i trobades de monitors i directors 
d'educació en el lleure i de menjadors escolars.  
- Servei d'assegurances per a l'educació en el 
lleure i el voluntariat i central de reserves de 
cases de colònies. 

MINYONS ESCOLTES I 
GUIES SANT JORDI DE 
CATALUNYA - DEMARCACIÓ 
DE GIRONA 

Coordinació, orientació i transmissió d'informació. 
-Formació de monitors, monitores, directors i 
directores en el lleure infantil i juvenil.  
-Organització de trobades de les persones 
voluntàries i associades segons les seves 
funcions dins el moviment.  
-Facilitació i potenciació de la implicació dels 
agrupaments en els diversos plans educatius 
d'entorn fent-ne el seguiment i l'assessorament 
necessaris.  
-Organització d'un casal d'estiu i diversos camps 
de treball. 

SALESIANS SANT JORDI - 
PES GIRONA 

Dinamització de 4 Centres Oberts,  
-Dinamització de dos espais Joves de 
l'Ajuntament de Girona.  
-Casals d'estiu d'infants i d'adolescents.  
-Projecte treball amb famílies.  
-Centre Juvenil. 

	



	 										

	
	

	
	

	 54

Educació 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 
BRESSOL DE LA DEVESA 

Educació  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES DE L’ESCOLA 
MONTJUÏC 

Activitats extraescolars.  
- Organitzen sortides puntuals.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA CASSIÀ COSTAL 
DE GIRONA 

Activitats extraescolars per als nens i nenes, 
servei bon dia i bona tarda.  
- Casals.  
- Col·laboració activa en les festes de la 
castanyada, Reis, Carnestoltes...  
- Organització de la festa final de curs, excursió 
familiar.  
- Menjador escolar.  
- Activitats per a pares i mares, com per exemple 
classes de català.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA DOMENY - 
DEVESA 

 Organitzar totes les activitats mitjançant 
empreses subcontractades.  
- Actuació teatral que els pares ofereixen a tota la 
mainada.  
- Dinar o sopar de festa de final de curs i 
activitats per omplir la festa.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA JOAN BRUGUERA

Servei de menjador ecològic.  
- Activitats extraescolars i esportives 
complementàries a la formació docent.  
- Servei de guarderia, casals i escoles obertes.  
- Servei de reciclatge de llibres i materials.  
- Dinamització de festes i sortides familiars. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA ANNEXA-JOAN 
PUIGERT 

Casals de Setmana Santa, Nadal i mesos de 
juny, juliol i setembre.  
- Activitats extraescolars als migdies i a les 
tardes.  
- Acollida matinal, sisena hora i guarderia a la 
tarda. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL 
CAVALL FORT 

Col·laboració en les activitats organitzades per 
l'escola i en activitats comunitàries del 
barri/sector.  
-Organització i planificació d'activitats adreçades 
a l'alumnat i d'activitats adreçades a les famílies. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL GARBÍ 

Castanyada (sortida d'un dia a una casa de 
colònies).  
-Festa de Nadal a l'escola.  
-Celebració del Carnestoltes a l'escola.  
-Obra de teatre per Sant Jordi (es fa a l'escola 
pels infants).  
-Sortida d'un dia a final de curs.  
-Festa final de curs a l'escola. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL 
L'OLIVERA 

Col·laboració en les activitats organitzades per 
l'escola.  
-Organització i planificació d'activitats adreçades 
a l'alumnat i a les famílies.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA MARE DE DÉU 
DEL MONT 

Activitats extraescolars.  
-Col·laboració amb les festes de l'escola.  
-Venda de xandalls de l'escola, etc. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA MARTA MATA 

Gestió dels serveis que s'ofereixen als alumnes 
del centre com són l'acollida matinal, el 
menjador, les activitats en horari extraescolar, el 
transport a l'escola, la venda de llibres de text, la 
venda de roba, la filmació d'esdeveniments, així 
com l'organització de festes i sortides i la gestió i 
el manteniment del web de l'AMPA i de l'escola. 



	 										

	
	

	
	

	 56

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA MONTFALGARS 

Organització d'activitats extraescolars.  
-Venda i distribució de llibres de text i material 
escolar.  
-Servei bon dia des de 3/4 de 8 a les 9 del matí.  
-Col·laboració amb les festes de l’escola: 
Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Setmana 
Cultural de Sant Jordi, Festa de Fi de Curs...  
-Xerrades i cursos de formació per a pares i 
mares (català, informàtica...).  
-Acollida i solidarització amb les famílies amb 
més mancances, procurant la igualtat 
d’oportunitats per a tothom.  
-Edició de butlletins informatius i manteniment de 
la pàgina web de l’escola.  
-Organització d’activitats esportives, lúdiques, 
culturals i interculturals.  
-Coordinació amb les AMPA dels centres del 
mateix barri o sector. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA VILA-ROJA 

Col·laboració en les activitats organitzades pel 
centre i en activitats comunitàries del barri/sector. 
-Organització d'activitats adreçades a les famílies 
i a l'alumnat. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI MARISTES 
GIRONA 

Cursos i/o xerrades adreçades a pares, mares i 
alumnes del centre.  
- Festa final de curs.  
- Participació en les activitats col·legials.  
- Activitats físiques i/o culturals adreçades als 
pares i mares associats. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES EL 
TARLÀ 

Festes internes a la Llar: castanyada, 
carnestoltes, primavera...  
-Mercat de l'Intercanvi de material 0-3 anys.  
-Festa fi de curs.  
-Activitats de Nadal.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES MIGDIA 
GIRONA 

Acollida matinal al Centre.  
- Activitats extraescolars.  
- Casals.  
- Celebracions i festes.  
- Escola de pares.  
- Servei de menjador. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES DE L’ESCOLA FONT 
DE LA PÓLVORA 

Organització d'activitats adreçades a l'alumnat i a 
la família.  
-Col·laboració amb les activitats de l'escola i amb 
les activitats del sector Est de Girona. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA JOSEP DALMAU 
CARLES 

Festa de l'escola, Castanyada, Tió, activitat de 
Carnestoltes, etc. 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L’ESCOLA 
TAIALÀ 

Activitats extraescolars: música, natació, escola 
esportiva, calaix de sastre, anglès, teatre...  
- Organització del servei de menjador. 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 
BRESSOL LA BALDUFA 

No especificat 
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ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 
DEL PLA DE GIRONA 

Organització de la compra de material i llibres.  
- Gestió del servei de menjador.  
- Organització de les activitats extraescolars.  
- Organització dels casals de juny-setembre, 
Nadal i Setmana Santa.  
- Col·laboració en les activitats educatives del 
centre.  
- Organització d'activitats lúdiques i socials per 
les persones membres de la comunitat educativa.

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
GIRONA 

 Col·laboració en activitats de l'EMM, com són 
audicions i concerts, intercanvis amb altres 
escoles...  
- Gestió de la negociació conjunta de preus per a 
la compra d'instruments i de llibres de text de 
llenguatge musical.  
- Negociació de condicions especials per als 
socis i sòcies (assegurança d'instruments...).  
- Recerca de sortides d'interès de caire musical, 
econòmiques i de gestió comunitària del 
transport.  

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 
VEDRUNA 

Promoció d'activitats específiques en diades 
assenyalades (castanyada, Jocs Florals de Sant 
Jordi, pessebre vivent, etc.). 
-Subvenció d'orles de final d'etapa (4t ESO i 2n 
batxillerat).  
-Organització del club excursionista.  
-Selecció del cicle de conferències segons 
temàtiques i professionals.  
-Edició de la revista "Lligam" (recull informatiu del 
curs acadèmic per etapes). 
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ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL CENTRE 
PÚBLIC D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL PALAU 

Tallers de musicoteràpia.  
- Col·laboració econòmica en totes les sortides 
de l'alumnat (fi de curs, sortides culturals, etc.).  
- Organització de l'escola de pares i mares 
(xerrades informatives sobre patologies que 
pateixen alguns o algunes alumnes, psicòlegs, 
etc.).  
- Recerca de donacions per adquirir material 
ortopèdic i de patrocinadors per a la revista que 
edita l'escola: "La Veu de Palau".  
- Organització de sortides amb els pares i mares i 
l'alumnat. 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL COL·LEGI 
DR. MASMITJÀ 

Cursos i conferències de tipus pedagògic-cultural 
que ajuden a la formació de pares, mares i 
alumnes.  
-Activitats complementàries i extraescolars, per 
tal d'ajudar les famílies a conciliar la vida laboral i 
familiar.  
-Trobades, competicions esportives i altres 
activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixen 
possibilitats de convivència i de germanor i 
d'ajuda per completar la formació cultural de 
l'alumnat.  
-Projecte de banc de llibres. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL COL·LEGI 
LA SALLE 

Organització d'activitats extraescolars per als 
alumnes (biblioteca, informàtica, esquiada, etc.). 
-Col·laboració amb les festes i activtats de 
l'escola (vigilància extraescolar, Festival de 
Nadal, Pastorets, Setmana Cultural, Dijous Gras, 
Festa de La Salle, Diada de Sant Jordi, Dia del 
Finalista d'ESO, Dia del Finalista de Batxillerat, 
Festa Fi de Curs, etc.).  
-Actes oberts a tothom: encesa solidària 
d'espelmes (Proide La Salle), cicles de xerrades i 
conferències, etc.  
-Organització anual de la Marxa a Peu de les 
Fonts (del col·legi a Sant Daniel) i Pujada a Peu 
a Montserrat (La Salle Catalunya).  
-Cooperació i assistència en temes esportius 
amb les seccions esportives (patinatge, bàsquet, 
futbol, etc). 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL COL·LEGI 
LES ALZINES 

Conferències d'actualitat.  
- Activitats ludicoesportives.  
- Formació de les famílies i gestions amb el 
Departament d'Ensenyament. 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL COL·LEGI 
PÚBLIC D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL FONT DE 
L'ABELLA 

Activitat de piscina per l'alumnat de l'escola.  
-Festa de Nadal.  
-Sopar de final de curs.  
-Trobades de pares i mares al llarg de l'any.  
-Ajuda a les millores de l'escola.  
-Casal d'estiu. 
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ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE L’ESCOLA 
VERD 

Preparació de les activitats extraescolars.  
-Organització de casals (setembre, Nadal, 
Setmana Santa, tardes i última setmana de juny). 
-Gestió del servei de menjador.  
-Control de material esportiu.  
-Organització de venda de llibres de text.  
-Servei d'acollida matinal.  
-Contacte periòdic amb la direcció de l'escola.  
-Revista anual de l'escola.  
-Petició de subvencions. 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
MARES D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA PERICOT 

Gestió dels serveis de menjador, d'activitats 
extraescolars, acollida matinal i ludoteca.  
-Organització dels casals de Setmana Santa, 
juny, setembre i Nadal.  
-Venda de xandalls, bates i llibres.  
-Cura de vetllar per un bon manteniment de les 
instal·lacions i de millorar-les (reforma del pati i 
instal·lació de la pista esportiva).  
-Participació en la nova escola i seguir-ne 
l'evolució.  
-Informació de les subvencions individuals i 
col·lectives. 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
MARES D'ALUMNES DE 
FEDAC-PONT MAJOR 

Castanyada.  
- Visita dels patges a l'escola (obsequiar tot 
l'alumnat amb una bossa de llaminadures).  
- Xocolatada per la Diada de Sant Jordi.  
- Gelatada per la festa del Pare Coll (19 de 
maig). 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
MARES DE L'ESCOLA 
EIXIMENIS 

Activitats destinades a l'alumnat de l'escola i, per 
extensió, a les seves famílies. 
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ASSOCIACIÓ GIRONINA 
D'ESCOLES DE MÚSICA 
PRIVADES 

Concerts i activitats musicals diverses que tenen 
un objectiu pedagògic i cultural: colònies, caps de 
setmana de treball, concerts, intercanvis, cursos 
per a professors… 

ASSOCIACIÓ PROMOTORA 
DE LA FUNDACIÓ PER A 
L'AJUT A NENS I JOVES 
AMB ALTES CAPACITATS 
DE CATALUNYA 

Col·laboració amb altres associacions regionals 
que tenen la mateixa finalitat.  
-Organització de trobades lúdiques i culturals i 
tallers interessants per poder estimular aquests 
nens i nenes i adolescents associats.  
-Pretensió de ser un referent informatiu sobre el 
tema de les altes capacitats. 

FUNDACIÓ INSTITUT JAUME 
VICENS VIVES 

Batxillerat internacional i activitats extraescolars 
com el bàsquet 

GERUNDA ASSOCIACIÓ 
PER A L'EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ INTEGRAL 

Portar a terme serveis de transport adaptat. 
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Esport 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

ALIGOTS CLUB ESPORTIU 
DE CURSES D'ORIENTACIÓ 

Competició:  
-Copa Catalana i Campionats de Catalunya: 
participació en les curses del calendari oficial de 
la FCOC, en totes les seves modalitats.  
-Participació en curses d'orientació populars a 
Catalunya i en curses de la lliga espanyola, 
campionats universitaris, raids d'orientació...  
Organització d'esdeveniments:  
-Projecte Copa Girona-O: organització d'un 
circuit de curses englobades sota el mateix nom 
a les comarques de Girona i amb una 
classificació general final conjunta.  
 
Organització d'esdeveniments:  
- Projecte Copa Girona-O: Organització d'un 
circuit de curses englobades sota el mateix nom 
a les comarques de Girona, i amb una 
classificació general final conjunta. 

ASOCIACIÓN DE TAEKWON-
DO TRADICIONAL ITF Y 
DISCIPLINAS AFINES DE 
CATALUNYA 

Cursos  
- Classes  
- Campionats 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'AIKIDO DE L'ESCOLA 
YOSHINKAN 

Classes diàries, tant al matí com al vespre.  
- Cursos diversos (caps de setmana, intensius, 
nacionals, internacionals...).  
- Demostracions.  

ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
ESPORTIVA CLUB 
TRAMUNTANA 

Estudi i perfeccionament acadèmic.  
-Lleure: música, màgia, taller d'art, informàtica, 
taller de cuina i esports.  
-Culturals, sortides ...  
-Cooperació i solidaritat.  
-Campaments en períodes no escolars.  
-Familiars.  
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
ESCOLAR ESCOLA JOAN 
BRUGUERA DE GIRONA 

Escola esportiva  
-Bàsquet  
-Escacs  
-Expressió corporal i musical  

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
GIRONA FEMENÍ 

Pràctica del futbol femení (cinc equips federats 
participen en categories territorials i nacionals). 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
GIRONINA DE JUDO 

Pràctica del judo.  
-Escola de Judo. 

ASSOCIACIÓ PEL FOMENT 
DE L'ESPORT BASE 

No especificat 

ASSOCIACIÓ RUGBI GIRONÍ 

Aportació de monitors en hores escolars a 
diferents instituts de Girona per realitzar sessions 
pràctiques de rugby.  
- Col·laboració amb altres entitats en els diferents 
torneigs: "Torneig de Fires de rugby", "Torneig de 
Nadal instituts" i "Torneig interinstituts de rugby". 

ATLETISME GIRONA 

Marxa de la Diada de l'11 de setembre.  
-Cursa de Sant Silvestre a Girona.  
-Coorganització de la Cursa de 10 km 
conjuntament amb Esports Parra.  
-Coorganització de la Cursa Popular del Carrer 
Nou, conjuntament amb l'Associació de Veïns.  
-Sortida anual a alguna cursa. 

BÀSQUET CLUB FONTAJAU 

Entrenaments.  
-Competicions.  
-Torneigs diversos.  
-Pretemporades.  
-Formació per a l'entrenament de mainada. 
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CLUB BÀSQUET ESPORTIU 
SANT NARCÍS 

Organització del campus esportiu al setembre i al 
Nadal.  
-Organització de l'escola esportiva de l'AMPA.  
-Organització del casal esportiu de Palau al juliol. 
-Participació en les festes de l'esport 
organitzades per l'Ajuntament de Girona.  
-Participació en les competicions esportives 
oficials organitzades per la Federació de 
Bàsquet.  
-Organització d'un casal esportiu per la setmana 
blanca. 

CLUB CULTURAL i 
ESPORTIU MONTESSORI-
PALAU 

Esportives: bàsquet, futbol, voleibol, judo, 
atletisme, gimnàstica rítmica, escola d'iniciació 
esportiva, preparació física i futbol sala.  
-Culturals: piano, llenguatge musical, flauta, 
travessera, guitarra, cant coral, violí, escacs, aula 
de teatre i taller d'art.  
-Diades de promoció esportiva, concerts 
musicals, obres de teatre, torneigs esportius, 
sortides-viatges esportius.  
-Activitats adreçades als nens, nenes i joves 
d'edat compresa entre els 5 i els 18 anys, ja 
siguin de l'escola com de fora de l'escola. 

CLUB DE FUTBOL 
PARROQUIAL SANTA 
EUGÈNIA 

Foment de l'esport base.  
-Foment del futbol femení.  
-Torneig de futbol: Memorial Josep M. Marcos (al 
mes de juny). 

CLUB ESCOLA DE FUTBOL 
GIRONÈS 

Competició en les lligues de futbol base de la 
Federació Catalana de Futbol i en les del Consell 
Comarcal del Gironès. 
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CLUB ESPORTIU MARISTES 
DE GIRONA 

Actualment, el club s'estructura en tres seccions 
esportives: escola esportiva, futbol i bàsquet.  
-Totes elles tenen un funcionament específic i 
dinàmic propi, però estan dirigides en tots els 
seus àmbits per una única Junta Directiva i 
coordinades per un únic coordinador general. 

CLUB ESPORTIU ONYAR Bàsquet. 

CLUB ESPORTIU 
PATINATGE ARTÍSTIC 
GIRONA 

Aprenentatge de patinatge artístic.  
-Participació en competicions provincials, 
catalanes i estatals.  
-Organització de diferents campionats amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de 
Patinatge.  

CLUB ESPORTIU SANTA 
EUGÈNIA DE TER 

Entrenaments dels equips de bàsquet.  
- Competició en les lligues regulars i en les fases 
finals dels diversos campionats.  
- Participació i organització de torneigs 3x3 i 
campus de bàsquet. 

CLUB ESQUÍ GIRONA 

Ensenyament d'esquí a totes les edats i totes les 
temporades. 
-Estades d'esquí infantils durant les vacances 
nadalenques.  
-Sortides d'esquí per a persones sòcies i no 
sòcies durant la temporada.  
-Sortides de muntanya per a persones sòcies i no 
sòcies la resta de l'any. 

CLUB FUTBOL BANAFOOT 

Trobades setmanals.  
-Entrenaments setmanals.  
-Partits de competició: cada 15 dies durant la 
temporada. 



	 										

	
	

	
	

	 67

CLUB GIMNÀS JUDO SANT 
JORDI 

Judo.  
-Gimnàstica rítmica.  
-Defensa personal.  
-Karate.  
-Manteniment físic.  
-Condicionament físic ("fitness"). 

CLUB POLIESPORTIU BELL-
LLOC 

Participació en competicions esportives 
federades: futbol, bàsquet i handbol. 
Concretament, actualment tenen set equips de 
futbol-7 en els jocs que organitza el Consell 
Comarcal, vuit equips en les competicions de la 
Federació Catalana de Futbol, dos equips 
d'handbol federats a la Federació Gironina 
d'Handbol i un equip de bàsquet que participa a 
la competició de la Federació de Bàsquet. 

CLUB RÍTMICA GIRONA 

 Copa Consell, competició a nivell individual i 
conjunt.  
-Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), 
competició a nivell individual i conjunt.  
- Campionats de Catalunya en Edat Escolar 
(CCEE), competició a nivell individual i conjunt.  
- Copa Catalana, competició a nivell individual i 
conjunt.  
- Festival de Nadal i festival de final de 
temporada.  
- Exhibicions (jornades recreatives de l'esport i 
altres). 
Nombre de membres: 77 (2010) 

CLUB TENNIS GIRONA 

 Tennis, pàdel i frontó.  
- Piscines.  
- Gimnàs i sauna.  
- Sala de jocs. 

GRUP EXCURSIONISTA I 
ESPORTIU GIRONÍ 

Modalitats esportives: Escola esportiva, 
Gimnàstica Artística, Gimnàstica Rítmica, Hoquei 
sobre patins, Bàsquet, Patinatge, Handbol, Judo, 
Halterofília, Rugbi, Futbol, Atletisme, Triatló, 
Tennis, Pàdel, Esquaix, Natació/Waterpolo, 
Pesca Esportiva, Muntanya. S’organitzen varis 
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esdeveniments relacionats amb aquests esports 
durant l’any. 

‐ Potenciem la cultura a través de la 
sardana i la coral. A part organitzem un 
gran nombre d’activitats al llarg de l’any. 

‐ Oferta de serveis esportius i de benestar 
(Fitness, preparacions físiques 
específiques...) 

 així com activitats de lleure infantil i 
Juvenil (Casals i campus d’estiu, 
Lleuresport Parc Infantil de Nadal de 
Girona) 

 

FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA GIRONA FUTBOL 
CLUB 

Participar en les competicions de la FCF, de la 
RFEF i del Consell Comarcal del Gironès.  
-Programes d'orientació i assessorament.  
-Escola de futbol no professional.  
-Campanyes.  
-Cursos.  
-Programes.  

GIRONA CLUB HOQUEI 

Promoció de l'hoquei patins entre nens i nenes 
de 4 a 6 anys. 
-Pràctica de l'hoquei patins, en l'àmbit competitiu, 
a totes les categories (a partir de 7 anys, femení i 
veterans).  

GIRONA FUTBOL CLUB 
Participació en les diverses lligues de futbol.  
- Entrenaments de preparació dels partits del cap 
de setmana. 
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PENYA DOBLE SET 

Foment del futbol base segons els objectius de 
l'entitat.  
- Organització d'activitats que ajudin a l'educació 
en l'esperit cívic i compromís amb la ciutat. 

UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE 
GIRONA 

Participació a través de les seves seccions en les 
lligues esportives que organitzen la Federació 
Catalana de Futbol i la de Bàsquet i en les 
proves i competicions organitzades per la 
Federació Catalana de Patinatge.  
-Participació en les competicions organitzades 
pel Consell Esportiu del Gironès.  
-Organització d’activitats obertes a la ciutat, com 
la Diada del Bàsquet, el Torneig de Futbol Germà 
Guillermo, el Festival de Fi de Curs de Patinatge 
Artístic, la Diada de l'Esport, etc. 

UNIÓ ESPORTIVA VILA-
ROJA 

Futbol. 

	

Salut i Serveis Socials 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

ASSOCIACIÓ CONTRA 
L'ANORÈXIA I LA BULÍMIA 

Atenció, informació i ajuda telefònica, en línia o 
presencialment, a familiars i malalts de trastorn 
del comportament alimentari.  
- Grups d'ajuda mútua per a familiars i per a 
persones malaltes.  
- Sensibilització i conscienciació fent sessions 
informatives i detecció de casos per familiars. 

ASSOCIACIÓ D'AJUDA EN 
CARRETERA DYA A GIRONA 

Suport sanitari en actes i esdeveniments 
populars, culturals, esportius, musicals...  
A més de l'atenció sanitària, realitzem cursos de 
formació en primers auxilis, socorrisme aquàtic, 
en l'ús de DEA (Desfibril·ladors Externs 
Automàtics), així com monogràfics sanitaris 
específics.  
Realitzem i col·laborem en simulacres 
d'emergències mèdiques, escolars ...  
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ASSOCIACIÓ DE 
CARDIOPATIES 
CONGÈNITES 

Entrevistes individuals amb persones amb 
cardiopatia congènita i amb famílies segons la 
demanda d'ajut: acceptació del diagnòstic, 
preparació de la intervenció quirúrgica, 
adequació de l'activitat física a l'activitat 
quotidiana segons la capacitat funcional de la 
persona.  
- Orientació escolar i laboral.  
- Adaptació de llocs de treball.  
- Ajut en el tràmit de certificats de discapacitat i 
incapacitat laboral, etc.  
- Assessorament individual i per equips a 
professionals relacionats amb els infants i/o 
adults amb cardiopatia del món de l'educació, de 
l'esport, del lleure, residències i entorn laboral.  
- Grups d'afectats per edat, de relació, on poden 
intercanviar experiències.  
- Colònies per a infants de 6 a 16 anys.  
- Espais de pares.  
- Festes de difusió i participació en fires populars 
i d'entitats.  
- Projectes de recerca i d'investigació amb la 
col·laboració de diferents universitats de 
Catalunya. 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
I AMICS DE DISCAPACITATS 
PER L'AFAVORIMENT DEL 
SEU BENESTAR I 
AUTONÒMIA 

Centre de dia en tràmits per ser Centre 
Ocupacional en conveni amb la Fundació Astres. 
Servei de lleure diari durant les vacances per a 
persones discapacitades físiques majors de 16 
anys. Programa de transport en vehicle adaptat 
per a garantir l'accés a serveis i execució 
d'activitats exteriors. 

ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I 
SALUT MENTAL 

Seguiment a les famílies.  
-Grups d'autoajuda.  
-Xerrades.  
-Club social El Cercle.  
-Club social de Figueres. 
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Associació Mimans 

Servei d'atenció continuada a càrrec de 
vetlladores, psicoterapeutes i logopedes durant el 
calendari escolar per nens amb pluridiscapacitat 
de 6 mesos a 6 anys.  
-Servei de lleure durant les vacances de Nadal, 
Setmana Santa i estiu.  
-Servei de lleure els dissabtes a la tarda.  
-Assessorament i atenció a les famílies.  

FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA LETHE 

Col·laboració amb altres associacions regionals 
que tenen la mateixa finalitat.  
-Organització de trobades lúdiques i culturals i 
tallers interessants per poder estimular aquests 
nens i nenes i adolescents associats.  
-Pretensió de ser un referent informatiu sobre el 
tema de les altes capacitats. 

Fundació privada per a la 
paràlisi cerebral 

Cursos de formació de personal voluntari i 
remunerat.  
- Xerrades de sensibilització i difusió a escoles.  
- Respir mutu ("M’acompanyes?" / Vacances / 
Caps de setmana / Esplai Jokin)  
- Intercanvis internacionals.  
- Projecte de llar-residència.  
- Projecte de centre ocupacional.  
- Projecte d’orientació i inserció.  
- Projecte d’assistència domiciliària. 
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Fundació privada Gentis 

Assessorament i informació.  
-Orientació davant la resolució de conflictes 
familiars.  
-Teràpia familiar.  
-Servei Espai d'Atenció Familiar (Ed'AF).  
-Servei de punt de trobada.  
-Servei de mediació familiar.  
-Serveis de suport a l'EBASP. 

Fundació privada Resilis 

Gestió de serveis residencials per a infants i 
joves.  
- Gestió de seguiment i programes de suport a 
joves.  
- Actuacions puntuals obertes a la participació.  
- Jornades, conferències i actes públics per a la 
infància. 

Fundación para el desarrollo 
de la enfermeria 

Campanyes de sensibilització a la població i a 
l'escola.  
-Cursos, seminaris i exposicions.  
-En aquest moment, s'està treballant amb 12 
països d'Amèrica Central, Sud-amèrica, Cuba, 
Santo Domingo, Guinea Equatorial, Santo Tomé i 
Príncipe. 
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Fuden La Tutela, Fundació 
privada catalana tutelar de 
discapacitat psíquics i 
persones grans 

Tutela de persones discapacitades psíquiques 
que no tenen família, o bé de les que, tot i tenir-
la, es trobin en situació de desemparament o 
abandó, així com de les persones grans amb 
demències.  
-Ajudar les persones tutelades a organitzar la 
seva vida en tots els àmbits: físic, mental, laboral, 
residencial, formatiu, d'oci i sentimental.  
-Treballar per fomentar les capacitats de les 
persones tutelades.  
-Assessorar sobre els tràmits relatius a la 
incapacitació i facilitar els tràmits judicials. 

Mans Unides Campanya 
contra la fam 

Fires, exposicions, etc.  
-Campanya anual (2n diumenge de febrer). 

	

Solidaritat i Cooperació 

Nom Entitat Nom programa, servei o recurs 

Activitats de recerca, gestió i 
orientació social SCCL 

Organització d’activitats utilitzant els recursos del 
nostre entorn, majoritàriament recursos públics: 
escoles, centres cívics, biblioteques, etc.  
-Inserció dels i de les menors en activitats 
programades tant per l'Ajuntament com per les 
entitats del barri.  

Adopchina Associació 
Proadopció Internacional 

Informació a les famílies adoptants a la Xina.  
-Suport durant l'espera de l'assignació i 
l'organització del viatge.  
-Xerrades sobre l'adopció.  
-Mercats solidaris per recollir fons per enviar 
donatius als orfenats.  
-Classes de xinès per a nens i nenes. 
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Amics del Nepal 

Gestió dels centres de Salut a Mijubahal, 
Katmandú.  
-Camps de salut.  
-Alfabetització de dones.  
-Reforç escolar i nutricional.  
-Suport als centres d'acollida.  
-Activitats de sensibilització.  

Associació Reto a la 
Esperanza 

Prevenció campanyes a escoles i instituts 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'AMICS DEL POBLE 
SAHRAUÍ 

 Vacances en pau. Estades durant dos mesos a 
l'estiu de nens i nenes sahrauís amb famílies de 
Girona.  
- Caravana solidària d'ajut humanitari.  
- Diversos projectes de cooperació en escoles, 
dispensaris. 

ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS 

Servei d'acolliments familiars.  
-Servei d'adopcions.  
-Centre residencial d'acció educativa.  
-Intervenció comunitària: centre obert i 
acompanyament a l'escolaritat, esports i lleure.  
-Programa Tr3s accions, formació i inserció 
laboral per a joves. 

ASSOCIACIÓ DE CARITAT 
DE SANT VICENÇ DE PAÜL 

Ajuda en la tramitació de papers a persones 
immigrants.  
-Magatzem de roba.  
-Distribució d'aliments de Creu Roja i Banc 
d'Aliments.  
-Visites a domicili.  
-Pagament de quotes a menjadors infantils de 
barris marginals.  
-Ajudes a persones transeünts. 
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ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS 
DE CATALUNYA 

Xerrades, conferències i cursos, a més d¿un 
servei permanent d’assessorament i ajuda 
personal.  
-Oferta a preus avantatjosos de material 
especialitzat per a persones amb diabetis.  
-Difusió de revistes i d'altres publicacions 
especialitzades.  
-Colònies estivals i campaments per a nens, 
nenes i joves amb diabetis.  
-Campanyes de conscienciació sobre temes 
d'interès social (bombes d'insulina, carnet de 
conduir, investigació científica...).  
-Promoció de grups de treball especialitzats en 
temes concrets. 

ASSOCIACIÓ DE SUPORT I 
ACOLLIDA ALS 
IMMIGRANTS ÀKAN 

 Classes de llengua catalana i ajuts en altres 
matèries corresponents a l'estudi del graduat 
escolar, cicles de grau mitjà o superior, 
universitat, etc.  
- Acompanyament personal, en la diversitat 
d'aspectes que tinguin relació amb la realitat 
immigrant.  
- Coral Àkan.  
- Pregària i diàleg interreligiós i intercultural. 

ASSOCIACIÓ 
ENTREPOBLES 

 Suport al Consell Municipal i a la Comissió 
Ciutadana de Solidaritat i Cooperació.  
- Programa "Nens del carrer" a Bluefields.  
- Col·laboració amb la Universitat de Girona. 
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER 

Informar i conscienciar a la població sobre la 
malaltia, així com les mesures per a prevenir-la. 
Aquesta acció es concreta en campanyes de 
prevenció, xerrades informatives ....  
-Donar suport i acompanyar a totes les persones 
i famílies afectades pel càncer. Aquesta tasca es 
concreta en suport psicològic, suport del 
voluntariat i acompanyament de les famílies.  
-Investigar i recolzar la investigació que ens ajudi 
a avançar en la curació del càncer i la millora de 
qualitat de vida dels afectats. A l'Observatori del 
càncer es realitzen nombrosos estudis socials.  
-Mobilitzar i influir: participant en la societat, fent 
incidència política, aliar-nos amb organitzacions; 
amb l'objectiu d'aconseguir millores sanitàries i 
socials per als afectats i per a lluitar en l'avenç de 
la malaltia en general.C172 

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE 
SORDS 

Servei d'assessorament en tot el que es refereix 
a la comunitat sorda.  
- Servei d'intèrpret de la llengua de signes.  
- Convenis amb entitats públiques per a la 
supressió de barreres de comunicació.  
- Treballs conjunts amb altres entitats de 
diferents àmbits (assessorament laboral, 
educatiu...).  
- Cursos adaptats a la comunitat de sords, a les 
necessitats i demandes socials de la llengua de 
signes catalana. 

ASSOCIACIÓ PER A 
L'ATENCIÓ DE SERVEIS I 
SOLIDARITAT 

Dinamització dels següents espais i projectes: un 
espai juvenil anomenat joves.com i del grup de 
gent gran del sector Est de Girona; el projecte 
“Treball per Escales” del programa de 
desenvolupament comunitari del sector Est de 
Girona "Integrant accions", i el grup de pares i 
mares del programa "Integrant accions" i del Pla 
educatiu d'entorn del sector Est de Girona. 
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ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL I FAMILIAR 
PRISMA 

Atenció psicopedagògica d'infants amb dificultats 
d'aprenentatge i atenció a les seves famílies.  
- Formació permanent del professorat que ha 
d'atendre els infants.  
- Edició de material psicopedagògic per a la 
difusió del coneixement en matèria 
psicopedagògica per a les persones 
professionals implicades en aquest àmbit 
d'actuació. 

ASSOCIACIÓ PER 
L'EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 
PER 1 PER TOTS 

Programes per a escoles.  
-Fira de la Joguina Solidària (novembre).  
-Voluntariat. 

ASSOCIACIÓ PREVIFAM 

Atenció a la víctima de violència de gènere.  
-Jornades i tallers educatius.  
-Servei integral d'atenció a la família.  
-Sensibilització ciutadana i professional amb la 
problemàtica de la violència a les famílies.  
-Coordinació i cooperació en xarxa amb diversos 
centres: EAPS, URPAC  

ASSOCIACIÓ PROJECTE 
IUCA 

Sensibilització en diferents centres (IES 
Palafrugell, grup de joves Bonanova).  
- Sopars solidaris.  

ASSOCIACIÓ 
SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 

Realitzar petits tallers infantils oberts.  

ASSOCIACIÓ TIJANI 
IMMIGRANTS AFRICANS 

Activitats culturals per a ciutadans i ciutadanes 
del Senegal que resideixin a Girona i Salt.  
-Classes de pular per nens i nenes de Girona i 
Salt.  
-Classes de coren a Girona i Salt.  
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CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA 

Acolliment de les persones que s'adrecen a 
l'entitat cercant ajut.  
Programa PATI 
-Suport a l'ensenyament 
-Àrea d'immigració 

CÀRITAS 
INTERPARROQUIAL DE 
GIRONA 

 Servei d'aliments al centre de Pedret i a dues 
parròquies.  
- Servei de rober oferint roba de segona mà i 
paraments de la llar.  
- Servei d'intervenció educativa a quatre llocs de 
Girona: acompanyament socioeducatiu a infants 
de 6 a 12 anys.  
- Tallers d'acollida lingüística.  

COMUNITAT BAHÀ'Í 
Classes d'educació espiritual per a nens, nenes i 
joves.  

CREU ROJA 
Primera acollida i assessorament legal per a 
immigrants i atenció a les persones refugiades.  

FUNDACIÓ PEDAGÓGICA 
CRISTAL 

Organització d'activitats lúdiques com sopars, 
excursions, caminades, etc 

FUNDACIÓ PER LA PAU 

Accions i propostes d'educació per la pau com un 
via de substitució progressiva de la cultura de la 
violència per una cultura de pau (exposicions, 
activitats i materials didàctics, cursos de 
formació, conferències...).  

FUNDACIÓ PRIVADA 
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 

Treball, en un període concret de l'any, dels 
materials d'educació al desenvolupament que 
PROIDE i la Coordinadora d'ONG Lasal·lianes 
preparen anualment.  
-Esmorzars solidaris a l'escola La Salle.  
-Organització de l'encesa solidària que organitza 
cada any a les escales de la Catedral de Girona. 
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FUNDACIÓ PRIVADA 
RAMON NOGUERA 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç del Gironès.  
-Llars-residències Ramon Noguera.  
-Residència Ramon Noguera.  
-Centre de dia d'atenció especialitzada de Sarrià. 
-Residència de Sarrià de Dalt.  
-Residència de Fontajau.  
-Programa Respir.  
-Programa de suport a l'autonomia a la pròpia 
llar.  
-Programa de lleure i esport. 

FUNDACIÓ SÍNDROME DE 
DOWN DE GIRONA I 
COMARQUES - ASTRID 21 

Programes de suport familiar. 
 Programa escolar.  

FUNDACIÓN UNICEF - 
COMITÉ ESPAÑOL 

Campanyes: "SOS Níger", "Tots contra la Sida", 
"Educa i multiplica"...  

MANOS AMIGAS Assistència a fires. 

TEIXIDORS DE XARXES 
ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL PER A 
L'EDUCACIÓ LA 
COOPERACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT 

Projectes de sensibilització en educació per al 
desenvolupament sostenible a Girona i 
comarques (centres educatius, centres cívics, 
biblioteques i espais socials).  

LLIGA CATALANA D'AJUDA 
AL MALALT DE CÀNCER 
GIRONA I COMARQUES 

Programes d'atenció a domicili  
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5. TALLERS DELIBERATIUS DE DIAGNOSI 

El tercer i últim pilar de la fase de diagnosi el constitueixen els diversos tallers 

deliberatius que varen dinamitzar-se i que varen aportar una apreciació subjectiva 

rellevant a l’hora de realitzar una radiografia més nítida de què tenim (fortaleses) i 

què ens manca (debilitats), tot completant i interpretant la informació que ofereix 

l’anàlisi quantitativa i els mapes de recursos existents. 

 

Tal i com s’ha considerat a la presentació de la metodologia d’aquest projecte, 

l’objectiu d’aquests tallers participatius ha estat obtenir valoracions i informació 

qualitativa dels principals agents socials i institucionals amb coneixement de la 

realitat local respecte la situació actual i les perspectives de futur entorn al 

col·lectiu d’anàlisi (0-18 anys) a la ciutat.  

 

Aquestes sessions, que han tingut la utilitat d’identificar particularitats territorials, 

definir quins elements cal afrontar a través de l’estudi i concretar-ne els reptes que 

es volen assolir, han estat les següents: 

 

1. Taller amb personal tècnic municipal i d’altres administracions [29 de gener 

de 2015] amb representació de persones vinculades a diferents àmbits (educació, 

serveis socials, urbanisme, mobilitat, seguretat, esports, juventut, ocupació, 

cultura, etc.). 
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2. Taller amb representació dels diferents consells participatius de la ciutat [5 

de febrer de 2015]: cohesió social, educació, gent gran, cooperació, igualtat, 

lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals –LGTB– i esports.  

 

 

 

3. Taller amb famílies [7 de febrer de 2015]: un amb pares, mares, tutors, i un 

altre amb infants i adolescents. Representació de les famílies, de diverses escoles 

i barris de la ciutat amb fills en edats d’educació primària i secundària. 
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4. Taller amb personal docent [10 de febrer de 2015] amb representació de 

diferents centres educatius de la ciutat: escoles bressol, centres públics i privats 

concertats). 
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5. Focus group amb regidors i regidores del Ple de l’Ajuntament [17 de febrer 

de 2015]  

 

 

 

 

Tot seguit, es detallen els continguts que varen resultar d’aquests tallers 

deliberatius. La informació que s’hi detalla té en consideració els següents 

elements: 

 

a) està ordenada per àmbit temàtic (atenció social, salut, educació, cultura, 

esports i lleure, promoció econòmica, i mobilitat, espai públic i seguretat). 

b) descriu quines són les fortaleses (en color verd) i quines les debilitats (en 

color vermell). 

c) es podera en funció del grau de consens del conjunt dels agents 

participants. 
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5.1. Atenció social 

PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

ATENCIÓ SOCIAL 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Bon treball (des de Serveis Socials) per a 
la integració de tots els col·lectius de la 
ciutat. 

 Prevenció 
 Atenció 

Docents 

Tècnics 

2. Oferta educació no formal i en el lleure: 
existència de programes becats per assistir 
a casals d’estiu, colònies... Centres oberts 
especialment a primària.  

 Atenció  
 Participació 

Docents 

Famílies 

3. Beques menjador: gestió àgil que 
afavoreix que l’atenció i la cobertura de les 
necessitats es faci de manera adequada. 

 Atenció 
Consells 

Sectorials 
Famílies 

4. Figura de l’agent cívic: s’agraeixen per a 
l’atenció i l’ordre en horaris d’entrada i 
sortida de les escoles d’alguns barris, i és 
una figura propera als adolescents i joves 
(permet detectar situacions conflictives). 

 Promoció 
 Prevenció 

	
	
	

Docents 

Consells 
Sectorials 

5. Bon mètode de treball conjunt i col·laboratiu: 
coneixement mutu i complementarietat. PERC. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

Tècnics 

6. Treball municipal de proximitat amb entitats.  Participació 
7. Implicació d’infants i joves: funciona, 
responsabilitza, dóna valors.  Participació 

Tècnics 8. Infància en risc: protocols, actuacions i 
cobertura. 

 Prevenció 
 Atenció 

9. Oferta (des del Centres cívics) d’activitats 
diverses per a famílies i nens amb risc 
d’exclusió social. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

Docents 

10. Atenció a la diversitat: partint dels recursos 
disponibles, cada centre la planifica i hi ha 
plans d’acollida per a l’alumnat que ho 
necessita.  

 Prevenció 
 Participació 

11. Serveis educatius i assistència social: 
disponibilitat de bons professionals al servei 
dels centres educatius i a la totalitat de 
l’alumnat, especialment aquells amb risc 
d’exclusió social.  

 Prevenció 
 Atenció  
 Protecció 

12. Campanyes a les escoles: sobre salut 
dental, fruita, seguretat vial...).   Prevenció Consells 

Sectorials 
13. Existència d’una xarxa de centres oberts  Promoció 
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desplegats a la ciutat.  Prevenció 
14. Xarxa d’espais destinats a l’atenció social i 
la salut (centres cívics, biblioteques i CAPs). [*]

 Prevenció 
 Atenció 

PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

ATENCIÓ SOCIAL 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Els recursos en serveis socials són 
insuficients pel volum d’infants i 
adolescents que cal atendre. 

 Atenció 
Docents 
Tècnics 
Famílies 

2. Els recursos en serveis socials no estan 
ben optimitzats a l’hora de destinar-los a 
prevenció, atenció i protecció del col·lectiu. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Docents 

Famílies 

3. La participació: no s’ha incrementat la 
transmissió d’un cultura participació i 
d’implicació en la dinàmica ciutadana en 
infants i joves.  

 Participació 

Consells 
Sectorials 

Tècnics 

4. Manca de transversalitat (interna i externa).  Participació 

Tècnics 

5. Treball municipal de proximitat amb entitats: 
no està prou potenciat, desplegament. Perill de 
sectorialització (no és en el marc ciutat). 

 Participació 

6. Infància en risc: oblit de la franja 0-3 anys.  Prevenció 
 Atenció 

7. Progenitors: no hi ha una visió proactiva de 
l’Administració per treballar-hi i costa arribar 
als que no es consideren en risc social i trobar 
espais adequats perquè s’hi sentin còmodes. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

8. Comunicació dels professionals/tècnics vers 
el col·lectiu: no és adequada quant als 
continguts. 

 Prevenció 

9. Manca de llocs de treball (sortides 
ocupacionals) en acabar la formació.  

 

 
Docents 

10. Tutorització a secundària: no es potencia 
prou la figura, ofertada a tothom, o no hi ha un 
educador referent a cada barri per orientar i fer 
un seguiment de l’adolescent, potenciant els 
espais joves.  

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

11. Proximitat de places educatives: sovint 
l’oferta és insuficient i això comporta la 
ghetització d’escoles i barris (cohesió social i 
equitat).  

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Docents 

12. Els recursos per a l’atenció dels infants i 
joves amb problemes de salut mental són 
insuficients.  

 Prevenció 
 Atenció Consells 

Sectorials 
13. Xarxa d’espais destinats a l’atenció social i 
la salut (centres cívics, biblioteques i CAPs):  Prevenció 
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mancança vers el públic 15-18 anys.   Atenció 
14. Manca d’espais (ocupació), tals com 
l’Estació Jove o Els Químics, que treballin o 
ofereixin accions o serveis transversals als 
joves. 

 Promoció 
 Prevenció 
 Atenció 

15. Els SIADs atenen les mares però no tant 
als fills que també són víctimes de violència de 
genere. 

 Atenció 
 Protecció 

	
 

5.2. Salut 

	
PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

SALUT 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Hi ha una bona atenció primària i 
adolescent en el seguiment de la salut. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Docents 
Infants i 

adolescents 

2. L’Ajuntament disposa d’activitats conjuntes 
que tenen un impacte directe en el col·lectiu. 

 Atenció 
 Participació 

Tècnics 3. EMPSA i Centre Jove: col·laboració 
(entitats, policia, CAPs, hospitals, esports) + 
Agència Salut Pública + Dipsalut. 

 Participació 

4. Des de l’Ajuntament, s’ofereixen molts 
recursos a l’escola per treballar els temes de 
salut. 

 Promoció 
 Prevenció 

Docents 5. Serveis educatius i assistència social: 
disponibilitat de bons professionals al servei 
dels centres educatius i a la totalitat de 
l’alumnat, especialment aquells amb risc 
d’exclusió social.  

 Prevenció 
 Atenció  
 Protecció 

6. Campanyes a les escoles: sobre salut 
dental, fruita, seguretat vial...).   Prevenció 

Consells 
Sectorials 7. Xarxa d’espais destinats a l’atenció social i 

la salut (centres cívics, biblioteques i CAPs).  
 Prevenció 
 Atenció 
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PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

SALUT 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Abordatge consum d’alcohol i cànnabis. 

 Promoció 
 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

Tècnics 

Famílies 

2. Els recursos per a la prevenció en salut 
són insuficients per protegir els infants de 
la drogaddició, incidint sobretot en el 
treball familiar (conciliació familiar). 

 Prevenció 
 Protecció 

Docents 

Tècnics 

3. La participació: no s’ha incrementat la 
transmissió d’un cultura participació i 
d’implicació en la dinàmica ciutadana en 
infants i joves.  

 Participació 

Consells 
Sectorials 

Tècnics 

4. Dèficit d’un espai on es treballi 
l’educació sexual amb joves.  Prevenció 

Consells 
Sectorials 
Famílies 

5. Comunicació dels professionals/tècnics vers 
el col·lectiu: no és adequada quant als 
continguts. 

 Prevenció 

Tècnics 6. Treball de benestar emocional (transversal)  Promoció 
 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

7. Els recursos per a l’atenció dels infants i 
joves amb problemes de salut mental són 
insuficients.  

 Prevenció 
 Atenció Consells 

Sectorials 
8. Programa de Garantia Juvenil: queda un 
perfil exclòs.  Atenció 

9. Qualitat de l’aire: no se li dóna una resolució 
efectiva. 

 Prevenció  
 Protecció 

Consells 
Sectorials 

10. Els serveis estan desbordats i semblen poc 
eficients.  Atenció 

Famílies 

11. La transició entre infància i adolescència 
és poc clara en temes de salut: la família no 
rep informació sobre quan i com fer els canvis 
que pertoquen dins del sistema sanitari. 

 Prevenció 
 Atenció 

12. La informació que reben els adolescents 
sobre salut sexual, seguretat a la xarxa o 

 Promoció 
 Prevenció  
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altres temes que els interessen acaba sent 
repetitiva i restringida a l’àmbit de l’institut (a 
fora, estan mancats d’orientació). 

 Atenció 

13. Creix el nombre de nens i nenes la família 
dels quals opta per no vacunar-los, i això pot 
acabar suposant un risc. No hi ha prou 
campanyes informatives i de promoció de la 
vacunació. 

 Promoció 
 Prevenció 
 Atenció 

14. A les urgències mèdiques cal esperar molt 
i no hi ha un criteri d’atenció lògic per gravetat 
de malaltia. 

 Prevenció 
 Atenció 

Infants i 
adolescents 

	
 

5.3. Educació 

 

PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

EDUCACIÓ 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Bona dotació d’equipaments.  Atenció 
Tècnics 
Famílies 

2. Existència d’una xarxa de centres oberts 
desplegats a la ciutat. Reforç escolar. 

 Promoció 
 Prevenció 

Consells 
Sectorials 
Famílies 

3. Serveis educatius i assistència social: 
disponibilitat de bons professionals al 
servei dels centres educatius i a la totalitat 
de l’alumnat, especialment aquells amb risc 
d’exclusió social.  

 Prevenció 
 Atenció  
 Protecció 

Docents 

Famílies 

4. Treball en xarxa: l’existència de plans 
comunitaris en sectors de la ciutat amb 
realitats socioeconòmiques desafavorides; 
implica la dotació de recursos i disposa de 
plataformes de coordinació. 

 Atenció 
 Participació 

Tècnics 

5. L’efecte capitalitat: pot implicar tenir accés a 
més recursos i més dotació d’equipaments i 
serveis. 

 Atenció 

6. Voluntat política per desenvolupar accions i 
línies de treball per a la millora de l’educació i 
amb el compromís de Ciutat Educadora: 
recursos educatius, Escola Municipal de 
Música, escola bressol, i suport entitats de 
lleure, i dotació econòmica per al 

 Atenció 
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desenvolupament de plans comunitaris. 
7. Dimensió territorial de la ciutat: humana i 
acotada, fet que facilita les relacions a nivell 
personal, de col·lectius, administracions, 
serveis... 

 Participació 

8. Dret a l’educació garantida (3-16 anys): 
qualsevol infant i adolescent de la ciutat té una 
plaça garantida en un centre educatiu. 

 Atenció 

Docents 
9. Recursos educatius públics: oferta 
diversificada des de les diverses 
administracions i entitats de la ciutat. 

 Atenció 
 Participació 

10. Espais educatius públics disponibles: 
diversitat d’espais públics dins i fora de l’horari 
escolar per realitzar activitats diverses.  

 Atenció 
 Participació 

11. Atenció a la diversitat: partint dels recursos 
disponibles, cada centre la planifica i hi ha 
plans d’acollida per a l’alumnat que ho 
necessita.  

 Prevenció 
 Participació 

Docents 
12. Oferta educació no formal i en el lleure: 
existència de programes becats per assistir a 
casals d’estiu, colònies... Centres oberts 
especialment a primària.  

 Atenció  
 Participació 

13. Escoles bressol: bon nivell curricular com a 
projecte (s’ensenya correctament).  Atenció 

Consells 
Sectorials 

14. Bona voluntat de l’Ajuntament per dur a 
terme accions de coeducació (lleis catalanes 
molt avançades per a la igualtat en tots els 
àmbits). 

 Protecció 

15. Bona valoració del projecte Rossinyol.  Atenció Famílies 
	
	

PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

EDUCACIÓ 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Atenció a la diversitat: massa alumnes 
per aula. 

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Docents 

Famílies 

2. Girona és una ciutat marcada per fortes 
desigualtat socials creixents, sobretot en 
determinats barris: Santa Eugènia, Sant 
Narcís, Font de la Pólvora, Pont Major, 
Torregironella. Això afecta a l’accés al lleure 
(activitats extraescolars). 

 Prevenció 
 Protecció 

Tècnics 

3. Disminució de recursos públics i privats.  Promoció 
4. Espais de participació poc adequats i poc 
flexibles a les característiques dels infants i  Participació 
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adolescents. 
5. Dificultats d’adaptació a les realitats socials, 
culturals i tecnològiques.  Prevenció 

6. Tutorització a secundària: no es potencia 
prou la figura, ofertada a tothom, o no hi ha un 
educador referent a cada barri per orientar i fer 
un seguiment de l’adolescent, potenciant els 
espais joves.  

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació 

Docents 

7. Insuficiència dels serveis educatius.  Prevenció 
 Atenció 

8. Insuficiència en la coordinació escola 
bressol–primària–secundària (existeix però no 
és prou extensa). 

 Prevenció 
 Atenció 

9. Proximitat de places educatives: sovint 
l’oferta és insuficient i això comporta la 
guetització d’escoles i barris (cohesió social i 
equitat).  

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

10. Manca d’assistència dels representants de 
l’Ajuntament als Consells escolars.  Participació 

11. Participació escassa d’algunes famílies a 
la vida escolar i en l’educació dels seus fills.  Atenció 

12. Retallades a l’escola bressol  Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Docents 

13. Manca de comunicació entre Ajuntament / 
Associació de Pares i Mares / Entitats: 
coneixement dels recursos. 

 Participació 

Consells 
Sectorials 

14. Escoles bressol: falta de seguiment 
coeducatiu (material/actitud/jocs) dins de la 
igualtat. Aplicació dels fets d’igualtat (família 
completa, pare inclòs + professionals). 

 Prevenció 

15. Preparació familiar davant les noves 
tecnologies (saber on són els límits).  Prevenció 

16. Violència: masclista en nom de l’amor 
romàntic, per l’arquetip del físic (moda), per 
l’opció sexual (pocs tallers, perfil educador que 
ha de vetllar per les bones pràctiques). 

 

17. Extraescolars: falta d’activitats assequibles 
econòmicament per a adolescents (ESO) per 
evitar “nens i nenes de la clau”, en temes de 
coeducació, artístiques, en biblioteques, i de 
treball emocional. 

 Promoció 
 Protecció 

18. Manca involucració AMPAs i interacció 
amb l’Ajuntament.  Participació 

 
Famílies 

19. La informació no arriba amb facilitat a la 
totalitat de les famílies.  Promoció 

20. No hi ha una bona promoció del “talent”.  Promoció 
21. Planificació nouvinguts als centres 
educatius. 

 Prevenció 
 Atenció 
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22. Desnivell en la càrrega d’exàmens i deures 
per centre.  Atenció 

23. La nova biblioteca té poques taules per 
estudiar.  Atenció 

Infants i 
adolescents 

	
 

5.4. Cultura, esports i lleure 

PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

CULTURA, ESPORTS I LLEURE 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Xarxa de biblioteques: gran oferta 
d’activitats per a tothom, bons espais, bons 
professionals; sales on es poden fer 
treballs d’escola i d’institut en petit grup i 
amb wifi. Promoció de la lectura en horari 
escolar i extraescolar. 

 Promoció 
 Participació 

Docents 

Consells 
Sectorials 
Tècnics 
Famílies 
Infants i 

adolescents 

2. Oferta d’espais educatius públics 
disponibles: diversitat d’espais públics 
dins i fora de l’horari escolar per realitzar 
activitats diverses.  
 

 Promoció 
 Atenció 
 Participació 

Docents 

Tècnics 

Famílies 

3. Oferta educació no formal i en el lleure. 
Preu de les activitats: existència de 
programes becats per assistir a casals 
d’estiu, colònies... Centres oberts 
especialment a primària.  

 Atenció  
 Participació 

Docents 

Tècnics 

Famílies 

4. Centres cívics: cohesió social i atenció al 
ciutadà, amb oferta a bon preu. 

 Promoció 
 Participació 

Docents 
Famílies 

5. Oferta nombrosa i consolidada de lleure 
educatiu (grups escolta, centres esplai)  Atenció 

Consells 
Sectorials 
Infants i 

adolescents 

6. Extraescolars: promoció de l’Espai Jove 
(vénen setmanalment o uns cops al mes als 
instituts, són propers i hi ha informació 
interessant de cursos i recursos) + escoles 
de música i art amb molta varietat. 

 Promoció 

Docents 

Famílies 

7. Preu de les activitats a nivell de biblioteques 
i d’esports (existència d’ajudes, subvencions i 
beques). 

 Participació Tècnics 
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8. Oferta d’esport escolar: natació escolar 
(escoles bressol, infantil i primària). 

 Promoció 
 Participació 

9. Promoció del teatre escolar en horari 
escolar i extraescolar, i a bon preu (acotat a 
nivell escolar). 

 Promoció  
 Participació 

10. Ocupació d’espais públics (esportius, 
biblioteques i teatre): l’equipament 
desenvolupa la seva activitat fora del propi 
equipament (Escènit, Biblioplaça, 
Bibliopiscina). 

 Promoció 
 Participació 

11. Serveis educatius i assistència social: 
disponibilitat de bons professionals al servei 
dels centres educatius i a la totalitat de 
l’alumnat, especialment aquells amb risc 
d’exclusió social.  

 Prevenció 
 Atenció  
 Protecció 

Docents 12. Iniciatives culturals (independentment de 
l’àmbit): són gratuïtes o assequibles i el 
període de temps és prou ampli (Bòlit, Temps 
de Flors, Inund’art, Milestone Project, etc.)  

 Participació 

13. Cinema, teatre, espectacles: molt bona 
qualitat. 

 Promoció 
 Participació 

14. Accés a la cultura és més fàcil i està a 
l’abast d’infants i adolescents de qualsevol 
classe social. 

 Promoció 

Consells 
Sectorials 

15. Implicació i participació ciutadana 
(voluntariat esport i lleure): esplais, esport 
clubs escolars, agrupaments, AMPAs. 

 Participació 

16. Augment de les activitats culturals al 
carrer.  Atenció 

17. A Girona hi ha moltes escoles de primària i 
estan molt bé. S’hi fan moltes activitats 
interessants (tallers, xerrades, debats, 
conferències, etc.) i que es podrien estendre 
als instituts 

 Promoció 
 Participació 

Infants i 
adolescents 

 

18. Les barraques de Fires.  Participació 
19. Els nombrosos bars i botigues de la zona 
de la Catedral i el Barri Vell.  Participació 

20. Les activitats esportives públiques i 
adreçades a tothom en pavellons i 
instal·lacions esportives. 

 Participació 

21. Les Fires de Sant Narcís  Participació 
22. La nova biblioteca de Girona  Participació 
23. L’ús elevat del català, a diferència del que 
passa a d’altres llocs.  Participació 

24. El Festival Temps de Flors i el d’arts 
escèniques Temporada Alta  Participació 
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PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

CULTURA, ESPORTS I LLEURE 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Manca de coordinació de la programació 
amb les entitats (clubs, AMPAs, AA.VV...). 

 Promoció  
 Participació 

Tècnics 
Famílies 

2. En l’àmbit esportiu l’oferta municipal 
adreçada a secundària no és significativa 
perquè: a) els clubs i entitats esportives 
tenen una gran oferta d’activitats; b) a 
aquestes edats hi ha una gran davallada de 
la pràctica de l’esport. 

 Promoció 
 Participació 

Tècnics 

Famílies 

3. Cinema, teatre, espectacles: poca oferta, 
gens en V.O., poc assequible, problema en 
els horaris, accessibilitat de transport urbà, 
i poc vinculada a l’acció educativa. 

 Promoció 
 Participació 

Docents 

Tècnics 

4. L’oferta de lleure educatiu no està 
diversificada, i l’existent no compta amb 
prou suport municipal. 

 Atenció 
 Promoció 

Consells 
Sectorials 
Famílies 

5. Manquen propostes culturals més 
properes i que siguin conegudes pels 
adolescents: cultura popular, música, 
teatre, circ, dansa i cinema. 

 Promoció 

Consells 
Sectorials 

Tècnics 

6. Tutorització a secundària: no es potencia 
prou la figura, ofertada a tothom, o no hi ha un 
educador referent a cada barri per orientar i fer 
un seguiment de l’adolescent, potenciant els 
espais joves.  

 Prevenció 
 Atenció 
 Participació Docents 

7. Extraescolars: preus elevats i pocs horaris 
(oferta) a les escoles de música i arts. 

 Promoció 
 Participació 

8. Extraescolars: pocs recursos en l’àmbit de 
l’esport. 

 Promoció  
 Participació 

Docents 

9. Iniciatives culturals: no són prou obertes i 
participatives, alhora que no hi ha una bona 
gestió horària adaptada a les famílies. 

 Atenció 
 Participació 

10. Iniciatives culturals: no hi ha espais de 
lliure expressió (“parets lliures”, aplicacions per 
a dispositius per demanar permisos per 
realitzar accions d’art urbà). 

 Participació 

11. Parcs infantils: a) poc pensat per 
desenvolupar l’autonomia del l’infant; b) 

 Atenció 
 Participació 
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excessivament dirigits, buscant en tot moment 
la participació d’un adult (dependència); c) 
poques ombres (absència d’arbres), sobretot 
en èpoques més assoleiades; d) són a voltes 
aprofitats per passejar-hi gossos; e) rètols del 
que és i no és permès. 
12. Biblioteques: dissabtes, les activitats per a 
infants estan programades a les 11.30h, hora 
de començar a dinar (els petits no les 
aprofiten): ràtio baixa (màx. 20) i limitació 
d’horaris el cap de setmana (més poc 
freqüència de busos). 

 Promoció 
 Participació 

13. Comunicació: dificultat de fer arribar la 
informació directament als adolescents (12-18 
anys): en aquestes edats el canal pares-fills/es 
és molt difícil. 

 Promoció 
Tècnics 

14. Manquen espais públics per a esports 
“alternatius”: rocòdroms, skateparks, etc.  Promoció 

15. No hi ha prou ajudes per tal que els infants 
i adolescents amb famílies amb pocs recursos 
puguin accedir a les activitats de lleure 
educatiu i esports. 

 Promoció 
 Participació 

 
Consells 

Sectorials 

16. L’àmbit de l’esport està poc ordenat i és 
desconegut (existeixen moltes iniciatives o 
activitats puntuals, però no estar relacionades 
entre si). 

 Promoció 

17. Manca d’espais de creació cultural.  Atenció 
18. Existeixen espais joves (Químics, Estació 
Jove i Ciutat) que treballen per a departaments 
diferents i per això estan descoordinats i són 
insuficients. Existeixen altres propostes 
(centres oberts i espais joves) gestionats per 
entitats que cobreixen necessitats però que 
també estan descoordinats perquè no hi ha 
una planificació. El model de centre obert 
només per a infants i adolescents amb 
necessitats educatives especials no és un bon 
model. 

 Atenció 
 Participació 

19.No es promociona ni gestiona l’esport com 
a lleure des de l’Ajuntament. No existeix una 
iniciació com a base per poder triar esports ni 
disciplines artístiques (art i música). 

 Promoció 

Famílies 

20. Manca de tallers culturals, artístics, 
musicals específics per al col·lectiu. 

 Promoció 
 Participació 

21. Manca d’actes literaris: converses a nivell 
escolar, contacte directe amb escriptors i 
professionals. 

 Promoció 
 Participació 

22. La informació no arriba amb facilitat a la 
totalitat de les famílies.  Promoció 

23. Manca d’interacció escoles-Ajuntament  Promoció 
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 Participació 
24. No hi ha prou agrupació de les activitats 
d’oci i lleure (casals d’estiu) ,adreçades 
exclusivament a adolescents. 

 Promoció 
 Participació 

25. Formació contínua del professorat a 
l’escola pública.  Promoció 

26. L’horari de les biblioteques és molt limitat i 
els dies de cada dia tanquen a les vuit del 
vespre, dissabte només obren als matins i 
diumenges són tancades. 

 Promoció  
 Participació 

 
Infants i 

adolescents 

27. Absència d’activitats de lleure per a nois i 
noies a partir dels 16 anys, com concerts i 
altres activitats a l’aire lliure. 

 Promoció 
 Participació 

28. Per Barraques, no es té en compte l’opinió 
dels adolescents en relació als concerts 
programats 

 Participació 

29. No hi ha una bona difusió de les activitats 
de Fires i que no són atraccions ni barraques. 

 Promoció 
 Participació 

30. A les botigues d’esport no hi ha gaire 
varietat d’esports i gairebé tot és per a futbol i 
bàsquet. 

 Promoció 

31. No hi ha activitats de lleure nocturn que no 
siguin discoteques, com festes a l’aire lliure. 

 Promoció 
 Participació 

32. “No es fa res a Girona” per a celebracions 
com el Carnaval. 

 Promoció  
 Participació 

	
5.5. Promoció econòmica 

	
PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Els programes d’intervenció en joves, en 
l’actual context d’atur, incideixen en 
l’ocupabilitat i tenen en compte 
competències transversals. 

 Prevenció 
 Atenció 

Tècnics 

Famílies 

2. Els “Plans singulars”: proporcionen als joves 
una futura formació ocupacional. 

 Promoció 
 Prevenció 
 Atenció 

Docents 

3. Campanyes a les escoles: sobre salut 
dental, fruita, seguretat vial...).   Prevenció 

Consells 
Sectorials 

4. Més predisposició per part d’hotels i 
restaurants a adaptar la seva oferta al públic 
familiar. 

 Atenció Tècnics 
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PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Perspectiva 

d’anàlisi 
Agents 

1. Manca de llocs de treball (sortides 
ocupacionals) en acabar la formació.  

 

Docents 2. Manca de places en cicles formatius: 
escoles tècniques, escoles taller, etcètera, per 
fomentar més la formació professional. 

 Promoció 
 

3. L’oferta de programes a joves no ha 
evolucionat i no donen a l’abast per atendre a 
tots els que estan en situació de fracàs 
escolar, alhora que també hi ha destinats pocs 
recursos econòmics per atendre totes les 
demandes (a més dels requisits d’entrada). 

 Prevenció 
 Atenció 
 Protecció 

Tècnics 
4. Manca d’activitats familiars als 
esdeveniments turístics de la ciutat i de la 
incorporació de la perspectiva infantil. 

 Promoció 

5. Poca implicació per part dels serveis 
educatius reglats: “quan el jove abandona el 
recurs, se li perd la pista”. 

 Prevenció 
 Atenció 

6. Manca de programes o accions encarades a 
millorar les competències i l’ocupabilitat dels 
joves que no han acreditat l’ESO (a F.O, el 
requisit mínim). 

 Promoció 
 Atenció 

Consells 
Sectorials 7. La participació: no s’ha incrementat la 

transmissió d’un cultura participació i 
d’implicació en la dinàmica ciutadana en 
infants i joves.  

 Participació 

 

5.6. Mobilitat, espai públic i seguretat 

	
PUNTS FORTS 

À
M

B
IT

 

MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I 
SEGURETAT 

Perspectiva 
d’anàlisi 

Agents 

1. Autobusos: gratuïtat del bus fins als 12 
anys: facilita molt a les famílies i a les 
escoles per fer sortides per la ciutat. Bona 
mobilitat. 

 Promoció 

Docents 
Consells 

Sectorials 
Infants i 

adolescents 
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2. Actuacions previstes al Pla de Mobilitat 
Urbana d’executar camins escolars segurs 
(0-12). 

 Prevenció 
 Protecció 

Docents 

Tècnics 

3. Parcs a la ciutat: molt adequats, tancats i 
protegits (sobretot, els darrers: parc 
Central, Domeny, Núria, Migdia). 

 Prevenció 

Docents 
Infants i 

adolescents 
Famílies 

4. Figura de l’agent cívic: s’agraeixen per a 
l’atenció i l’ordre en horaris d’entrada i 
sortida de les escoles d’alguns barris, i és 
una figura propera als adolescents i joves 
(permet detectar situacions conflictives). 

 Promoció 
 Prevenció 

Docents 
Consells 

Sectorials 

Famílies 

5. Existeixen molts espais a la ciutat amb 
moltes possibilitats, sobretot places i parcs 
infantils amb una millora de la quantitat, la 
seguretat i la normativa (exemples: La 
Devesa –pulmó de la ciutat, extensió–, Parc 
Central –bona projecció final–, Boscos de 
Palau). 

 

Consells 
Sectorials 

Famílies 

6. Autobusos: noves marquesines més 
segures  Prevenció 

Consells 
Sectorials 

 
7. Places: obertura de nous espais de joc, 
protecció i normativa de prohibició de gossos. 

 

8. Estació del tren. Bus: accessibilitat.  
9. Solars abandonats/tancats: moltes 
possibilitats (zona Sant Pau i entrada sud 
Girona). 

 
Consells 

Sectorials 
10. Carril bici: ampliació i xarxa nova més 
segura. 

 

11. Bona coordinació entre professionals 
(policia, Mossos, fiscalia, OME, serveis 
socials...) en tots els àmbits de protecció de la 
infància i l’adolescència 

 Prevenció  
 Protecció 

Tècnics 
 

12. Bon estat de manteniment de l’espai públic 
que pot contribuir a una major consciència 
cívica (Ciutat Educadora). 

 Prevenció 
 Protecció 

13. Treball intens per a la conciliació de l’oci 
amb el descans nocturn (P. Municipal, 
associacions hosteleria...). 

 Prevenció 
 Protecció 

14. Bona capacitat de detecció de conflictes 
infantils i juvenils. 

 Prevenció 
 Protecció 

15. Figura del “guàrdia”-tutor: molt útil per 
ajudar les famílies i l’escola en determinats 
moments (seguretat) [en secundària] 

 Protecció 
Docents 

16. Tallers de “La Caseta” en mobilitat i 
seguretat: molt útils els tallers de seguretat  Prevenció 



	 										

	
	

	
	

	 98

vial, fires, etcètera. 
17. Acords amb comerços i bars: establiments 
que permeten l’entrada i l’ús de les seves 
instal·lacions (WC) a gent amb determinades 
malalties (malaltia de Crohn). 

 Protecció 

18. Zones verdes d’aparcament: facilitat 
d’aparcament per als veïns. 

 

Famílies 19. Integració de Can Gibert del Pla Girona: 
obertura a espais i accés a zones verdes i 
espais públics, i millor connexió amb el barri 
de Sant Narcís. 

 Promoció 

20. La Girocleta té un preu assequible. 

Infants i 
adolescents 

 

21. La ciutat és prou gran per fer gimcanes però prou petitat per 
moure-s’hi bé, perquè tot és a prop. 
22. Hi ha nombrosos ponts per travessar els rius. 
23. El Barri Vell té un gran atractiu turístic. 
24. Girona disposa de molts espais oberts per a tots els públics. 
25. Hi ha nombrosos ponts per travessar els rius. 
26. Hi ha espais on és fàcil fer trobades. 

Infants i 
adolescents 

27. Hi ha molts bars i botigues. 
28. Es pot arribar amb paciència a tots els llocs a peu. 
29. L’AVE arriba a Girona, tot i que s’inundi sovint. 
30. L’aeroport de Girona ben a prop. 
	
	

PUNTS FEBLES 

À
M

B
IT

 

MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I 
SEGURETAT 

Perspectiva 
d’anàlisi 

Agents 

1. Zones poc il·luminades (nit): provoquen 
inseguretat (Plaça de la “tirolina”, Pujada 
de la Creu, zona aparcaments Maristes, 
carretera Santa Eugènia). 

 Prevenció 
 Protecció 

Docents 

Consells 
Sectorials 
Famílies 
Infants i 

adolescents 

2. Carril bici: no s’ha traçat un bon itinerari 
prèviament, complet, que arribi a tots els 
punts de la ciutat. Actualment, hi ha llocs 
en què canvia el carril bici de cantó, o hi ha 
carrils bici molt enganxats a la calçada 
(variabilitat en el traçat i poc segur). 
Percepció de perill públic del carril antic 
(compartida amb el carril bus). 

 Prevenció 

Docents 

Consells 
Sectorials 
Infants i 

adolescents 
Famílies 

3. Autobusos: poca freqüència, sobretot en 
caps de setmana i també per a adolescents  Promoció 

Docents 
Famílies 
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autònoms (per activitats extraescolars). Infants i 
adolescents 

4. Autobusos: manca una planificació dels 
interurbans (barri a barri: comunicació).  Promoció 

Consells 
Sectorials 
Infants i 

adolescents 
 

5. Hi ha poques parades de Girocleta i pocs 
pàrquings de bicicleta.  Promoció 

Infants i 
adolescents 

Famílies 

6. La infància no està contemplada en el 
planejament urbanístic de la ciutat: barris 
sense estructures enfocades als infants. 

 Atenció 

Tècnics 

7. Manca d’autonomia dels nens per anar a 
escola.  Promoció 

8. Manca d’eines institucionals/legislatives per 
a la lluita contra l’absentisme escolar (elevat 
en determinades zones). 

 Prevenció 

9. Desconeixement des de l’Administració de 
les necessitats reals respecte l’espai públic 
d’adolescents i joves (12-18) a nivell d’oci i 
lleure. 

 Promoció 

10. Manca de consciència cívica i 
responsabilitat vers l’espai públic i comunitari 
(12-18). 

 Prevenció 
 Protecció 

11. Manca de recursos per actuar davant de 
les situacions detectades respecte temes de 
desprotecció. 

 Prevenció 
 Protecció 

12. Autobusos: a determinades hores viatgen 
molts infants i adolescents i sense 
acompanyants i provoquen inseguretat perquè 
no són conscients del perill (van de peu, 
llencen objectes, hi ha aglomeració). 

 Prevenció 
 Protecció 

Docents 

13. Autobusos: normativa de la T-12 (han 
d’anar acompanyats?) 

 Prevenció 
 Protecció 

14. Autobusos: la gratuïtat del bus no és fins 
als 16 anys (només fins als 12).  Promoció 

15. Barreres geogràfiques al Sector Est (accés 
al barri). Pont sense prou condicions per unir 
Creueta i Sector Est, molt necessari per a les 
famílies amb fills. 

 Protecció 

16. Carrer Santa Clara: llums (fanals a l’alçada 
de la mainada) i mobiliari urbà, i terra que 
patina (especialment a l’hivern). 

 Prevenció 
 Protecció 

17. Inexistència de WC públics  Prevenció 
18. Barreres arquitectòniques de les voreres: 
són de diverses mides i no facilita els trasllats 
(alçada per a cotxets, amplada). No s’aspira a 

 Prevenció Docents 
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assolir també el C./ Migdia. 
19. Autobusos: seguretat nocturna dels 
metropolitans els caps de setmana.  Prevenció 

Famílies 

20. Els joves no acaben de tenir a l’abast la 
informació sobre les opcions que tenen en la 
transició al món laboral si no és que 
s’inscriuen al SOC. 

 Atenció 
 Prevenció 

21. Zona de Sant Narcís: a les hores de sortir 
d’escola falta una mica de vigilància en els 
carrers, alguns molt solitaris. 

 Prevenció 

22. Impediments visuals a alguns passos de 
vianants (ex: circulació i contenidors: perill de 
travessar). 

 Prevenció 

23. Parc Central: el mal que s’ha fet amb els veïns. 

Consells 
Sectorials 

24. Boscos Palau: abandonament i deixalles. 
25 La Devesa: escassa planificació d’infraestructures i activitats 
possibles, mala il·luminació, abandonament, inseguretat. 
26. Desconeixement del Pla d’Urbanisme local. 
27. Parcs infantils i places: manca de fonts d’aigua, pocs accessos 
de pas zebra, pocs bancs, poca varietat en equipaments infantils. 
28. Manca de participació amb la Regidoria d’Urbanisme: la bústia 
de suggeriments no funciona normalment. 
29. El soroll i el fum dels cotxes que passen pel carrer i també del 
tabac. 

Infants i 
adolescents 

 

30. La gent llença deixalles al terra i no recull les caques del seu 
cos. 
31. Els contenidors d’escombraries estan molt bruts, molt plens i 
alguns mal dissenyats: l’obertura és molt petita per a la mida dels 
residus de plàstic i de paper. Els de rebuig, orgànic i vidre sí que 
estan bé perquè són de palanca. 
32. Hi ha massa concentració de recursos de tot tipus al centre de la 
ciutat. 
33. Hi ha poques zones verdes. 
34. El riu està molt brut. 
35. El preu del tren és molt car (Girona-Barcelona). 
36. Hi ha pocs semàfors per als vianants i triguen molt a posar-se en 
verd. 
37. El Vol (espai gastronòmic a l’Onyar) tapa la vista i és lleig i 
classista. 
38. No hi ha Girocleta per a nens i nenes menors de 16 anys. 
39. Només es poden agafar taxis en llocs determinats, com Correus 
o l’Estació. 
40. Hi ha qui passa d’una via a l’altra de l’estació i no pels passos 
subterranis. 
41. Els que fan grafitis no demanen permís per fer-los. 
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6. EIXOS ESTRATÈGICS I PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL PLIA 

 

6.1. Principis 

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) de Girona pretén fonamentar-se a 

partir dels següents principis: 

 

6.1.1. Transversalitat 

La realitat del col·lectiu ha de ser abordada des d’una lògica de treball coherent en 

la seva integritat. És per això que el PLIA ha de ser necessàriament transversal a 

partir de la lògica departamental de l’administració pública local.  

 

Atès que hi ha un gran nombre de serveis que abasten l’atenció i protecció dels 

infants i adolescents de la ciutat, en la seva definició s’ha recollit la perspectiva de 

les diverses àrees o departaments municipals (atenció social, salut, educació 

promoció econòmica, cultura, esports i lleure, participació, mobilitat, espai públic i 

seguretat). Així i tot, les estratègies d’actuació hauran de respondre des d’una 

mirada compartida i global, la qual cosa requerirà de la coordinació entre les 

diverses polítiques sectorials. Aquesta transversalitat requereix, també, d’una 

voluntat política, però també d’una coresponsabilitat i reconeixement mutu. 

 

6.1.2. Treball en xarxa 

A l’hora d’abordar el treball amb els infants i adolescents, cal introduir la 

perspectiva del treball en xarxa i, per tant, potenciar la complementarietat i la 

col·laboració: unir esforços i crear sinergies. 

 

El treball en xarxa és un treball sistemàtic de col·laboració i complementació entre 

els recursos locals del territori. En aquest sentit, és més que la coordinació entesa 

com a intercanvi d’informació: és una articulació comunitària que es basa en la 

col·laboració estable i sistemàtica per tal d’evitar duplicitats, competència entre 

recursos, descoordinació i que potencia el treball conjunt. 
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6.1.3. Adaptabilitat i flexibilitat 

El PLIA de Girona tindrà sentit en la mesura que es desenvolupi. És per això que, 

un cop definit i consensuat, els programes d’actuació de l’Ajuntament hauran de 

tenir en compte el que s’hi estableix, però el Pla també s’haurà d’anar adaptant a 

les noves necessitats i realitats que apareguin.  

 

En aquest sentit, el PLIA no és un document estàtic, sinó que es constitueix com 

un procés flexible que s’ha d’anar adequant a l’evolució de la realitat del col·lectiu 

d’infants i adolescents de la ciutat, a les seves noves circumstàncies. 

 

6.2. Criteris d’execució  

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) de Girona estableix els següents 

criteris d’orientació en la seva futura execució: 

 

 Abastar tota la infància i adolescència de Girona: planificar i projectar 

serveis amb una perspectiva àmplia i amb un impacte de la tasca 

desenvolupada a llarg termini. 

 

 Comprendre la diversitat del col·lectiu d’infants i adolescents: tenir 

presents les necessitats variables de les diverses franges d’edat (de 0 a 18 

anys) i vetllar perquè els serveis municipals les atenguin amb continuïtat i 

traspàs d’informació. 

 

 Donar resposta a les necessitats detectades: definir un seguit d’eixos 

estratègics de treball i, més enllà, unes accions específiques en matèria 

d’infància i adolescència. 

 

 Atendre les necessitats de les famílies dels infants i adolescents: incidir en 

els elements de l’entorn del col·lectiu que condicionen la seva integració i 

desenvolupament com a persones. S’entén que el nucli familiar i l’entorn més 

proper és el màxim responsable de la cura i el desenvolupament de l’infant i 
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l’adolescent i, alhora, es constitueix com a transmissor de models de 

referència. 

 

 Potenciar la coordinació entre els diversos serveis: establir un marc comú 

de treball per tal que la totalitat de serveis adreçats al col·lectiu siguin 

coherents des d’una perspectiva global.  

 

 Optimitzar els recursos existents: aprofitar els serveis que ja funcionen i els 

professionals que hi estan implicats. 

  

 Establir una organització i un sistema de treball efectiu: garantir el 

desenvolupament de les diverses accions i fer-ne un seguiment i avaluació 

adequades. 

 

 Incorporar un sistema estable i compartit de recollida de dades i 

actuacions: permetre fer un seguiment i anàlisi de l’evolució de la situació per 

tal de poder planificar i adequar efectivament el conjunt de recursos i serveis 

municipals. 

 

 Adequar els serveis i recursos muncipals al nou marc legislatiu, que 

estableix la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

 

 Incorporar la perspectiva de la infància a totes les polítiques municipals: 

tots els serveis municipals amb incidència en la infància i l’adolescència han 

d’incorporar les necessitats del col·lectiu en la planificació i execució de les 

seves actuacions. 
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6. 3. Eixos estratègics 

Les diverses fases d’elaboració d’aquest document han constatat que l’Ajuntament 

de Girona i el municipi en general, a través de tots els seus agents– té una tradició 

significativa en l’àmbit de la infància i l’adolescència i, durant els darrers anys, 

s’està fent un esforç per planificar Girona des de la perspectiva de Ciutat 

Educadora. És per aquest motiu que el PLIA vol donar-hi continuïtat, a partir de 

l’estructuració de diversos eixos d’orientació estratègica, els quals constituiran la 

base sobre la qual reflexionar entorn les diverses línies d’actuació estratègiques a 

desenvolupar. 

 

Els següents eixos d’orientació estratègica tenen com a marc conceptual de 

referència els 9 àmbits temàtics que inspiren la diagnosi (atenció social, salut, 

educació, promoció econòmica, cultura, esports i lleure, participació, mobilitat i 

espai públic, i seguretat) i desenvolupen diverses línies d’actuació proposades en 

un primer estadi, tot posant de manifest que existeix la voluntat de seguir impulsant 

aquest treball de manera integrada i continuada en el futur. 

 

El procés d’elaboració d’aquesta primera aproximació propositiva ha estat fruit, en 

primer lloc, d’una sessió participativa realitzada a nivell tècnic municipal. Aquesta 

sessió fou emmarcada dins el procés analític i deliberatiu per a l’elaboració del 

PLIA, i partia dels resultats sorgits del treball conjunt (tècnics, polítics, consells 

sectorials, docents, famílies, infants i adolescents) a les sessions desenvolupades 

en la fase de diagnosi. A partir d’aquests resultats (punts forts i febles detectats als 

eixos temàtics de referència pel conjunt dels agents) i atenent a la realitat del 

col·lectiu (analisi sociodemogràfica), es va reflexionar estratègicament des de les 

diverses perspectives d’anàlisi (promoció, prevenció, atenció, protecció, 

participació). En segon lloc, es va realitzar una sessió participativa amb el conjunt 

dels agents implicats en la fase de diagnosi, en la que es va presentar els 

elements marc del procés d’elaboració del PLIA, i que tingué l’objectiu de debatre 

col·lectivament entorn a quina hauria de ser la priorització de les línies 

estratègiques resultants, tot detectant elements de consens i dissens i, alhora, 

obrint la possibilitat d’afegir-ne de noves. 
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Les següents línies de treball proposades tot seguit s’han fonamentat en els 

resultats de la diagnosi realitzada i s’han dimensionat d’acord amb els recursos 

interns de què disposa Girona. En aquest sentit, algunes línies estratègiques ja 

s’estan desenvolupant, les quals és recomanable dotar-les de continuïtat. Aquesta 

continuïtat, però, exigeix la introducció de noves maneres de treballar per a la 

millora dels processos, el foment del treball en xarxa, l’optimització dels recursos 

disponibles i la monitorització, tant de les situacions de necessitats com de les 

actuacions desenvolupades.  

 

El camp d’acció del PLIA, doncs, s’estructura en diversos eixos estratègics: els 

primers defineixen àmbits d’intervenció i es desenvolupen d’acord a diverses 

línies d’actuació; els segons  defineixen estratègies d’intervenció. És a dir, els 

primers eixos se centren més en quins àmbits intervenir i els segons, de caràcter 

transversal, proposen com intervenir en aquests àmbits. 

 

Eixos estratègics  

(per àmbits temàtics d’intervenció) 

–Quins àmbits?– 

 

 Eix 1. Atenció social 

 Eix 2. Salut 

 Eix 3. Educació 

 Eix 4. Promoció econòmica 

 Eix 5. Cultura, esports i lleure 

 Eix 6. Mobilitat, espai públic i seguretat 
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Eix 1. Atenció social:  

 

El primer eix estratègic se centra a consolidar el sistema d’atenció i protecció a la 

infància i l’adolescència de Girona, atenent a les diverses particularitats 

específiques del col·lectiu, i vol promoure’n la igualtat d’oportunitats. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions específiques si 

és necessari. Fer prevenció de les situacions de risc i potenciar una major 

formació i informació  (suport i assessorament) als pares i a les mares9. 

 

2. Potenciar i augmentar la comunicació i la informació dels recursos existents a 

tots els col·lectius (professionals, famílies, joves, etc.) atenent la diversitat del 

col·lectiu i dels seus contextos familiars.  

 

3. Reforçar i augmentar tots aquells recursos que afavoreixin la integració dels 

diferents col·lectius de la ciutat, des d’una perspectiva de transversalitat. 

 

4. Afavorir la perspectiva de la participació en els mateixos serveis i recursos 

existents. 

 

																																																								
9 És evident que la família és l’agent fonamental de la cura, són els agents fonamentals de la 
cura, la formació i el desenvolupament dels infants, especialment quan són més petits. Per tant, 
esdevé essencial el treball amb la família, atès que realitzen una important funció educativa i 
socialitzant. En aquest sentit, el treball amb les famílies és prioritari ja que s’entén que el nucli 
familiar i l’entorn més proper és el màxim responsable de la cura i desenvolupament del infant i, 
a més a més, és el transmissor de models de referència per al fill/a. Tanmateix, diversos 
condicionants (manca de temps en termes de conciliació familiar i laboral, desconeixement, o 
per situacions diverses de famílies monoparentals o amb persones dependents, etc.) fan que 
les famílies no sàpiguen o no puguin atendre als seus requeriments i és per això que cal 
atendre aquesta situació des d’una perspectiva global, sobretot a aquells infants i adolescents 
que tenen necessitats específiques. 
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5. Establir estratègies de col·laboració entre serveis i recursos que atenen infants, 

adolescents i joves amb col·lectius i grups de gent gran. 

 

Eix 2. Salut:  

 

El segon eix estratègic entén que el benestar de la persona està estretament 

corelacionat amb la qualitat en la salut, des d’una perspectiva integral, i és per 

aquesta raó que cal treballar per mantenir la qualitat dels serveis que en tenen 

cura i que, alhora, fomenten hàbits saludables des d’etapes primerenques. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Preveure i promocionar la salut enfocada al foment dels hàbits saludables. 

 

2. Prioritzar l’abordatge dels danys associats al consum de drogues i altres 

dependències des de la perspectiva de la salut integral. 

 

3. Contemplar el benestar emocional com a un actiu de salut integral des d’una 

perspectiva transversal. 

 

4. Treballar per mantenir la qualitat del serveis d’atenció primària i especialitzada 

per al col·lectiu. 

 

5. Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions específiques si 

és necessari. 

 

6. Potenciar i augmentar la informació dels recursos existents a tots els col·lectius 

(professionals, famílies, joves, etc.) en funció de les particularitats de cadascú. 

 

7. Millorar i potenciar la coordinació dels serveis i recursos afavorint una 

perspectiva transversal de les intervencions en relació a l’àmbit de la salut. 
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Eix 3. Educació:  

 

El tercer eix estratègic se centra a donar resposta a les necessitats educatives dels 

infants i adolescents de Girona des d’una perspectiva inclusiva que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els serveis bàsics. L’àmbit de l’educació 

esdevé un factor bàsic per al desenvolupament social i un aspecte determinant des 

de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats. La institució escolar és, amb la 

familiar, l’espai tradicional de socialització del col·lectiu, però l’educació depèn 

també de molts altres agents educatius (amics, mitjans de comunicació, ciutat, 

entorn, etc.). I aquesta ha estat la filosofia de Girona com a Ciutat Educadora. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Afavorir l’educació de qualitat, mantenint i millorant les accions adreçades als 

centres escolars, al professorat, a la família i a les entitats. 

 

2. Definir estratègies per garantir a tots els territoris del municipi l’accés a 

activitats educatives fora de l’horari escolar (lleure, esports, cultura, etc.) 

 

3. Establir estratègies de comunicació adequada entre les famílies, entitats i 

serveis vinculats a l’educació. 

 

4. Implicar tots els agents educatius en la formació dels infants i adolescents de 

Girona. 

 

5. Potenciar espais de participació d’infants i joves, i definir/cercar noves 

estratègies de participació en educació. 

 

6. Potenciar itineraris educatius 0-18 anys a nivell de ciutat. 
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Eix 4. Promoció econòmica 

 

El quart eix estratègic se centra, sobretot, en l’àmbit de l’ocupació, entenent com a 

fonamental la transició escola-treball i totes les tasques d’orientació i d’inserció en 

el món laboral, que cal seguir fomentant per garantir el ple desenvolupament de la 

persona, a partir d’oferir alternatives formatives i laborals des d’una perspectiva 

integral. En aquest sentit, actualment, s’estan desenvolupant actuacions 

ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves (16-19 anys) –

tals com “Fem Ocupació per a Joves”– i s’està donant suport per al foment al seu 

retorn al sistema educatiu –“Treball als barris”, cases d’oficis, etc.–, però s’és 

conscient que l’actual context socioeconòmic evidencia encara més la importància 

de seguir treballant per tal de millorar-ne els resultats. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Millorar i incrementar l’oferta de recursos 16-19 anys orientada a treballar 

competències bàsiques i transversals, conjuntament a les competències 

professionals. 

 

2. Introduir l’orientació en etapes escolars obligatòries i de primer cicle d’ESO. 

 

3. Incloure programes de col·laboració amb empreses i entitats per la integració i 

inserció dels joves al món laboral. Millorar la involucració de l’empresariat. 

 

4. Comunicació i difusió de les activitats de promoció entre els diferents agents 

(educació–ocupació–joventut). 
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Eix 5. Cultura, esports i lleure:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a fomentar l’accés a la cultura, l’esport i el 

lleure entre tots els infants i adolescents de la ciutat, vetllant pels valors que es 

transmeten i la formació integral de la persona. La cultura, el lleure i l’esport 

permeten relacions en què s’aprenen, transmeten i es desenvolupen coneixements 

i valors per créixer com a persones, complementant la identitat, i essent un 

potencial socialitzador que ocupa un espai rellevant durant aquesta etapa vital. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Adaptar la comunicació de l’oferta cultural, esportiva i de lleure a les 

característiques dels infants i d’adolescents.  

 

2. Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta esportiva, tant en horari 

escolar com extraescolar, sobretot per a adolescents. 

 

3. Augmentar i facilitar l’accés al lleure educatiu. 

 

4. Millorar la coordinació entre els diferents agents que ofereixen activitats 

culturals, esportives i de lleure. 

 

5. Millorar la difusió i comunicació dels horaris i serveis dels equipaments 

culturals. 

 

6. Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta cultural. 

 

7. Dotar la ciutat d’espais públics oberts i segurs per fomentar l’activitat física i 

saludable. 

 

8. Oferir espais i recursos de creació i trobada cultural. 
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Eix 6. Mobilitat, espai públic i seguretat:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a atendre un entorn segur, agradable i 

sostenible, a partir del disseny de l’espai públic pensant en els infants i 

adolescents, vetllant per una mobilitat segura, essent respectuós amb el medi 

ambient, i fomentant una actitud cívica responsable. Molt sovint, les ciutats s’han 

construït i dissenyat pensant en els adults i sense tenir en compte el col·lectiu 

d’infants i adolescents, i Girona ha tingut la voluntat de ser una ciutat pensada de 

forma diferent, entenent que si es fomenta la mobilitat, es fomenta la seva 

autonomia i desenvolupament en l’espai públic i, alhora, s’educa en valors. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Planificar la ciutat, els equipaments i els espais públics comptant amb les 

necessitats de la infància i l’adolescència. 

 

2. Dotar la ciutat d’un sistema complet d’espais lliures equipats: 

a. Mantenir els existents i ben valorats. 

b. Desenvolupar aquells espais percebuts com a potencials i que no estan 

prou valorats. 

 

3. Revisar la xarxa d’autobusos urbans: 

a. Adaptar freqüències horàries a les activitats dels adolescents i infants 

autònoms. 

b. Millorar les connexions amb els barris residencials (horaris i 

recorreguts). 

 

4. Fomentar l’educació, sensibilització i increment de la responsabilitat cívica vers 

l’espai públic i compartit (via pública, transports, espais públics). 
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5. Prioritzar les propostes del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) respecte l’ús de la 

bicicleta, a través de: 

 

a. Dotació pressupostària suficient. 

b. Detecció dels seus punts febles i capacitat de resolució/rectificació 

(xarxa carril bici, aparcaments, bicis públiques). 

c. Informació d’alternatives per a la mobilitat i de les seves normes de 

comportament. 

 

6. Identificar les característiques que ha de reunir l’espai públic perquè sigui 

freqüentat amb percepció de seguretat (en quins aspectes els usuaris detecten 

febleses i mancances). 

 

 

Eixos estratègics  

(per estratègies d’intervenció) 

–Com intervenir en aquests àmbits?– 

 

A. Promoure processos que impulsin la participació dels infants i els 

adolescents en el municipi i crear el Consell dels Infants. 

B. Establir mecanismes per garantir la implementació del PLIA i el 

seguiment i avaluació de les seves accions que es duguin a terme. 

 

 

A. Promoure procesos que impulsin la participació activa dels infants i 

adolescents en el municipi i crear el Consell d’Infants:  

 

Aquest eix estratègic és de caràcter transversal i dóna resposta a la Llei de drets i 

oportunitats de la infància i l’adolescència, en què s’afirma que la participació dels 

infants i adolescents en la vida de la ciutat no només és un dret sinó també una 

obligació. En aquest sentit, la participació es configura com a un element facilitador 

i promotor d’una ciutadania responsable i autònoma.  
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La participació dels infants i adolescents té com a base la consideració que 

aquests són subjectes amb capacitats, drets, habilitats i responsabilitats, i és per 

això que se n’ha de facilitar el seu desenvolupament. L’administració, l’escola i la 

unitat familiar, en tant que espais de socialització essencials, han d’oferir models 

de participació i, alhora, de responsabilització als infants i adolescents que tinguin 

incidència en el seu desenvolupament. I, per tant, es poden identificar alguns 

aspectes clau que es vinculen amb la participació: a) ser informat, b) ser escoltat, 

c) dialogar sobre decisions, d) negociar i arribar a un consens, e) compartir 

decisions, i f) respectar les decisions finals. 

 

Com a conseqüència d’aquest plantejament, Girona té la voluntat de crear un 

òrgan de participació, consulta i assessorament del govern municipal sobre 

qüestions d’interès general de la ciutat. És en aquest sentit que el present 

document presenta una proposta per tal d’implementar efectivament aquest eix 

d’intervenció estratègica. 

 

B. Establir mecanismes per garantir la implementació del PLIA i el 

seguiment i l’avaluació de les seves accions:  

 

Cal insistir en la perspectiva transversal de l’acció municipal del PLIA i, per tant, 

aquest fet comporta haver d’establir un marc de treball organitzatiu que, partint de 

l’estructura departamental tradicional, sigui diferent.  

 

Amb aquest propòsit, es considera especialment oportú guiar l’estratègia 

d’actuació del PLIA atenent a aquest eix transversal que guiï com intervenir, amb 

el clar propòsit que el disseny de les polítiques també sigui amb vocació 

transversal i, conseqüentment, estiguin definides per uns objectius que integrin 

totes les àrees municipals, les quals treballaran des dels seus respectius àmbits 

temàtics d’actuació per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents 

de la ciutat. 
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8. ANNEXOS 

 

Fase de diagnosi 
 Fitxa model per a l’elaboració del mapa de recursos municipals (interns) 
 Fitxa model per a l’elaboració del mapa de recursos externs 
 Document informatiu per als tallers deliberatius 
 Fitxa model tallers deliberatius (punts forts i punts febles) 
 
Fase propositiva 
 Document informatiu per a la sessió de treball per a la definició dels eixos 

estratègics i les línies d’actuació del PLIA de Girona 
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Fase de diagnosi: Elaboració del mapa de recursos municipals 
Identificació de programes, serveis i recursos de titularitat municipal adreçats a 
infants i joves (de 0 a 18 anys). 
 

Nom del programa, servei o recurs: 

 

Nom de l’àrea i/o servei municipal: 

 

Breu descripció del programa, servei o recurs: 

 

 

 

 

 

 

Abast territorial (marqueu una X): 

Tota la ciutat    

Barri concret    

Quin/quins?_______________________________________ 
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A qui s’adreça ? 

Franja d’edat:   0-3  
  
    3-6 
 

 6-12 
    
12-16 
 
16-18 

Si s’adreça a un col·lectiu concret d’infants i/o adolescents, indiqueu 

quin:___________________________________________________________ 

 

En quin dels àmbits d’anàlisi proposats per a l’elaboració del Pla Local 

d’Infància i Adolescència de Girona s’inscriuria aquest programa, servei o 

recurs? Si s’inscriu en més d’un àmbit, prioritzeu-ne un. 

- Atenció social  

- Salut 

- Educació  

- Promoció econòmica (inserció sociolaboral, …) 

- Cultura  

- Esport i lleure 

- Participació 

- Mobilitat i espai públic 

- Seguretat   

- Altres (especificar quin)_____________________________ 
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A quina perspectiva d’anàlisi 10  respondria aquest programa, servei o 

recurs?  

- Promoció 

- Prevenció 

- Atenció 

- Protecció 

- Participació 

- Altres____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
10	Promoció: Conjunt d’actuacions socials que obeeixen a objectius de millora i que pretenen 
oferir un major benestar personal i social. Actuacions que es duen a terme encara que no 
s’hagi detectat prèviament la necessitat d’intervenir. 
Prevenció: Conjunt d’actuacions socials que pretenen preservar l’infant o adolescent de les 
situacions que poden ser perjudicials per al seu sa desenvolupament i/o benestar. 
Atenció: Conjunt d’actuacions socials que es duen a terme quan existeix la probabilitat, i no la 
certesa, que el desenvolupament integral de l’infant o adolescent en pot resultar afectat 
negativament. La conseqüència jurídica d’aquests casos és la declaració de risc. 
Protecció: Conjunt d’actuacions socials reservades per quan el desenvolupament integral de 
l’infant o adolescent resulta seriosament afectat. Una de les seves conseqüències jurídiques és 
la declaració de desemparament. 
Participació: Participació activa dels infants i adolescents en la vida pública a través de la 
promoció d’espais de participació. 
(Preàmbul Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència) 
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Fase de diagnosi: Elaboració del mapa de recursos externs 
Identificació de programes, serveis i recursos de titularitat municipal adreçats a 
infants i joves (de 0 a 18 anys). 
 

Nom de l’entitat (i dades de contacte) 

 

Nom dels programes, serveis o recursos (i breu descripció): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abast territorial (marqueu una X): 

Tota la ciutat    

Barri concret    
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Quin/quins?_______________________________________ 

 

A qui s’adreça ? 

Franja d’edat:   0-3  
  
    3-6 
 

 6-12 
    
12-16 
 
16-18 

Si s’adreça a un col·lectiu concret d’infants i/o adolescents, indiqueu 

quin:___________________________________________________________ 

En quin dels àmbits d’anàlisi proposats per a l’elaboració del Pla Local 

d’Infància i Adolescència de Girona s’inscriuria aquest programa, servei o 

recurs? Si s’inscriu en més d’un àmbit, prioritzeu-ne un. 

- Atenció social  

- Salut 

- Educació  

- Promoció econòmica (inserció sociolaboral, …) 

- Cultura  

- Esport i lleure 

- Participació 

- Mobilitat i espai públic 

- Altres (especificar quin)_____________________________ 

 

 

A quina perspectiva d’anàlisi respondria aquest programa, servei o 

recurs?  
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- Promoció 

- Prevenció 

- Atenció 

- Protecció 

- Participació 

- Altres____________________________________ 

- Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis municipals a 
l’hora d’executar aquest programa, servei o recurs? Si és així 
amb quines/quins? 

 

- La gestió del programa, servei o recurs és directa? En cas que 
sigui indirecta, qui ho gestiona (entitat tercer sector, altra 
administració,etc.? Especificar quina. 

 

- S’insereix aquest programa, servei o recurs dins un determinat 
Pla municipal? Si és així, a quin?  

 

- Existeix una Taula participativa que coordini o supervisi aquest 
programa, servei o recurs de manera directa o indirecta? Quina? 
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PROCÉS ANALÍTIC I DELIBERATIU PER A L’ELABORACIÓ D’UN 

PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (PLIA) 
FASE DE DIAGNOSI: Tallers deliberatius 

	
A. PUNT DE PARTIDA: 
	
La fase de diagnosi d’aquests tallers deliberatius parteix de l’anàlisi de 9 àmbits: 
 
1. ATENCIÓ SOCIAL 
2. SALUT 
3. EDUCACIÓ 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
5. CULTURA 
6. ESPORTS I LLEURE 
7. PARTICIPACIÓ 
8. MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 
9. SEGURETAT 
 
 
Aquests àmbits s’aborden tenint en compte les perspectives d’anàlisi 
següents: 
 
Perspectiva 
d’anàlisi 

Descripció 

PROMOCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que obeeixen a objectius de millora 
i que pretenen oferir un major benestar personal i social. 
Actuacions que es duen a terme encara que no s’hagi detectat 
prèviament la necessitat d’intervenir. 
 

PREVENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que pretenen preservar l’infant o adolescent de 
les situacions que poden ser perjudicials per al seu sa desenvolupament i/o 
benestar. 
 

ATENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que es duen a terme quan existeix la 
probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de l’infant o 
adolescent en pot resultar afectat negativament. La conseqüència jurídica 
d’aquests casos és la declaració de risc. 

PROTECCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials reservades per quan el desenvolupament 
integral de l’infant o adolescent resulta seriosament afectat. Una de les seves 
conseqüències jurídiques és la declaració de desemparament. 
 

 
PARTICIPACIÓ 
 

Participació activa dels infants i adolescents en la vida pública a través de la 
promoció d’espais de participació. 

(Preàmbul Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència) 
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B. METODOLOGIA: 
	
La durada dels tallers deliberatius és 2 hores, dividides en els següents blocs: 
 
	

Bloc Durada Continguts 

1. Presentació 20 min. 

Presentació de la metodologia de la sessió i dels 
participants. 
Explicació del material de treball: fitxa preliminar 
amb els elements inicials per al debat i la reflexió 
per a la diagnosi. 

2. Divisió en 
subgrups  

45 min.  
(10 + 35 min.) 

Anàlisi DAFO a partir d’una fitxa de punts forts i 
punts febles (a completar). 
Discussió de quines són les mancances/amenaces 
i quines les fortaleses/oportunitats des del punt de 
vista de cada agent. 
Pluja d’idees prèvia (10 min.) + Plasmació DAFO a 
la fitxa de treball. 
(DIMENSIÓ DESCRIPTIVA + REFLEXIVA: QUÈ HI HA 
+ COM HO VEIEM) 

3. Posada en comú 40 min. 

Exposició de les fitxes de cadascun dels grups, a 
partir d’un portaveu designat prèviament pel mateix 
grup. 
Discussió dels punts de vista i plasmació en 
paperògrafs. 
Cerca de consensos i elements de dissens. 

4. Conclusions 10 min. 
Cloenda i agraïments. 
Informació de les properes passes a seguir en el 
procés d’elaboració del projecte. 
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FITXA DESCRIPTIVA (model) 
 
 

  
PUNTS FEBLES 

Descripció Àmbit d’anàlisi 
Perspectiva 

d’anàlisi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐   Atenció social  

☐   Salut 

☐   Educació 

☐   Promoció econòmica 

☐   Cultura 

☐   Esport i lleure 

☐   Participació 

☐   Mobilitat i espai públic 

☐   Seguretat 
 

☐   Promoció 

☐ Prevenció 

☐ Atenció 

☐ Protecció 

☐ Participació 

☐ Altres: 
 
_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 										

	
	

	
	

	 124

PROCÉS ANALÍTIC I DELIBERATIU PER A L’ELABORACIÓ D’UN 

PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (PLIA) 
FASE PROPOSITIVA: Sessió de treball per a la definició dels 

eixos estratègics i les línies d’actuació del PLIA de Girona 
	
 
1. PUNT DE PARTIDA: 
	
Aquesta sessió de treball: 
 

 forma part de la fase propositiva (on volem anar).  

 s’emmarca dins el procés analític i deliberatiu per a l’elaboració d’un Pla 

Local d’Infància i Adolescència (PLIA) que inclourà la redacció d’un 

document final amb els principals eixos estratègics i les conseqüents línies 

d’actuació inicials.  

 parteix dels resultats sorgits del treball conjunt a les sessions 

desenvolupades en la fase de diagnosi (tècnics, polítics, consells 

sectorials, docents, famílies, infants i adolescents) 

 pretén, amb caràcter propositiu, reflexionar estratègicament a partir dels 

següents eixos temàtics11: 

 

 

 
EIX 1 

 
ATENCIÓ SOCIAL 
 

 
EIX 2 

 
SALUT 
 

 
EIX 3 

 
EDUCACIÓ 
 

 
EIX 4 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 
EIX 5 

 
CULTURA, ESPORTS I LLEURE 
 

																																																								
11 Aquests 6 eixos temàtics responen a l’agrupació dels diversos àmbits temàtics de 
treball inicial a la fase de diagnosi i s’abordaran tenint en compte les mateixes 
perspectives d’anàlisi: promoció, prevenció, atenció, protecció i participació. 
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EIX 6 

 
MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT 
 

 
EIX 
TRANSVERSAL 

PARTICIPACIÓ 

 
2. METODOLOGIA: 
	
La sessió de treball, que tindrà una durada de 2 hores i on participaran els tècnics 
de les diverses àrees municipals, s’organitzarà a partir dels següents blocs: 
 

Bloc Durada Continguts 

1. Presentació en 
sessió plenària 

15 min. 

Presentació de la metodologia de la sessió i dels 
participants. 
Explicació del material de treball:  
a) fitxa de resultats de la fase de diagnosi 
b) fitxa per a la definició dels eixos estratègics i 
línies d’actuació del PLIA de Girona 

2. Divisió en 
subgrups temàtics 
per a cada eix 
estratègic  

55 min.  
(15 + 40 min.) 

Reflexió i debat sobre quines són les principals 
línies d’actuació estratègiques atenent cada eix 
temàtic i tenint com a punt de partida la fitxa 
resultant de la fase de diagnosi per a cada àmbit 
d’anàlisi. 
Pluja d’idees prèvia i reflexió conjunta (15 min.)  
Plasmació a la fitxa per a la definició dels eixos 
estratègics i línies d’actuació del PLIA de Girona. 
(DIMENSIÓ PROPOSITIVA: ON VOLEM ANAR) 

3. Posada en comú 
en sessió plenària 

45 min. 

Exposició de les fitxes de treball per part de 
cadascun dels subgrups, a partir d’un/a portaveu 
designat/da prèviament pel mateix grup. 
Discussió dels punts de vista i plasmació en 
paperògrafs dissenyats per a cada eix temàtics. 
Cerca de consensos i elements de dissens. 

4. Conclusions 5 min. 
Cloenda i agraïments. 
Informació de les properes passes a seguir en el 
procés d’elaboració del projecte. 
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FASE III PLA D’ACTUACIÓ  
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1. CONTEXT PRELIMINAR 

 

1.1. Justificació 

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) de Girona ha nascut de la 

necessitat de realitzar una anàlisi global de la situació de la infància i 

l’adolescència a la ciutat, i es constitueix en l’instrument que ha de servir de guia 

per ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions municipals en matèria 

d’infància i adolescència a la ciutat, a partir del treball transversal de totes les 

àrees de l’Ajuntament i de la participació de tots els agents socials del territori, 

inclosos els mateixos infants (menors de 12 anys) i adolescents (de 12 a 18 anys) 

de Girona12. Així mateix, constitueix també el punt de partida per tal d’iniciar la 

reflexió entorn la definició, en primera instància, d’aquelles noves actuacions que 

podrien implementar-se mitjançant l’establiment i la concreció posteriors de 

mecanismes operatius que en garanteixin la implementació, el seguiment i 

l’avaluació. 

 

1.2. Marc normatiu 

El context normatiu impulsat els darrers anys ha estat molt important en aquest 

àmbit. Des de la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides l’any 1989 –que estableix els principis fonamentals 

de les polítiques d’infància–13, fins a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 

																																																								
12 L’àmbit d’anàlisi i acció són els i les infants menors de 12 anys i els i les 
adolescents, de 12 a 18 anys. Tanmateix, és clar que les polítiques d’infància 
estan vinculades a les polítiques familiars, com bé ens recorda l’article 12 de la 
nova Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya, per 
la qual cosa aquelles accions adreçades a les famílies per desenvolupar la 
seva responsabilitat parental també entren dins l’objecte d’anàlisi i acció del 
PLIA. 
13	En aquest sentit, les polítiques de la infància s’han de fonamentar en els 
següents punts presents en la CDN: a) la protecció de la infància s’ha de basar 
en l’interès superior de l’infant i s’ha de fomentar en els principis de llibertat i de 
la dignitat d’aquest, i en el respecte a les seves senyes d’identitat i a les seves 
característiques individuals i col·lectives; b) la responsabilitat primordial de la 
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oportunitats en la infància i l’adolescència com a guia en l’actuació municipal. Amb 

l’aprovació d’aquesta Llei, s’estableix un nou marc normatiu que abraça la 

prevenció, l’atenció, la promoció i la participació de tota la infància i l’adolescència 

a Catalunya, tant la que es troba en situació de risc o desprotecció, com la resta, 

visualitzant l’infant i l’adolescent com a subjectes de drets i d’oportunitats que 

poden exercitar per si mateixos14. Finalment, cal atendre al Pacte per a la Infància 

a Catalunya, de 19 de juliol de 2013, com a marc de referència, i que està orientat 

a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i 

adolescent, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a ells i que es facilitin 

																																																																																																																																																																		
criança i el desenvolupament de l’infant correspon en el mateix grau al pare i a 
la mare o, si escau, als seus representants legals. La política envers l’infant va 
íntimament relacionada amb la de la seva família; c) L’infant en situació de 
desprotecció familiar, temporal o permanent, té dret a protecció i assistència 
que substitueixin l’atenció familiar mitjançant un recurs alternatiu; d) L’infant té 
dret a exercir drets civils i polítics tan aviat com es pugui formar un judici propi 
sense cap altra limitació que les disposicions legals necessàries per protegir les 
llibertats fonamentals dels altres; e) L’infant ha de rebre el màxim nivell 
d’educació possible. L’educació s’ha d’orientar vers la seva formació integral; f) 
L’infant té dret al millor nivell de salut possible i a la prevenció dels riscs 
sociosanitaris; g) L’infant té dret al descans, al lleure i a participar en les 
activitats recreatives i culturals pròpies de la seva edat.	
14  Entre les novetats i reptes que incorpora la Llei, es pot destacar: a) la 
transversalització de les polítiques d’infància i adolescència, que fomenta 
una revisió global del dret i de les poítiques públiques des de la perspectiva de 
la preeminència de l’interès de l’infant o adolescent: tota política i tota norma 
hauran de ser avaluades des de la perspectiva dels infants i adolescents, per 
tal de garantir que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a 
satisfer el seu interès superior; b) la creació de taules territorials d’infància, 
definides com a òrgans col·legiats que han de coordinar, impulsar i promoure 
les polítiques d’infància arreu del territori i donar viabilitat a la coordinació i al 
treball en xarxa de tots els professionals que treballen en matèria d’infància; c) 
la prevenció: les administracions públiques han de desenvolupar les 
actuacions necessàries per prevenir les situacions que són perjudicials per al 
benestar o el desenvolupament integrals dels infants i adolescents; d) la 
protecció pública davant dels maltractaments infantils; e) un nou model 
de protecció de la infància i l’adolescència: es configura un sistema 
descentralitzat de protecció, que es fonamenta en la distinció entre les 
situacions de desemparament i les de risc, mantenint la competència de la 
Generalitat quan es tracta d’infants i adolescents desemparats i atribuint-la als 
ens locals si afecta infants i adolescents en situació de risc. 
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nous espais per a la construcció del seu present i del seu futur. Aquest valor cal 

que estigui present en les actuacions municipals que es derivin del PLIA. 

 

2. EL PLIA: INSTRUMENT DE DEFINICIÓ ESTRATÈGICA GLOBAL EN 

MATÈRIA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A GIRONA 

Davant d’aquest nou context normatiu, l’Ajuntament de Girona va impulsar l’any 

2015, a través d’una estratègia conjunta d’actuació liderada des del Servei 

Municipal d’Educació, la redacció del PLIA, el qual es concep com una eina i no 

com un objectiu final en si mateix, atès que ha de servir per a la definició d’una 

estratègia global en matèria d’infància i adolescència i ajudar a impulsar polítiques 

adreçades a la millora de les condicions de vida dels infants i dels adolescents de 

Girona15. 

 

Així mateix, l’Ajuntament presentarà ben properament la candidatura de Girona 

com a Ciutat Amiga de la Infància (CAI) d’UNICEF16, amb l’objectiu de treballar per 

a l’obtenció del Segell com una fita.  I és sota aquest marc que es va elaborar el 

PLIA i es va posar en funcionament, durant el 2015, el Consell d’Infants a la ciutat, 

l’òrgan permanent de participació del col·lectiu d’infants gironins.  

 

2.1. Procés metodològic d’elaboració del PLIA 

El procés d’elaboració del PLIA es va desenvolupar en dues fases –diagnosi i 

elaboració de línies estratègiques– on va abordar-se la realitat dels infants i 

adolescents i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva 

quantitativa, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen, i a partir de 

l’aplicació de diferents eines metodològiques.  

																																																								
15	El document complet es pot consultar al web de l’Ajuntament de Girona, a 
través del següent l’enllaç: 
http://www2.girona.cat/documents/11622/161509/PLIA-Diagnosi-linies-
estrategiques.pdf.  
16 El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) va ser creat l’any 2001 per 
UNICEF Espanya amb l’objectiu de promoure l’aplicació de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant a municipis de l’Estat espanyol. A través del programa CAI, 
UNICEF reconeix cada dos anys la tasca dels governs locals mitjançant 
l’entrega del Segell Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.  
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Així mateix, atès que només des d’una perspectiva relaciona es podien assolir 

resultats útils i adaptats a la realitat local, es va considerar cabdal la participació 

activa dels diversos agents institucionals i socials del territori. En aquest 

sentit, el procés d’elaboració de l’anàlisi compartida de la realitat gironina en 

matèria d’infància i adolescència va promoure no només anàlisis tècniques, sinó 

també la participació d’agents diversos: representants polítics, tècnics locals i 

d’altres administracions, agents socials, entitats, famílies, adolescents i infants.  

 

2.1.1. Marc conceptual: àmbits temàtics i perspectives d’anàlisi 

Tota la informació recollida i generada es va sistematitzar i analitzar per àmbits 

temàtics però compartint una perspectiva integral. Aquesta anàlisi va permetre de 

tenir a l’abast una fotografia de la situació actual de la infància i l’adolescència de 

Girona, de les seves necessitats i dels recursos de què disposa actualment en els 

6 àmbits temàtics. 

 

Així mateix, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència va constituir el marc de referència de l’actuació municipal, atès que 

amplia una regulació centrada principalment en la prevenció del desemparament i 

la protecció, bo i convertint-la en una llei global per a tota la infància i 

l’adolescència, i incorporant-hi també la promoció i l’atenció en tots els àmbits de la 

vida quotidiana. 
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Aquesta Llei defineix, en el seu Preàmbul, cinc conceptes fonamentals sobre els 

quals s’estructuren els drets i les oportunitats del col·lectiu:  

 

Perspectiva 
d’anàlisi 

Descripció 

PROMOCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que obeeixen a objectius de millora i que 
pretenen oferir un major benestar personal i social. Actuacions que es 
duen a terme encara que no s’hagi detectat prèviament la necessitat 
d’intervenir. 
 

PREVENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que pretenen preservar l’infant o 
adolescent de les situacions que poden ser perjudicials per al seu sa 
desenvolupament i/o benestar. 
 

ATENCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials que es duen a terme quan existeix la 
probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de l’infant 
o adolescent en pot resultar afectat negativament. La conseqüència 
jurídica d’aquests casos és la declaració de risc. 

PROTECCIÓ 

 
Conjunt d’actuacions socials reservades per quan el 
desenvolupament integral de l’infant o adolescent resulta seriosament 
afectat. Una de les seves conseqüències jurídiques és la declaració 
de desemparament. 
 

 
PARTICIPACIÓ 
 

Participació activa dels infants i adolescents en la vida pública a 
través de la promoció d’espais de participació. 

(Preàmbul Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència) 
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En aquest sentit, el procés d’elaboració del PLIA de Girona, va tenir en compte 

aquests nivells d’intervenció d’una forma transversal als diversos àmbits de la vida 

dels infants i adolescents gironins. 

 

2.1.2. Fase I. Diagnosi: tres pilars fonamentals 

La primera fase, de diagnosi, es va concebre com el pal de paller per realitzar una 

radiografia més nítida de la ciutat en matèria d’infància i adolescència, per 

conèixer-ne millor la realitat, obtenir-ne una visió multidisciplinària, objectiva i 

global, detectar-ne els problemes i necessitats, i per abordar o decidir si cal actuar, 

com cal actuar i amb quina intensitat o prioritat. En aquest sentit, aquesta fase de 

diagnosi es va constituir per tres pilars fonamentals:  

 

 

 

a) Anàlisi quantitativa sociodemogràfica: l’objectiu d’aquesta anàlisi fou 

elaborar un informe que recollís informació quantitativa a nivell sociodemogràfic i 

que reflectís la situació actual del col·lectiu (població de 0 a 18 anys). Per tal 

d’escometre aquest objectiu, les accions que es van dur a terme van ser les 

següents: a) anàlisi interna: explotació de dades de caràcter sociodemogràfic 

referides al col·lectiu; b) anàlisi externa: explotació estadística de dades que 

permetin la comparació específica del municipi amb àmbits territorials superiors 

(comarcals, provincials i/o nacionals). Es tracta de donar una perspectiva 

supralocal als indicadors de l’anàlisi interna. Així mateix, aquestes accions 

inclogueren la interpretació, complementació i ordenament de les dades i de les 

informacions per a l’elaboració de l’informe de diagnosi quantitativa. 
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b) Elaboració del Mapa de Recursos i Serveis per a la Infància i 

l’Adolescència: l’objectiu fou completar l’anàlisi sociodemogràfica identificant de 

forma ordenada tot els conjunt de recursos i serveis adreçats a la infància i 

l’adolescència de Girona. Per tal d’escometre aquest objectiu i definir-ne el procés 

d’elaboració, es va realitzar una sessió de treball amb el Nucli Dinamitzador, en el 

que es concretaren 9 entrevistes en profunditat a diversos responsables tècnics 

locals, representats del conjunt de departaments municipals. Així mateix, atès que 

era essencial conèixer quins eren els recursos de què es disposa per tal de fer 

front a les necessitats que es van identificar, fou imprescindible per recollir aquesta 

informació la col·laboració i el paper actiu dels referents municipals de les diferents 

àrees i serveis de l’Ajuntament de Girona. 

 

c) Dinamització de sessions participatives de diagnosi: un aspecte important 

de la realitat fou la seva apreciació subjectiva, atès que: a) permetia identificar els 

interessos existents al territori i els possibles agents transformadors, b) 

complementava i interpretava la informació que ens oferien les dades (anàlisi 

quantitativa) i el Mapa de Recursos, c) identificava els punts de consens, d) 

implicava els diferents agents en el desenvolupament del projecte, i e) produïa 

sinergies de col·laboració. En aquest sentit, i des d’una dimensió descriptiva i 

reflexiva, l’objectiu d’aquestes sessions participatives fou obtenir valoracions i 

informació qualitativa dels principals agents socials i institucionals amb 

coneixement de la realitat local respecte la situació actual i les perspectives de 

futur entorn al col·lectiu d’anàlisi (0-18 anys) a la ciutat. Es va debatre 

conjuntament atenent als punts forts i als punts febles per tal d’obtenir visions de 

diagnosi, en base a la informació obtinguda a través de les dades i dels recursos 

existents. Aquestes sessions van tenir la utilitat d’identificar particularitats 

territorials, definir quins elements cal afrontar a través de l’estudi i concretar-ne els 

reptes que es volen assolir. 

 

Aquesta imatge inicial del territori –quantitativa, de recursos i serveis, i qualitativa– 

esdevingué essencial com a punt de referència per tal d’obtenir una visió de 
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conjunt acurada de la situació actual de la infància i l’adolescència de la ciutat, així 

com per implicar els agents del mateix en el seu desenvolupament. En aquest 

sentit, i per tal de motivar l’interès d’aquests agents, era necessari que el 

diagnòstic fos rigorós, concertat i participatiu; d’aquesta manera va poder reforçar 

el sentiment de pertinença, ja que tothom interioritzà el projecte i se’n sentí part per 

desenvolupar-lo posteriorment. 

 

2.1.3. Fase II. Elaboració de línies estratègiques 

Finalment, i a partir de l’anàlisi de la primera fase de diagnosi, la segona fase 

d’elaboració del PLIA feia referència al conjunt d’eixos estratègics i principals línies 

d’actuació del Pla. Aquesta fase, de caràcter propositiu, va estar consensuada 

amb els diferents representats tècnics municipals de cadascun dels àmbits 

temàtics de referència (atenció social, salut, educació, promoció econòmica, 

cultura, esports i lleure, i mobilitat, espai públic i seguretat), a partir d’una sessió de 

treball en què es va tenir en compte tota la informació resultant de la diagnosi. La 

finalitat, doncs, d’aquesta fase fou disposar d’una proposta estratègica d’actuació 

del PLIA, que contingués els següents 3 elements de referència: 

 

 

 

Aquesta proposta havia de servir per orientar la concreció futura d’un Pla 

d’Actuació per part del consistori gironí en l’àmbit de la infància i adolescència. 
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3. PLA D’ACTUACIÓ DEL PLIA 

El present document parteix de totes les passes donades amb anterioritat a 

propòsit de l’elaboració del PLIA i té l’objectiu central de presentar el procés 

deliberatiu que ha permès elaborar-ne el seu Pla d’Actuació, el qual omple de 

contingut els eixos estratègics i les línies d’actuació previstes al PLIA.  

 

Amb aquest Pla d’Actuació, concebut com a fase III de tot el procés, es fa un pas 

endavant en termes de concreció estratègica del PLIA. Un exercici propositiu que 

n’ha atès els principis i els criteris d’execució, i que n’ha previst i garantit alhora 

la incorporació de les estratègiques d’intervenció transversals. 

 

 

 

La concreció de tot el conjunt d’actuacions estratègiques mitjançant aquest Pla 

d’Actuació esdevé el punt de referència a l’hora de desplegar el PLIA, i pren com a 

punt de partida tot el treball escomès de forma compartida. 

 

3.1. Procés deliberatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació  

Amb l’objectiu d’elaborar el Pla d’Actuació atenent a la participació de tots els 

agents implicats en l’àmbit de la infància i l’adolescència de la ciutat de Girona, el 

procés va ser de caràcter deliberatiu i va constar de cinc passes fonamentals, les 

quals s’abordaran seguidament i que queden resumides en el següent quadre: 
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3.1.1. Sessió deliberativa a nivell tècnic 

Per tal de començar a definir actuacions específiques que despleguessin les 

diferents línies d’actuació dels eixos estratègics, es va plantejar una sessió a nivell 

tècnic que constituïa el punt de referència per tal de posar-los a debat i validar-los 

amb la resta d’agents vinculats al PLIA, en dos moments diferenciats: el primer, i 

des d’un punt de vista polític, a través dels càrrecs electes del consistori; el segon, 

i des d’un punt de vista de la ciutadania, a través dels representants dels Consells 

Sectorials, la comunitat educativa, i les famílies. 

 

Com a treball tècnic preliminar, i atès que el camp d’actuació del PLIA es va 

estructurar en diversos eixos estratègics, esdevenia cabdal que totes les àrees del 

consistori gironí treballessin, abans de dur a terme aquesta primera sessió tècnica, 

en la definició prèvia del conjunt d’actuacions que responen a aquest marc de 

treball. En aquest sentit, es va preparar un document que definia el punt de partida 

per començar-hi a treballar i, en conseqüència, dotar de major contingut la sessió 

que es desenvoluparia posteriorment.  

 

En conseqüència, es va proposar que totes les àrees municipals treballessin 

prèviament per tal de llistar tot un seguit d’actuacions que responguessin a les 
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diverses línies d’actuació sorgides de cada eix estratègic –eix 1: Atenció social; eix 

2: Salut; eix 3: Educació; eix 4: Promoció econòmica; eix 5: Cultura, esports i 

lleure; eix 6: Mobilitat, espai públic i seguretat–. És per això que es va plantejar 

complimentar de forma preliminar un model de fitxes de treball, les quals varen 

ser fruit d’un treball més exhaustiu a la sessió tècnica. 

 

La sessió tècnica va desenvolupar-se a partir del treball preliminar esmentat, tot 

dividint els participants en diversos subgrups organitzats per cadascun dels 6 eixos 

estratègics o àmbits temàtics. 

 

 

 

 

 

Així, i després d’emmarcar contextualment el sentit de la mateixa, aquesta sessió 

es va organitzar en dues parts: la primera es va centrar en les actuacions actuals 

(accions que són vigents, perquè ja les realitza el consistori, i que partien de les 

fitxes ja complimentades); la segona es va ocupar de la deliberació entorn les 

actuacions noves proposades, i la corresponent posada en comú, de forma 

plenària, de la feina feta en els diversos subgrups. 
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Tot seguit, i atès que la sessió tècnica desenvolupada va identificar accions que 

necessitaven de la validació tècnica d’altres responsables tècnics de les diverses 

àrees –alguns no presents a la sessió deliberativa– i que, sobretot, era convenient 

de repensar quines accions noves es volien proposar implementar en el futur, es 

va procedir a fer un buidatge de tota la nova informació nova sorgida de la sessió 

participativa. A partir d’aquí, es va incorporar tot el treball previ a través de les 

diverses fitxes de treball i, posteriorment, es va procedir a reenviar-les per tal que 

se’n fes la verificació i ampliació pertinents. 	

	

3.1.2. Sessió deliberativa a nivell polític 

Seguidament, un cop finalitzat el procés anterior, es va organitzar una sessió 

deliberativa, en format focus group, amb els representants dels diversos partits 

polítics del consistori que varen poder-hi participar. 

 

Aquesta sessió va pretendre, d’una banda, validar els continguts treballats des del 

punt de vista del treball tècnic previ i, d’altra banda, apuntar cap a la deliberació de 

noves actuacions a proposar en el desplegament del Pla. 
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3.1.3. Jornada de retorn 

Finalment, el procés deliberatiu es va culminar amb la celebració d’una jornada de 

retorn, en la qual van participar-hi els diversos agents representants de la 

ciutadania a través dels Consells Sectorials, la comunitat educativa, i les famílies, 

així com d’alguns representants polítics, inclosa la presència de l’alcaldessa de 

Girona. 

 

Aquesta jornada va pretendre, d’una banda, contextualitzar el procés d’elaboració 

del Pla d’Actuació del PLIA i conèixer el seguit d’actuacions vigents que s’estan 

duent a terme per part del consistori gironí en matèria d’infància i adolescència, i, 

d’altra banda, reflexionar amb a partir de la mateixa dinàmica deliberativa entorn 

les noves propostes d’actuació a incloure al Pla. 

 

 

 

 

	

3.2. Actuacions incloses al Pla  

Tot seguit, el document exposa detalladament el conjunt d’actuacions que 

desplega el Pla d’Actuació del PLIA, atenent els 6 eixos estratègics que s’han pres 

en consideració des de bon principi. En aquest sentit, en un primer lloc, es llisten 

totes aquelles actuacions que el consistori gironí ja està duent a terme, i, en segon 
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lloc, es relacionen totes aquelles actuacions noves que es proposen d’implementar 

mitjançant l’establiment i la concreció posteriors de mecanismes operatius que en 

garanteixin la implementació, el seguiment i l’avaluació. 

 

Tal i com és conegut, totes les actuacions –vigents i noves– es despleguen 

atenent la mateixa lògica comentada amb anterioritat, la qual parteix dels diversos 

àmbits temàtics d’intervenció –o eixos estratègics–, els quals es concreten en 

diverses línies d’actuació estratègiques i que, finalment, despleguen les actuacions 

esmentades. 

 

El Pla d’Actuació del PLIA, com es veurà més endavant, recull un total de 344 

actuacions, les quals 218 actuacions que són vigents, i 126 correspon a noves 

actuacions que es preveu d’implementar en un futur.  

 

Tot seguit, el quadre les distribueix en funció de l’eix d’acció estratègica i segons si 

aquestes actuacions són vigents o noves. 

 

Eix d’acció estratègica 
Actuacions 

vigents 

Actuacions 

noves 

Nombre 

Accions/Eix 

Eix 1. Atenció social 18 20 38 

Eix 2. Salut 37 25 62 

Eix 3. Educació 49 26 75 

Eix 4. Promoció econòmica 27 14 41 

Eix 5. Cultura, esports i lleure 64 31 95 

Eix 6. Mobilitat, espai públic i 

seguretat 
23 10 33 

Total d’actuacions 218 126 344 
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3.2.1. Actuacions vigents	
	

 
ACTUACIONS VIGENTS 

 
	
EIX 1. ATENCIÓ SOCIAL:  

 

El primer eix estratègic se centra a consolidar el sistema d’atenció i protecció a la 

infància i l’adolescència de Girona, atenent a les diverses particularitats 

específiques del col·lectiu, i vol promoure’n la igualtat d’oportunitats. 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ ESTRATÈGIQUES [5]: 

 

1.Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions específiques 

si és necessari. Fer prevenció de les situacions de risc i potenciar una major 

formació i informació  (suport i assessorament) als pares i a les mares17. 

 

Accions realitzades [4]

 

1.1. Projecte de treball amb famílies al Pont Major.  

[Acció coordinada: Ajuntament (Educació i Serveis Socials), Generalitat (Dept. 

Ensenyament), i centres educatius públics i privats].  

																																																								
17 És evident que la família és l’agent fonamental de la cura, són els agents fonamentals de la 
cura, la formació i el desenvolupament dels infants, especialment quan són més petits. Per tant, 
esdevé essencial el treball amb la família, atès que realitzen una important funció educativa i 
socialitzant. En aquest sentit, el treball amb les famílies és prioritari ja que s’entén que el nucli 
familiar i l’entorn més proper és el màxim responsable de la cura i desenvolupament del infant i, 
a més a més, és el transmissor de models de referència per al fill/a. Tanmateix, diversos 
condicionants (manca de temps en termes de conciliació familiar i laboral, desconeixement, o 
per situacions diverses de famílies monoparentals o amb persones dependents, etc.) fan que 
les famílies no sàpiguen o no puguin atendre als seus requeriments i és per això que cal 
atendre aquesta situació des d’una perspectiva global, sobretot a aquells infants i adolescents 
que tenen necessitats específiques. 
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1.2. Atenció al paper de les famílies al Consell d’Infants.  

[Acció coordinada per Educació]. 

1.3. Desenvolupament d’intervencions específiques en el marc dels Centres 

Oberts adreçades específicament a mares i pares (grups socioeducatius, 

accions conjuntes pares-fills...). 

[Acció coordinada per Educació]. 

  

1.4. Creació i/o consolidació de grups de pares/mares impulsats pels Serveis 

Socials (centres cívics) que treballin aspectes de parentalitat positiva, salut i 

altres.  

[Acció coordinada: Ajuntament (Educació i Serveis Socials), entitats del Tercer sector i 

associacions]. 

 

2.Potenciar i augmentar la comunicació i la informació dels recursos 

existents a tots els col·lectius (professionals, famílies, joves, etc.) atenent la 

diversitat del col·lectiu i dels seus contextos familiars.  

 

Accions realitzades [6]

 

2.1. Biblioteques de Girona – INFOJOVE.  

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

2.2. Comunicació segmentada de públics a través de les eines del Club Girona 

Cultura. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

2.3. Programació de xerrades informatives a L’Estació Espai Jove destinades a 

donar a conèixer els recursos existents a la ciutat que poden ser d’utilitat per al 

desenvolupament personal dels joves de Girona.  

[Acció coordinada per Joventut]. 

 



	 										

	
	

	
	

	 145

2.4. Programació de tallers i dinamització de grups de joves a Els Químics 

Espai Jove amb la finalitat de donar-los a conèixer de manera personalitzada 

els recursos útils per al seu desenvolupament personal.  

[Acció coordinada per Serveis socials i Joventut] 

2.5. Millora dels canals i eines de comunicació serveis-usuaris, utilitzant tant 

les noves tecnologies (Whatsapp) com apropant la informació a l’usuari (Ex. 

Llar d’avis). Difusió a mida en funció de les necessitats. 

[Acció coordinada entre l’Ajuntament i diferents agents socials]. 

 

2.6. Reforç del treball en xarxa amb altres agents socials, revisant de manera 

constant els protocols establerts. Acció coordinada: Ajuntament (totes les àrees) i 

diferents agents socials. 

 

3.Reforçar i augmentar tots aquells recursos que afavoreixin la integració 

dels diferents col·lectius de la ciutat, des d’una perspectiva de 

transversalitat. 

 

Accions realitzades [6]

 

3.1. Projecte Rossinyol.  

[Acció coordinada: Ajuntament (Educació i Serveis Socials) i UdG]. 

 

3.2. Biblioteques de Girona – “La lectura com a procés integrador”. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

3.3. Comissió per a la mediació i suport a la comunitat educativa  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Policia Municipal, Serveis Socials, Educació) i la 

Generalitat (Mossos d’Esquadra, Dept. Ensenyament, i centres educatius]. 

 

3.4. Mantenir i reforçar el Pla d’Acompanyament a l’escolaritat del Sector Est  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Serveis Socials i Educació), Generalitat (Dept. 

Ensenyament) i entitats diverses]. 
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3.5. Accessibilitat en qualsevol equipament municipal (per petit que sigui)  

[Acció coordinada per Atenció Social, amb totes les àrees de l’Ajuntament]. 

 

 

3.6. Accions als Centres Cívics que afavoreixen la integració dels diferents 

col·lectius. 

[Acció coordinada per Serveis Socials i entitats diverses]. 

 

5. Establir estratègies de col·laboració entre serveis i recursos que atenen 

infants, adolescents i joves amb col·lectius i grups de gent gran. 

 

Accions realitzades [2]

 

5.1. Realització d’accions conjuntes en el Dia de la Gent Gran entre col·lectius / 

grups d’infants i adolescents i col·lectius de gent gran. Experiència pilot.  

[Acció coordinada per EMPSA, Servei d’Atenció a la Gent Gran]. 

 

5.2. Afavorir experiències del tipus aprenentatge-servei, Banc del Temps. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Serveis Socials) i la Generalitat (Dept. 

Ensenyament]. 
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EIX 2. SALUT:  

 

El segon eix estratègic entén que el benestar de la persona està estretament 

correlacionat amb la qualitat en la salut, des d’una perspectiva integral, i és per 

aquesta raó que cal treballar per mantenir la qualitat dels serveis que en tenen 

cura i que, alhora, fomenten hàbits saludables des d’etapes primerenques. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1.Preveure i promocionar la salut enfocada al foment dels hàbits saludables. 

 

Actuacions realitzades [10]

 

1.1. Recursos educatius de promoció de la salut (Prevenció tabaquisme, TIC, 

Consum abusiu d’alcohol, salut bucodental i alimentació i activitat física). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Salut) i agents externs]. 

 

1.2. Potenciar campanyes de sensibilització existents (Dia mundial Activitat física, 

Marató TV3, Setmana del cor, Dia mundial Diabetis, Dia mundial de la lluita contra 

la Sida etc.)  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Salut i Esports) i agents externs]. 

 

1.3. Revisió menús escolars 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut) i Generalitat (PAAS)]. 

 

1.4 Projecte Treball Famílies Pont Major. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Salut), Generalitat (Dept. Ensenyament) 

i entitats i centres educatius del barri]. 
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1.5. Tallers educatius grupals pels centres d’ensenyament secundari (2n, 3r i 4rt 

ESO), per treballar els diferents aspectes de la sexualitat amb els suport del 

servei  municipal de Recursos Educatius.  

[Acció coordinada per Salut]. 

 

1.6. Visita informativa de centre: SEXUALITAT’S  per col·lectius específics 

(Centres Oberts, CRAE’S, Espai Jove,...)  

.[Acció coordinada per Salut]. 

 

1.7. Projecte Mares joves: projecte educatiu de suport a la maternitat en noies 

joves (alimentació, higiene, procés d’embaràs i part,...)  

[Acció coordinada per Salut]. 

 

1.8. Consulta on-line a través de la web de Centre Jove de Salut. 

[Acció coordinada per Salut]. 

 

1.9 Atenció individualitzada (prevenció malalties, embarassos no desitjats, 

conductes de risc,...) a través de la consulta de salut sexual (llevadora i 

ginecòloga); consell alimentari. 

[Acció coordinada per Salut]. 

 

1.10. Habilitació de zones verdes dins l’àmbit del municipi. 

[Acció coordinada a qui compet Espai públic]. 

 

 

 

 

 

2. Prioritzar l’abordatge dels danys associats al consum de drogues i altres 

dependències des de la perspectiva de la salut integral. 
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Actuacions realitzades [5]

 

2.1. Sota pressió (3r. ESO). Estratègies per afrontar la pressió de grup Sigues 

Tu!, de 3r. Educació Primària a 6è Educació Primària. Habilitats per a la vida, 

Ordago, sigues tu. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut i Educació) i agents externs]. 

 

2.2. Treball habilitats per a la vida a nivell transversal amb tots els Recursos 

Educatius que hi tinguin relació. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut i Educació)]. 

 

2.3. Atenció individualitzada  a nivell de prevenció primària i secundaria en 

conductes addictives (drogues, noves tecnologies,...) (professionals de la 

psicologia) i Consulta on-line a través de la web de Centre Jove de Salut  

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

2.4. Visita informativa de centre: LA LINIA VERMELLA DE LES ADDICCIONS 

per col·lectius específics (Centres Oberts, CRAE’S, Espai Jove,...). 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

2.5. Comissió d’educació digital. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Salut, Joventut, Seguretat), la 

Generalitat (Mossos d’Esquadra i Dept. Ensenyament) i Diputació. Es preveu un 

treball específic sobre addiccions i bulling i ciberb bulling]. 

 

 

 

 

3.Contemplar el benestar emocional com a un actiu de salut integral des 

d’una perspectiva transversal. 
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Actuacions realitzades [4]

 

3.1. Recursos Educatius. Educació sexoafectiva. Prevenció dels trastorns de la 

conducta alimentària. Benestar emocional. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Salut) i agents externs]. 

 

3.2. Atenció individualitzada en salut emocional (dificultats de regulació 

emocional, pèrdues afectives, dificultats en les relacions interpersonals, TCA, 

bullying,...) a través de la consulta de salut emocional (professionals de la 

psicologia). 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

3.3. Projecte Mares joves: projecte educatiu de suport a la maternitat en noies 

joves (promoció d’una base segura, gestió emocional,...). 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

3.4. Una ciutat ben dissenyada fa que la població hi vulgui passejar, ja sigui per 

carrers, places,...o bé tenir la possibilitat de compartir equipaments públics ben 

distribuïts dins els barris de la ciutat. 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

4.Treballar per mantenir la qualitat del serveis d’atenció primària i 

especialitzada per al col·lectiu. 

 

Actuacions realitzades [7]

 

4.1. Coordinacions periòdiques amb els diferents dispositius derivants (equip 

psicològic de suport del pla de suport a primària de les ABS, SBAS, OAV, 

SIAD,...). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament: Salut; ABS; SBAS; OAV; SIAD]. 

 

4.2. Participació dels professionals del Centre Jove de Salut en les diferents 
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comissions tècniques (Comissió educació digital, pla de gènere, PLIA). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Salut, Joventut, Seguretat), Generalitat 

(Mossos d’Esquadra i Dept. Ensenyament) i Diputació]. 

 

4.3. Elaboració i revisió periòdica dels protocols de derivació amb els diferents 

dispositius derivants (Fundació Teresa Ferrer, CSM, CSMIJ, Unitat TCA Clínica 

Bofill, SIAD, OAV, etc.). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut) i serveis i entitats (Fundació Teresa Ferrer, 

CSM, CSMIJ, Unitat TCA Clínica Bofill, SIAD, OAV, etc]. 

 

4.4. Presentació anual del servei a les diferents ABS. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut) i ABS]. 

 

4.5. Enquestes de satisfacció als usuaris del C. Jove de Salut. 

 

4.6. Sessions formatives adreçades al grup de mares dels infants de Centre 

Obert de Sta. Eugènia, Güell. 

[Acció coordinada per Atenció social]. 

 

4.7. Projecte Treball amb famílies al Pont Major.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Salut, Cultura), Generalitat, i centres 

educatius i entitats]. 

 

5. Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions 

específiques si és necessari. 

Actuacions realitzades [3]

 

5.1. Revisió i implementació del projecte de treball amb famílies (atenció 

individualitzada, Web i consulta on-line, tallers educatius grupals. 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 
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6. Potenciar i augmentar la informació dels recursos existents a tots els 

col·lectius (professionals, famílies, joves, etc.) en funció de les 

particularitats de cadascú. 

 

5.2. Programació d’activitats educatives a petició dels centres educatius i 

d’altres serveis de la ciutat.  

[Acció coordinada per Serveis Socials i Salut]. 

 

5.3. Projecte Mares joves: projecte educatiu de suport a la maternitat en noies 

joves (parentalitat positiva). 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

Actuacions realitzades [4]

 

6.1. Col·laboració en la comissió d’educació digital amb la presentació a inici de 

curs de la Guia d’Educació Digital per a famílies, i altres recursos d’educació 

digital. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Salut, Joventut, Seguretat), Generalitat 

(Mossos d’Esquadra, Dept. Ensenyament) i Diputació]. 

 

6.2. Assessorament a professionals en diferents temes de salut, Orientació i 

assessorament a estudiants en diferents de salut (treballs de recerca, treballs 

universitat,...). 

[Acció coordinada per Serveis Socials i Salut]. 

 

6.3. Orientació i assessorament a les famílies sobre altres recursos de la xarxa 

pública a traves de l’atenció individualitzada presencial, telefònica i on-line. 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 

 

6.4. Donar a conèixer altres serveis de la ciutat a traves del web de centre jove 

de salut. 
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7. Millorar i potenciar la coordinació dels serveis i recursos afavorint una 

perspectiva transversal de les intervencions en relació a l’àmbit de la 

salut. 

 

Actuacions realitzades [4]

 

7.1. Potenciar les accions que ja es duen a terme en quant a la coordinació de 

programes, campanyes i activitats existents (UdG Saludable, Campanya Marató 

TV3, etc.). 

[Acció coordinada per Salut]. 

 

7.2. Elaboració i revisió periòdica dels protocols de derivació amb els diferents 

dispositius derivants. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut) i serveis i entitats (Fundació Teresa Ferrer, 

CSM, CSMIJ, Unitat TCA Clínica Bofill, SIAD, OAV, etc.]. 

7.3. Coordinacions periòdiques amb els diferents dispositius derivants. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Serveis Socials) i serveis de l’equip psicològic de 

suport del Pla de Suport a primària de les ABS, SBAS, OAV, SIAD, etc.]. 

 

7.4. Potenciació de la taula Salutacció) com a referent de coordinació de les 

accions de promoció de la salut adreçades a adolescents i joves en l’àmbit de la 

salut a la ciutat de Girona.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Salut i Joventut) i formada per la Direcció General 

de Joventut del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, la UdG, Creu Roja, 

Associació Comunitària Anti-Sida de Girona, Agència de Salut Pública de Catalunya]. 

 

 

 

 

[Acció coordinada per Serveis Socials]. 
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EIX 3. EDUCACIÓ:  

 

El tercer eix estratègic se centra a donar resposta a les necessitats educatives dels 

infants i adolescents de Girona des d’una perspectiva inclusiva que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els serveis bàsics. L’àmbit de l’educació 

esdevé un factor bàsic per al desenvolupament social i un aspecte determinant des 

de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats. La institució escolar és, amb la 

familiar, l’espai tradicional de socialització del col·lectiu, però l’educació depèn 

també de molts altres agents educatius (amics, mitjans de comunicació, ciutat, 

entorn, etc.). I aquesta ha estat la filosofia de Girona com a Ciutat Educadora. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1.Afavorir l’educació de qualitat, mantenint i millorant les accions adreçades 

als centres escolars, al professorat, a la família i a les entitats. 

 

Actuacions realitzades [15]

1.1. Consell Municipal d’Educació 

[Són membres del Consell representants de la corporació, comunitat educativa i 

ciutadania]. 

 

1.2. Oficina Municipal d’Escolarització orientació a les famílies per a 

l’escolarització. [Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Serveis Socials) i la 

Generalitat (Dept. Ensenyament]. 

 

1.3. Pla d’eradicació i prevenció de l’absentisme escolar. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis socials, i Policia municipal) i la 

Generalitat (Mossos d’Esquadra i Dept. Ensenyament)]. 
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1.4. Projecte: Obrir un debat entorn a l’actual model d’escolarització de 

l’alumnat de Girona Est.  

[Acció coordinada per la Generalitat, Serveis Socials, i agents del territori]. 

 

1.5. Altres projectes: Nadal (pessebre i fanalet), Temps de flors, Ciutadans de 

Girona, ciutadans del mon, Jocs florals, Apadrinem escultures, Diada de 

cooperació. 

[Acció coordinada per Educació i altres àrees municipals sobre el tema, i entitats 

externes]. 

 

1.6. Jornada d’Intercanvi d’experiències (centres educatius)  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació), UdG, Generalitat (Dept. 

Ensenyament), i centres educatius públics i privats]. 

 

1.7. Programa d’Ajuts (“Activa el teu projecte”, Activa el teu pati, igualtat 

d’oportunitats, esports, cessió d’auditori, biblioteques escolars(convocatòria 

d’ajuts). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Esports i Cultura)]. 

 

1.8. Biblioteques de Girona –Àrea infantil de la Biblioteca, interaccions, taller de 

deures, apadrinament lector, programa lecxit, sala de petits lectors-escola de 

pares. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.9. “Tallers d’Èxit Escolar”, adreçat a alumnes de secundària que necessiten 

suport per superar amb èxit el nivell educatiu que estan cursant.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Educació) i centres 

educatius]. 

 

1.10. Adequació i manteniment d’escoles i instituts i altres centres 

d’ensenyament. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Urbanisme) i la Generalitat]. 
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2.Definir estratègies per garantir a tots els territoris del municipi l’accés a 

activitats educatives fora de l’horari escolar (lleure, esports, cultura, etc.) 

 

Actuacions realitzades [8] 

 

2.1. Projecte “Patis Oberts” (Migdia, Dalmau Carles, Santa Eugènia i Carme 

Auguet). 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

 

1.11. Adequació i manteniment dels espais públics de la ciutat i, en especial, 

dels que envolten els centres d’Educació i Lleure dels infants. 

[Acció coordinada a qui compet Espai públic] 

 

1.12. Projecte Treball Famílies “Pont Major”. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Serveis Socials), la Generalitat (Dept. 

Ensenyament), i entitats i centres educatius del barri. 

 

1.13. Oferta del Servei d’escola bressol a la ciutat. 

[Acció coordinada per Educació] 

 

1.14. Servei Estones. Oferta de serveis que promouen la relació i comunicació 

entre famílies, i amb diferents tipus de professionals. 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

1.15. Xerrades sobre Educació digital (Comissió Educació Digital). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis Socials, Policia municipal, 

Salut), la Generalitat (Dept. Ensenyament, Mossos d’Esquadra) i Diputació]. 

 

 



	 										

	
	

	
	

	 157

2.2. Participació en els plans comunitaris: potenciant accions educatives 

relacionades a extraescolars, èxit escolar... Pont Major, Sector Est i Santa 

Eugènia. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis Socials, Joventut, Esports), 

la Generalitat, i entitat i centres educatius]. 

 

2.3. Biblioteques de Girona: La biblioteca com a espai educatiu, Biblioteques 

escolars obertes al barri, Biblioplaça. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

2.4. Elaboració d’un nou sistema de planificació per garantir la cobertura 

òptima a tots els territoris del municipi de l’oferta del programa municipal de 

casals d’estiu. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Gestió tributària, 

Informàtica]. 

 

2.5. Programació d’activitats extraescolars a la xarxa de centres cívics de la 

ciutat. 

[Acció coordinada per Serveis Socials i entitats]. 

 

2.6. Projecte d’activitats aquàtiques: apropar i garantir l’accés a la pràctica 

de les activitats aquàtiques a tota la ciutadania. Cursos des dels 6 mesos fins 

als 17 anys. Cursos diferenciats en funció de l’edat. 

[Acció coordinada amb Esports, els centres educatius i les AMPA]. 

 

2.7. Projecte d’Activitats d’Estiu: donar continuïtat a l’oferta fisicoesportiva i 

aquàtica de l’hivern durant els mesos estiuencs. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.8. Beques Escola Municipal de Música. 
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3.Establir estratègies de comunicació adequada entre les famílies, entitats i 

serveis vinculats a l’educació. 

 

Actuacions realitzades [10] 

 

3.1. Consell Municipal d’Educació. 

[Acció coordinada per sectors representants de la comunitat educativa] 

 

3.2. Butlletí del Consell Municipal d’Educació. 

[Acció coordinada per sectors representants de la comunitat educativa] 

 

3.3. Cicle Cinefòrum d’Educació. Consell Municipal d’Educació. 

[Acció coordinada per sectors representants de la comunitat educativa] 

 

3.4. Obrir i promoure l’entrada de les famílies a les escoles bressol. 

[Acció coordinada per Educació] 

 

3.5. Habilitat i compartir espais dels centres entre famílies – personal 

educador (escoles bressol). 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

3.6. Projectes compartits escola-família: “Fem petar la xerrada”, “El cafè dels 

valors”, etc. 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

3.7. Projecte Treball Famílies “Pont Major”. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis), la Generalitat (Dept. 

Ensenyament) i entitats i centres educatius del barri]. 

 

3.8. Biblioteques de Girona: Programa de Xerrades amb AMPA. 

[Acció coordinada per Cultura i AMPA]. 
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3.9. Celebració de la fira “Expojove” per donar a conèixer l’oferta formativa 

del territori als adolescents i les seves famílies. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Joventut, Servei Municipal d’Ocupació)]. 

 

3.10. Ampliació del servei d’ajuda a la tramitació de beques (entre d’altres, 

les beques generals i de mobilitat del Ministeri d’Educació) als espais joves 

municipals. 

[Acció coordinada per Joventut].  

 

 

4.Implicar tots els agents educatius en la formació dels infants i adolescents 

de Girona. 

 

Actuacions realitzades [5]

 

4.1. Consell Municipal d’Educació. 

[Acció coordinada per Educació i sectors representants de la comunitat educativa]. 

 

4.2. Taula de coordinació dels recursos educatius.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Cultura, Joventut, Esports, Serveis 

socials, Seguretat), Generalitat, Diputació, i entitats]. 

 

4.3. Plans Comunitaris. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Cultura, Joventut, Esports, Serveis 

socials], Generalitat, centres educatius i entitats]. 

 

4.4. Pla d’absentisme. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis Socials, Seguretat), Generalitat 

(Mossos d’Esquadra i Dept. Ensenyament), centres educatius i entitats. 

 

4.5. Converses. El meu fill 2.0 . Xerrades sobre Educació Digital (organitzades 

per la Comissió d’Educació Digital). 
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[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Serveis Socials, Policia municipal, 

Salut), Generalitat (Dept. Ensenyament, Mossos d’Esquadra), Diputació (DipSalut)]. 

 

 

5.Potenciar espais de participació d’infants i joves, i definir/cercar noves 

estratègies de participació en educació. 

 

Actuacions realitzades [3]

 

5.1. Guia Turística d’Infants per a Infants (seguiment). 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació, Turisme, Comunicació) i centres 

educatius]. 

 

5.2. “Apadrinem escultures”. Serveis Educatius. 

[Acció coordinada per Educació i associació]. 

 

5.3. Celebració d’una jornada de formació per a delegats dels instituts de la 

comarca del Gironès. 

[Acció coordinada per Joventut, el Consell Comarcal i d’altres municipis]. 

 

 

6. Potenciar itineraris educatius 0-18 anys a nivell de ciutat. 

 

Actuacions realitzades [8] 

 

6.1. Oferta del servei d’escola bressol a la ciutat. 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

6.2. Accions, propostes d’activitats i projectes compartits entre el cicle 0-3 

(escoles bressol) i el 3-6 (parvularis) als diferents  barris de la ciutat.   

[Acció coordinada per Educació]. 

 



	 										

	
	

	
	

	 161

6.3. Projecte pilot 0-6 a la zona de la Devesa-Güell amb la participació de 4 

centres educatius. Aquest projecte es pot fer extensiu a diferents zones de la ciutat 

[Acció coordinada per Educació i centres educatius]. 

 

6.4. Accions encaminades a potenciar la coordinació dels diferents cicles 

educatius: Projectes compartits, visites a centres, formació compartida,...  

[Acció coordinada per Educació i centres educatius]. 

 

6.5. Revisió de zones – àrees d’influència. 

[Acció coordinada per Educació]. 

 

6.6.Jornades Intercanvi d’experiències (0-18 anys)  

[Acció coordinada per Educació, Generalitat, UdG, i centres educatius]. 

 

6.7. Biblioteques de Girona. Programa de recursos educatius de promoció 

lectora 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Educació i Cultura)]. 

 

6.8. Consell Municipal d’Educació 

 

 

 

EIX 4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

El quart eix estratègic se centra, sobretot, en l’àmbit de l’ocupació, entenent com a 

fonamental la transició escola-treball i totes les tasques d’orientació i d’inserció en 

el món laboral, que cal seguir fomentant per garantir el ple desenvolupament de la 

persona, a partir d’oferir alternatives formatives i laborals des d’una perspectiva 

integral. En aquest sentit, actualment, s’estan desenvolupant actuacions 

ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves (16-19 anys) –

tals com “Fem Ocupació per a Joves”– i s’està donant suport per al foment al seu 

retorn al sistema educatiu –“Treball als barris”, cases d’oficis, etc.–, però s’és 



	 										

	
	

	
	

	 162

conscient que l’actual context socioeconòmic evidencia encara més la importància 

de seguir treballant per tal de millorar-ne els resultats. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Millorar i incrementar l’oferta de recursos 16-19 anys orientada a treballar 

competències bàsiques i transversals, conjuntament a les competències 

professionals. 

Actuacions realitzades [13]

 

1.1. Enfortir la coordinació entre els diferents agents per tal de millorar la 

detecció d’aquest col·lectiu jove així com la correcta i fluida derivació als 

recursos existents.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Promoció Econòmica, Educació, Serveis Socials, 

Joventut]. 

 

1.2. Plantejar programes d’atenció concreta a aquest col·lectiu que vinculin 

acció tutorial, orientació educativa i laboral, formació competencial, formació 

professional i pràctiques o inserció laboral. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

1.3. Replantejar des d’una perspectiva metodològica (objectius-resultats-

indicadors) les actuacions d’intervenció amb el col·lectiu 16-19 per tal 

d’augmentar la seva participació i èxit en els recursos ocupacionals.  

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

1.4. Programes en el marc de la Garantia Juvenil que atenen específicament 

aquest col·lectiu (Programes integrals, Singulars i Dispositiu d’inserció de joves 

de Treball als Barris perfils de nivell 1, i Joves per l’Ocupació perfil de nivell 2). 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  
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1.5. Innovar pedagògicament en el disseny de les activitats a oferir al col·lectiu 

destinatari. Enfocar els resultats d’aquest treball no al curt sinó al mig termini 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

1.6. Reforçar el caràcter sociocomunitari dels projectes que atenguin aquests 

col·lectiu, aprofitant el teixit associatiu dels barris i el vincle que els joves 

atesos hi tenen.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Promoció Econòmica, Serveis Socials)]. 

 

1.7. Implementar el treball competencial transversal dels joves amb activitats 

que –sense perdre el seu vincle professional– pugui partir d’activitats lúdiques 

o creatives que motivin els participants. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  

 

1.8. Vincular i coordinar l’evolució del treball competencial d’aquests joves amb 

els programes d’ocupació preexistents, afavorint així la seva progressió (passar 

de programes de nivell 1 a nivell 2). 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  

 

1.9. Propiciar l’entrada al mercat de treball a aquells joves que tinguin la 

motivació i competències suficients, a través de pràctiques en empresa o, si 

s’escau, afavorint la contractació directa. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  

1.10. Oferir certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 per a aquells joves que, 

malgrat hagin abandonat el circuit legal, vulguin formar-se en l’àmbit 

ocupacional. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  

 

1.11. Establir una coordinació política i tècnica entre els diferents agents 

implicats per tal d’optimitzar els recursos existents i millorar l’eficiència i 

eficàcia dels projectes a implementar . 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica].  
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2. Introduir l’orientació en etapes escolars obligatòries i postobligatòries. 

 

2.1. Ampliació del servei de suport a l’orientació als instituts d’educació 

secundària de la ciutat. 

[Acció coordinada per Joventut]. 

 

 

3. Incloure programes de col·laboració amb empreses i entitats per la 

integració i inserció dels joves al món laboral. Millorar la involucració de 

l’empresariat. 

 

1.12. Ampliació del servei de suport a l’autoaprenentatge per adquirir 

competències bàsiques i transversals a l’Estació Espai Jove. 

[Acció coordinada per Joventut].   

 

1.13. Establir programes de millora per a l’ocupabilitat a través del foment del 

voluntariat i aprenentatge i servei. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Promoció Econòmica, Joventut, Serveis Socials i 

Educació), teixit associatiu (entitats dels barris, AA.VV., AMPA, etc.), i Generalitat]. 

Actuacions realitzades [1]

Actuacions realitzades [8]

3.1. Execució dels programes de Garantia Juvenil aprovats i acompliment dels 

índex d’inserció establerts. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

3.2. Identificació, contacte i selecció d’empreses per a la seva participació en 

programes d’ocupació per a joves.  

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 
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4. Comunicació i difusió de les activitats de promoció entre els diferents 

agents (educació–ocupació–joventut). 

 

3.3. Assessorar i donar suport per a la preparació i presentació de la 

documentació per a la concessió dels ajuts a les empreses que participen en els 

programes.  

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

3.4. Potenciar i prioritzar la realització de pràctiques laborals per al col·lectiu 16-

19 com a porta d’entrada al mercat laboral. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

3.5. Realitzar visites a empreses amb joves del col·lectiu 16-19 per tal de millorar 

el coneixement dels joves sense experiència laboral de l’ambient laboral. 

[Acció coordinada per Promoció Econòmica]. 

 

3.6. Des del Servei de Turisme es dóna continuïtat als convenis de col·laboració 

establerts amb la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i l’Escola 

d’Hostaleria i Turisme de Girona per  facilitar als estudiants la seva formació 

pràctica en les oficines de turisme de la ciutat, i en conseqüència la seva 

posterior inserció en el món laboral.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Turisme i Recursos Humans)]. 

 

3.7. Turisme Atenció d’estudiants de diferents escoles que volen conèixer  el 

funcionament del servei i de les oficines de turisme de la ciutat, orientant-los i 

assessorant-los en aquesta branca professional concreta.  

[Acció coordinada per Turisme]. 

 

3.8. Projectes Singulars. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (totes les àrees), Generalitat i entitats.  
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Actuacions realitzades [5]

 

4.1. Tot i que les activitats organitzades des del servei de turisme s’adrecen als 

visitants provinents de fora de la ciutat, moltes d’elles són aprofitades pels 

ciutadans i ciutadanes de Girona. És el cas de les activitats infantils i per 

adolescents. (Girona10). Inclòs en la difusió.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Turisme, Esports, Cultura), i entitats externes]. 

 

4.2. Alguns dels materials de difusió que generem des del Servei de Turisme 

(depèn de l’activitat o esdeveniment de que es tracti), es distribueix a través 

dels equipaments municipals i per tant arriba també als ciutadans de la ciutat. 

(Girona10, Girona Temps de Flors. (Turisme). 

[Acció coordinada per Turisme, Informació al ciutadà]. 

 

4.3. Difusió a través dels nostres suports (via web, xarxes socials, butlletí 

electrònic) també de les activitats no organitzades pròpiament pel servei i que 

van adreçades al públic infantil o adolescent. Posar com a exemple les activitats 

i tallers que s’organitzen a l’aula de cuina del Mercat del Lleó, per l’entitat 

Menuts Girona o per altres serveis del propi Ajuntament com són els museus 

municipals, entre d’altres.  

[Acció coordinada per Turisme]. 

 

4.4. El mapa turístic de la ciutat comprèn elements adreçats al públic infantil i 

juvenil com poden ser la ubicació dels parcs infantils de la ciutat, les àrees de 

pic nic o les parades del trenet turístic.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Turisme, Mobilitat i Cultura)]. 

 

 

4.5. Difusió als centres educatius de una iniciativa adreçada a les famílies amb 

nens i adolescents de la qual n’estan fent molt us els infants i adolescents de la 

ciutat. Es tracta dels circuits d’orientació, una manera de descobrir la ciutat 
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diferent i divertida. 

[Acció coordinada per Turisme]. 

 

 

 

EIX 5. CULTURA, ESPORTS I LLEURE:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a fomentar l’accés a la cultura, l’esport i el 

lleure entre tots els infants i adolescents de la ciutat, vetllant pels valors que es 

transmeten i la formació integral de la persona. La cultura, el lleure i l’esport 

permeten relacions en què s’aprenen, transmeten i es desenvolupen coneixements 

i valors per créixer com a persones, complementant la identitat, i essent un 

potencial socialitzador que ocupa un espai rellevant durant aquesta etapa vital. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1.Adaptar la comunicació de l’oferta cultural, esportiva i de lleure a les 

característiques dels infants i d’adolescents.  

 

Actuacions realitzades [10]

 

1.1. Adaptar l’estètica de la comunicació cultural del Club Girona Cultura 

dirigida als joves i adolescents.   

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.2. Millores en el web : creació d’un espai per famílies. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.3. Biblioteques de Girona: Butlletí Girona Cultura d’activitats infantils i 

familiars; Web infantil. 

[Acció coordinada per Cultura]. 



	 										

	
	

	
	

	 168

 

1.4. Dinamització: Creació de díptics específics de programació infantil per Fires de 

Girona; Fer difusió concreta dirigida a les escoles , amb una programació per 

aquestes; Cercar canals de comunicació amb les revistes que s’editen dins de les 

diferents escoles –instituts; Fer visibles als centres educatius dels barri la proposta 

cultura que es desenvolupa durant els diferents períodes de l’any. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

1.5. La programació de la Matinal d’Art: oferta formativa en art a l’estiu, té elements 

de difusió específics pensats per fer més atractiva els tallers d’art per els infants i 

joves (de 6 a 16 anys). 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.6. Programació d’una exposició anual d’un dels tallers d’emaXics a la Sala Pati 

del Centre Cultural la Mercè, amb els elements de difusió propis (full de sala i xarxes 

socials). 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.7. Participació en el Festival Inund’Art amb una exposició a la Casa de la 

Cultura del taller d’emaJoves (14 a 16 anys) coordinat per la professora Clara 

Gassiot, la qual permet la visualització de la tasca docent de l’escola en el camp de 

l’art.  

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

1.8. Des de la marca Turisme Esportiu es treballa des dels serveis de Turisme i 

Esports que va adreçada a captar turistes d’aquest perfil concret (esportiu) però 

que també beneficia als ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Posar com a exemple 

les darreres activitats organitzades en el marc del Girona10 que van captar públic 

adolescent i infantil tant forani com de la pròpia ciutat (cursa carnestoltes, zumba).   

[Acció coordinada per Turisme]. 
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1.9. Ampliar i millorar a més canals la comunicació de l’oferta d’oci i activitats 

esportives en horari nocturn “Activa’t a la Nit”.  

[Acció coordinada per Joventut]. 

 
1.10. Museu del Cinema: difusió de les activitats familiars a través del newsletter del 

Club Girona Cultura (àmbit d’interès activitats infantils i familiars). 

[Acció coordinada per Cultura]. 
 

 

 

2.Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta esportiva, tant en horari 

escolar com extraescolar, sobretot per a adolescents. 

dfasdf 

Actuacions realitzades [11]

 

2.1. Projecte d’Activitats Aquàtiques: apropar i garantir l’accés a la pràctica de les 

activitats aquàtiques a tota la ciutadania. Organitzem cursos des dels 6 mesos fins als 

17 anys. Cursos diferenciats en funció de l’edat. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.2. Projecte d’Activitats Fisicoesportives: promoure i facilitar la pràctica d’activitats 

esportives. Activitats de l’Escola de Tennis. Horari extra escolar: de 4 a 17 anys. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.3. Projecte d’Activitats Estiu: donar continuïtat a l’oferta fisicoesportiva i aquàtica 

de l’hivern durant els mesos estiuencs. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.4. Fem ciutat.... fem esport: Organització d’actes i esdeveniments esportius a la 

ciutat. També facilitar la pràctica físicoesportiva a la ciutadania de Girona. Moltes de 

les activitats que s’organitzen són gratuïtes. Per exemple: Jornada de Recreació i 

Esport, Patinada Nocturna, Activa’t a la Nit, etc.  

[Acció coordinada per Esports]. 
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2.6. Recursos Educatius: xerrades per part de les tècniques d’esports adreçades 

als centres educatius de la ciutat: “L’esport i els seus valors” i “Normalitzem les 

diferències”. 

[Acció coordinada per Esports i Educació]. 

 

2.7. Suport a l’oferta dels Casals d’Estiu: instal·lacions i difusió. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.8. Natació Escolar: programa adreçat a les escoles bressol i a les escoles 

d’educació infantil i primària, per facilitar l’accés de l’activitat aquàtica als escolars en 

horari escolar i extra-escolar.  

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.9. Donar suport altres activitats: Jornada Esportiva Pont Major. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.10. Jornada Esport Femení: visualització de l’esport femení amb una jornada 

oberta al gènere femení. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

2.11. Curses per a infants i joves: facilitar l’accés a la pràctica esportiva. Moltes 

curses són gratuïtes per a aquestes edats.  

[Acció coordinada per Esports]. 

 

 

 

 

2.5. L’oferta esportiva de les entitats i clubs esportius de la ciutat completa la 

que ofereix el Servei Municipal de l’Esport: suport i facilitats en la cessió 

d’espais. 

[Acció coordinada per Esports].  
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3.Augmentar i facilitar l’accés al lleure educatiu. 

 

Actuacions realitzades [10]

 

3.1. Biblioteques de girona: Bibliopiscina, Biblioplaça, El joc a la biblioteca: biblioteca 

juganera. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Esports, Cultura, Serveis Socials) i AA.VV.]. 

 

3.2. Fundació Rafael Masó: Adaptació de les visites per a grups de discapacitats 

psíquics i físics i discapacitats visuals (en estudi). Oferiment de visita i jocs per grups 

familiars els primers diumenges de mes i  Tallers per a nens i nens de 6 a 9 anys 

oferts durant les vacances de Nadal; Entrada gratuïta als menors de 16 anys 

acompanyats d’un adult i  al 50% als estudiants i aturats. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

3.3. Dinamització. Treball de complicitats en les accions de cultura popular que es 

puguin desenvolupar en ell barri. Fires, festa major del barri, etc. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

3.5. Museu del Cinema: oferiment de sis tallers i visites del servei educatiu adaptats a 

la dinàmica dels casals de lleure educatiu; Organització de dos casals d’estiu (juliol): 

“Casal de Cinema (8 a 12 anys) i “Claqueta i... acció!” (14 a 17 anys), - Oferiment de 

tallers per a grups familiars: “Taller de cinema mut” i “Un aniversari de pel·lícula”. 

Tallers per a nens/es de 6 a 9 anys oferts per Nadal. Gamificació de la visita a 

l’exposició permanent per a grups familiars (en procés). Entrada gratuïta a l’exposició 

permanent als menors de 14 anys i amb el 50% de descompte als estudiants. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

3.6. Programa de beques Escola Municipal de Música 

 

3.7. Tallers de la Matinal d’Art: programats durant la darrera setmana de juny i les 

dues primeres setmanes de juliol busca té com objectiu oferir als infants i joves de la 
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ciutat un opció de formació en art durant l’estiu. Els tallers d’emaXics i emaJoves que 

es porten a terme a l’Ema durant tot l’any fora de l’horari escolar és una bona manera 

d’augmentar i facilitar el lleure educatiu. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

3.8. Incorporació d’un sistema de pagament per renda al programa municipal de 

casals d’estiu.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Informàtica i Gestió 

Tributària]. 

 

3.9. Col·laboració amb els camps de treball per a joves que es duen a terme a la 

ciutat. 

[Acció coordinada per Joventut i Sostenibilitat]. 

 

3.10. Convocatòria de subvencions adreçada a les entitats d’educació en el 

lleure de la ciutat.  

[Acció coordinada per Joventut]. 

 

4.Millorar la coordinació entre els diferents agents que ofereixen activitats 

culturals, esportives i de lleure. 

 

Actuacions realitzades [6]

 

4.1. Museu del Cinema: Coordinació de l'oferta educativa del MdC amb l'oferta 

educativa municipal. 

[Acció coordinada per Cultura i Educació]. 

 

4.2. Museu del Cinema: Casals d'estiu coorganitzats conjuntament amb l'àrea de 

joventut de l'Ajuntament.  

[Acció coordinada per Cultura i Joventut]. 

 

4.3. Museu del Cinema: Col·laboració amb el C.R.P. del Gironès amb a la difusió de 
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l'oferta educativa del Museu en l'àmbit de les escoles.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Cultura) i la Generalitat (Dept. Ensenyament)]. 

 

4.4. Museu del Cinema: Col·laboració amb servei de biblioteques amb l'organització 

del taller de creació de booktrailers.  

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

4.5. Taula del sector Santa Eugènia – Can Gibert. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Esports, Educació, Serveis Socials), Generalitat, 

entitats i AA.VV.]. 

 

4.6. Coordinació del Programa Casals d’Estiu. 

[Acció coordinada per Joventut, Esports i Serveis Socials]. 

 

 

 

5.Millorar la difusió i comunicació dels horaris i serveis dels equipaments 

culturals. 

 

Actuacions realitzades [6]

 

5.1. Biblioteques de Girona: Visites escolars. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

5.2. Fundació Rafael Masó: Difusió de les activitats familiars i comunicació dels 

horaris i serveis a través del newsletter del Club Girona Cultura (àmbit  d'interès 

activitats infantils i familiars) i de les web, xarxes socials, mitjans Ajuntament de 

Girona (revista Girona cultura). 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

5.3. Museu del Cinema: Difusió de les activitats familiars a través del newsletter del 

Club Girona Cultura (àmbit  d'interès activitats infantils i familiars). i -  Divulgació i 
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comunicació dels horaris i serveis del MdC a través dels seus mitjans habituals: web, 

xarxes socials, mitjans Ajuntament de Girona . 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

5.4. Edició de la revista GironaCultura. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

5.5. Edició de la Guia del Club Girona Cultura. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

5.6. Dissenyar elements de difusió més atractius que arribin directament a les 

escoles, instituts i associacions de pares. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

 

6.Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta cultural. 

 

Actuacions realitzades [7]

 

6.1. Augmentar les ofertes i avantatges culturals a través del Club Girona 

Cultura. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

6.2. Biblioteques de Girona: Activitats de promoció lectora. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

6.3. Museu del Cinema: Adaptació d'activitats per a grups de discapacitats 

psíquics i físics i visuals (en procés). Oferiment de sis tallers i visites del servei 

educatiu adaptats a la dinàmica dels casals de lleure educatiu, Organització de dos 

casals d'estiu; Oferiment de tallers per a grups familiars: "Taller de cinema mut" i "Un 

aniversari de pel·lícula”; Tallers per a nens/es de 6 a 9 anys oferts per Nadal, 

Gamificació de la visita a l'exposició permanent per a grups familiars (en procés).  
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[Acció coordinada per Cultura]. 

 

6.4. Teatre: Previsió d’augmentar la franja d’edat per ser membres del Club Girona 

Cultura i accedir a descomptes. Ampliar el projecte Teatre Obert, Campanya de Teatre 

Escolar 2015-2016 i Visites guiades escolars, suport a UAP!! 16, Jo també sóc Malala, 

Suport al Musical On blue; cessions d’espai a escoles de dansa i altres centres de 

formació, activitats amb Apropa Cultura per a nens i joves, augment de la programació 

familiar estable de teatre i ampliada als barris (Sant Narcís, inicialment), programació 

familiar i tallers familiars vinculats, Club de lectura infantil. Programació estable del 

Teatre Municipal a 3€, per a joves de 16 a 25 anys. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

 

6.5. Auditori: Campanya “Auditori Obert”: oferta de concerts dirigits als centres 

educatius de la ciutat: augment de l’oferta i places, ampliar l’oferta a educació infantil, 

augment de la qualitat dels concerts i de la diversitat dels diferents estils de música, 

concerts en FAMÍLIA: mantenir dins la programació estable de l’Auditori una oferta 

àmplia i atractiva per al públic familiar, amb preus que siguin accessible a tothom. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

6.6. Auditori: Política de preus dirigides als joves per garantir i facilitar l’accés 

als concerts: preu de 3€ als joves d’entre 16 i 26 anys a través de l’ús de la Targeta 

Girona 16-25; descomptes als menors de 26 anys en tots els concerts de l’Auditori; 

preus de 3€ als col·lectius d’infants i joves en situació d’exclusió de risc social, a 

través de la campanya programa Apropa Cultura 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

6.7. Auditori: Sessions LP, cicles d’audicions comentades d’àlbums clàssics del 

rock i de la música popular. 

[Acció coordinada per Cultura]. 
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7.Dotar la ciutat d’espais públics oberts i segurs per fomentar l’activitat física 

i saludable. 

 

Actuacions vigents [3]

 

7.1 Pistes poliesportives de la ciutat (futbol, bàsquet...). 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

7.2. Taules de tennis taules distribuïdes per la ciutat. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

7.3. Skate Parc i Rocòdrom Parc de Domeny. 

[Acció coordinada per Esports]. 

 

 

8.Oferir espais i recursos de creació i trobada cultural. 

 

Actuacions vigents [12]

 

8.1. Biblioteques de Girona: Activitats de promoció lectora (tallers i laboratoris), 

Servei TIC (tallers i cursos); Projecte Codeclub (programació Ordinadors)  

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.2. Museu del Cinema: Taller de creació de booktrailers; organització anual de la 

mostra de Cinema d'Animació per a alumnes de 3 a 9 anys en el marc del servei 

educatiu; tallers de creació cinematogràfica en el marc del servei educatiu: "Primers 

cineastes" i "Girona: Flors de cinema”. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.3. Auditori: Cessió de les sales de l’Auditori, amb ús subvencionat, als centres 

educatius de Girona per a la realització dels seus concerts i festivals.  

[Acció coordinada per Cultura i Educació]. 
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8.4. Auditori: Realització del concert TOTS JUNTS A CANTAR: cantata participativa 

organitzada anualment per l’Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 

l’alumnat dels diferents centres escolars de la ciutat de Girona.  

[Acció coordinada per Cultura i Escola Municipal de Música]. 

 

8.5. Auditori: Servei de Bucs d’assaig i Buc Obert. Cicle de concerts de l’Espai Marfà 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.6. Auditori: Consolidar la Jove Orquestra Auditori de Girona – JOAG – com a 

projecte pedagògic propi de l’Auditori, per impulsar la professionalització dels joves 

d’entre 16 i 25 anys, estudiants de música, i facilitar l’accés i participació dels joves en 

projectes musicals de la ciutat.  

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.7. Auditori: Convocatòria d’ajudes per a l’enregistrament de maquetes, 

Convocatòria d’ajudes per a la producció i direcció de directes, Programa d’activitats 

de formació i activitats familiars de l’Espai Marfà,  Intro – Concurs de música emergent 

de Girona, Viu21Música – Dia Internacional de la Música, 360 FEST – Festival dels 

grups de música d’instituts de secundària a Girona , Campus Rock. 

[Acció coordinada per Cultura i Educació]. 

 

8.8. Convocatòria  Beques i Subvencions KREAS. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.9. Recursos educatius: Itinerari musical: “Girona té música”. Educació secundària 

obligatòria, primer i segon cicle; “Girona de la mà de...”. Educació secundària 

obligatòria i post obligatòria. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.10. Dia Internacional de l’Art: activitats per totes les edats. Aquest any 16 i 17 

d’abril . 

[Acció coordinada per Cultura]. 
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8.11. Ampliar i oferir els espais expositius del CCM, com a eina de treball en la 

sensibilització dels infants i els joves quant a les arts plàstiques i audiovisuals. Alhora 

com una plataforma per mostrar els treballs dels més joves creadors. 

[Acció coordinada per Cultura]. 

 

8.12. Reedició de la iniciativa “Mostrar’t” a L’Estació Espai Jove, que dóna 

oportunitat a joves artistes plàstics d’exposar per primera vegada.  

[Acció coordinada per Joventut]. 

 

 

 

EIX 6. MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a atendre un entorn segur, agradable i 

sostenible, a partir del disseny de l’espai públic pensant en els infants i 

adolescents, vetllant per una mobilitat segura, essent respectuós amb el medi 

ambient, i fomentant una actitud cívica responsable. Molt sovint, les ciutats s’han 

construït i dissenyat pensant en els adults i sense tenir en compte el col·lectiu 

d’infants i adolescents, i Girona ha tingut la voluntat de ser una ciutat pensada de 

forma diferent, entenent que si es fomenta la mobilitat, es fomenta la seva 

autonomia i desenvolupament en l’espai públic i, alhora, s’educa en valors. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Planificar la ciutat, els equipaments i els espais públics comptant amb 

les necessitats de la infància i l’adolescència. 

 

Actuacions vigents [8]

  

1.1. Actuació P1 del PMU18: Ampliar les voreres de la xarxa bàsica a l’ample 

establert per la normativa d’accessibilitat. 

																																																								
18 Totes les accions vinculades al PMU, en fa un seguiment la Taula de Mobilitat. 
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[Acció coordinada per Urbanisme i Mobilitat, a partir del qual es defineix el PMU]. 

 

1.2. Actuació P4 del PMU: Fent barri, anem a la plaça. 

[Acció coordinada per Urbanisme i Mobilitat. Recuperar la plaça com a lloc central]. 

 

1.3. Actuació P6 del PMU: Pla de camins segurs a l’escola. 

[Acció coordinada per Mobilitat, Educació, Policia municipal]. 

 

1.4. Actuació A 006 del PLSV: Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en 

entorns sensibles: espais urbans amb activitats socials amb diversitat d’usos de 

la via pública: centre d’ensenyament, residències de gent gran, centres de salut. 

[Acció coordinada per Mobilitat, Urbanisme, Policia municipal, Educació]. 

1.5. Implantació del Pla d’Accessibilitat a la via pública. 

[Acció coordinada per Urbanisme i Mobilitat]. 

 

1.6. Procés participatiu Pla Especial Devesa: enquestes als instituts i incorporació 

de resultats a la síntesis del procés participatiu. Proposta als centres de primària per 

treballar el tema de la Devesa; recorreguts educatius per la Devesa i col·laboració del 

Consell d’Infants. 

[Acció coordinada per Urbanisme, Medi Ambient i Educació]. 

 

1.7. Projectar espais públics en indrets que no tinguin grans riscos per la 

seguretat dels nens/joves. 

[Acció coordinada per Urbanisme i Mobilitat] 

 

1.8. Recull de dades sobre els mals usos dels espais de la ciutat, en referència 

concreta als llocs on hem detectat que els adolescents consumeixen 

substàncies prohibides.  

[Acció coordinada per Policia municipal i Seguretat]. 
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2. Dotar la ciutat d’un sistema complet d’espais lliures equipats: 

a. Mantenir els existents i ben valorats. 

b. Desenvolupar aquells espais percebuts com a potencials i que no estan prou 

valorats. 

 

Actuacions vigents [4]

 

2.1. Projecte de millora de les zones de joc infantils i la seva accessibilitat  

[Acció coordinada per Mobilitat]. 

 

2.2. Avaluar les necessitats de la ciutat i en concret barri a barri per detectar 

mancances d’equipaments i espais lliures. 

[Acció coordinada per Urbanisme, Educació i Esports]. 

 

2.3. Aplicar la Llei d’urbanisme de Catalunya que explicita per cada figura de 

Planejament Urbanístic quines són les cessions d’espais públics i equipaments  

[Acció coordinada per àrea competent de Planejament urbanístic].  

 

2.4. Vetllar perquè els espais públics de cessió tinguin una mínima qualitat 

urbanística. 

[Acció coordinada per àrea competent de Planejament urbanístic].  

 

 

3. Revisar la xarxa d’autobusos urbans: 

a. Adaptar freqüències horàries a les activitats dels adolescents i infants 

autònoms. 

b. Millorar les connexions amb els barris residencials (horaris i recorreguts). 

Actuacions vigents [2] 

 

3.1. Actuació TP1 del PMU: Modificacions de les línies de transport urbà  

[Acció coordinada per Mobilitat]. 
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4. Fomentar l’educació, sensibilització i increment de la responsabilitat 

cívica vers l’espai públic i compartit (via pública, transports, espais 

públics). 

 

Actuacions vigents [3] 

 

4.1. Actuació SV2 del PMU: Millora de la convivència vianant-ciclista . 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Mobilitat, Policia municipal), taula de mobilitat 

(empreses, entitats públiques i privades, altres ajuntaments, AA.VV., partits polítics)]. 

 

4.2. Actuació MS2 del PMU: Campanyes per al forment de la bicicleta. 

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Mobilitat, Policia municipal), taula de mobilitat 

(empreses, entitats públiques i privades, altres ajuntaments, AA.VV., partits polítics)]. 

 

4.3. Xerrades a les escoles sobre civisme i l’ordenança de civilitat  

[Acció coordinada per Educació i Policia municipal]. 

 

5. Prioritzar les propostes del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) respecte l’ús 

de la bicicleta, a través de: 

a. Dotació pressupostària suficient. 

b. Detecció dels seus punts febles i capacitat de resolució/rectificació (xarxa carril 

bici, aparcaments, bicis públiques). 

c. Informació d’alternatives per a la mobilitat i de les seves normes de 

comportament. 

 

Actuacions vigents [5]

 

3.2. Ampliació de l’oferta del “Bus de Fires”, que facilita la mobilitat en horari 

nocturn durant els dies de Fires de Girona.  

[Acció coordinada per l’Ajuntament (Mobilitat, TMG, ATM, Joventut) i el Consell 

Comarcal del Gironès]. 
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5.1. Actuació B2 del PMU: Disseny, senyalització i construcció de 10,9 km de 

xarxa ciclable. 

[Acció coordinada per Urbanisme i Mobilitat]. 

 

5.2. Actuació B3 del PMU: Ampliació de la xarxa d’estacionaments de Girocleta, 

Actuació B4 del PMU: Ampliació de la xarxa d’estacionaments de bicicleta 

[Acció coordinada per Mobilitat i Policia municipal]. 

 

5.3. Actuació SV3 del PMU: Pla especial de diagnosi i millora de les 

interseccions dels carrils bici amb la xarxa bàsica i secundària. 

[Acció coordinada per Policia municipal i Educació]. 

 

5.4. Campanyes dutes a terme per la Policia municipal sobre circulació cívica en 

bicicleta. 

[Acció coordinada per Policia municipal i Educació]. 

 

5.5. Xerrades a les escoles  sobre el bon ús de la bicicleta i sobre la circulació 

per la via pública. 

[Acció coordinada per Mobilitat]. 

 

 

 

6. Identificar les característiques que ha de reunir l’espai públic perquè 

sigui freqüentat amb percepció de seguretat (en quins aspectes els 

usuaris detecten febleses i mancances). 

Actuacions vigents [1]

 

6.1. Actuació VP1 del PMU: Implantació dels criteris de gestió de la xarxa viària 

jerarquitzada. 

[Acció coordinada per Mobilitat]. 
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3.2.2. Actuacions noves proposades
 

 
ACTUACIONS NOVES PROPOSADES 

 
	
 

EIX 1. ATENCIÓ SOCIAL:  

 

El primer eix estratègic se centra a consolidar el sistema d’atenció i protecció a la 

infància i l’adolescència de Girona, atenent a les diverses particularitats 

específiques del col·lectiu, i vol promoure’n la igualtat d’oportunitats. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions 

específiques si és necessari. Fer prevenció de les situacions de risc i 

potenciar una major formació i informació  (suport i assessorament) als 

pares i a les mares. 

 

Actuacions noves proposades [6]

1.1. Creació del Consell de Famílies.  

Cal considerar quines accions pot exercir aquest òrgan i entendre que és una acció 

que exigeix un compromís de govern. 

 

1.2. Acció de treball amb famílies.  

Interrelació AMPA i Ajuntament. Treball sobre l’àmbit de la prevenció. 

 

1.3. Lleure amb famílies.  

Assajar propostes (P. ex. colònies), atenent també les que ja es fan en centres cívics i 

AA.VV. en moments puntuals. Aquesta acció hauria d’estar coordinada amb entre 

l’Ajuntament i agents externs. 
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1.4. Facilitar espais d’interacció tenint en consideració el model de família 

extensa, que és cada cop més divers. 

 

1.5. Crear espais d’intervenció amb famílies en les franges d’edat d’adolescents 

(a nivell grupal). 

 

1.6. Dotar, dimensionar i reconèixer el paper dels espais d’intervenció de 

professionals dedicats a les famílies. 

 

2. Potenciar i augmentar la comunicació i la informació dels recursos 

existents a tots els col·lectius (professionals, famílies, joves, etc.) atenent 

la diversitat del col·lectiu i dels seus contextos familiars.  

 

Actuacions noves proposades [6] 

2.1. Creació de la “cartellera dels infants i adolescents”.  

Situar-la a cada equipament, on tenir informació actualitzada de diferents cursos, 

serveis, protocols, etc., i millorades des de la perspectiva de l’infant i l’adolescent.   

 

2.2. Elaboració d’un bloc en el que es reculli la informació d’interès per a infants 

i joves.  

Fer-ho dinàmic i de fàcil accés. En el cas que es facin accions d’interès general, 

gravar-les i poder-les penjar al bloc. Buscar vies per arribar a les famílies que no tenen 

accés a TIC. 

 

2.3. Millorar la difusió a nivell intern (Ajuntament) per tal d’ampliar les xarxes de 

difusió. 

 

2.4. Creació d’una aplicació (app) adreçat a joves. 

Prendre com a model d’app “Què fem avui” i tenir en compte que models tradicionals 

(com el cartell) estan desfasats per arribar a aquest públic objectiu. 
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2.5. Potenciar els contactes entre les associacions d’un mateix territori, entre 

infants i adolescents, i col·lectius de gent gran. 

2.6. Afavorir espais de voluntariat (tipus bancs del temps) entre gent gran i 

serveis de recursos adreçats a infants. 

 

3. Reforçar i augmentar tots aquells recursos que afavoreixin la integració 

dels diferents col·lectius de la ciutat, des d’una perspectiva de 

transversalitat. 

 

Actuacions noves proposades [3] 

 

3.1. Clarificar i/o definir processos d’adaptació de quotes, preus no 

discriminatoris a qualsevol recurs o servei.  

Aquesta acció està relacionada amb molts programes. Caldria reservar alguna plaça 

becada a qualsevol curs, taller, etc., sigui cultural, esportiva, etc. Es fa però cal que 

sigui una acció més clara i coordinada amb totes les àrees de l’Ajuntament. 

 

3.2. Analitzar l’accessibilitat a qualsevol espai públic municipal i intentar 

adequar-los al màxim i prioritzar el seu compliment. 

També tenir en compte els problemes per acomplir amb els mínims necessaris per al 

desenvolupament de l’activitat i dels objectius previstos en aquell servei (ex. Centre 

obert per a adolescents ubicat al local parroquial de Sant Pau). 

 

3.3. Creació d’un equip de treball multidisciplinari per treballar conjuntament les 

intervencions a realitzar amb l’alumnat i la seva família (en relació amb la comissió 

de mediació). 

 

4. Afavorir la perspectiva de la participació en els mateixos serveis i 

recursos existents. 

 

Actuacions noves proposades [1] 
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4.1. Incorporar de manera explícita (i avaluable) la perspectiva de 

participació en tots els projectes i serveis concrets i l’avaluació dels 

participants/usuaris Aquesta acció està relacionada amb els programes ja 

existents (centres oberts, espais joves, programa de vacances, etc.) i hauria 

d’estar coordinada amb el responsable de cada servei. 

5. Establir estratègies de col·laboració entre serveis i recursos que atenen 

infants, adolescents i joves amb col·lectius i grups de gent gran. 

 

 

EIX 2. SALUT:  

 

El segon eix estratègic entén que el benestar de la persona està estretament 

correlacionat amb la qualitat en la salut, des d’una perspectiva integral, i és per 

aquesta raó que cal treballar per mantenir la qualitat dels serveis que en tenen 

cura i que, alhora, fomenten hàbits saludables des d’etapes primerenques. 

 

 

Accions noves proposades [4] 

 

5.1. Promoure els espais intergeneracionals en els serveis i recursos d’un 

mateix territori. 

S’està desenvolupant en algun barri, però es podria estendre a d’altres. Relació 

centre educatiu i llar d’infants). 

 

5.2. Experiència “Apadrina un avi” (s’ha fet a ESO). 

És una acció que s’hauria de treballar per potenciar-la. 

 

5.3. Coordinació i interrelació d’accions: compartir experiències a nivell de 

voluntariat i cooperació. 

 

5.4 Als criteri de la subvenció “Activa el teu projecte”, afegir com a ítem de 

treball el de “Potenciar la interrelació d’infants i adolescents amb els avis”. 
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Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Preveure i promocionar la salut enfocada al foment dels hàbits 

saludables. 

 

Accions noves proposades [6] 

 

1.1. Disposar de noves campanyes de sensibilització. 

Més enllà de les existents, se’n podria promoure alguna de nova.  

 

1.2. Potenciar el treball contra el sedentarisme en els infants (alimentació / salut 

i esport). 

 

1.3. Treballar i fer seguiment del treball des del CAP.  

Un infermer/a del CAP es trasllada als centres per treballar temes alimentació/tòxics i 

salut a l’oci (abducció a tecnologies de manera individualitzada). Acció coordinada 

amb el CAP. 

 

1.4. Elaborar algun recurs/treball per lluitar contra l’obesitat infantil.  

Treball amb famílies.  

 

1.5. Treball per a l’apoderament i la capacitat crítica.  

Fer un recull de recursos per treballar-hi. 

 

1.6. Assegurar que els coneixements en matèria de VIH-Sida i altres ITS estan 

actualitzats en les intervencions d’educació sexoafectiva. 

 

2. Prioritzar l’abordatge dels danys associats al consum de drogues i altres 

dependències des de la perspectiva de la salut integral. 

 

Accions noves proposades [9] 
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2.1. Fomentar el benestar emocional i en habilitats per a la vida a nivell 

transversal del projecte EMPSA. 

Eix transversal del projecte EMPSA. Aquesta acció té relació amb “treball d’habilitats 

per a la vida a nivell transversal” amb tots els recursos educatius que hi tinguin relació. 

 

2.2. Projecte de mesures alternatives per a joves fins a 18 anys.  

Programa socioeducatiu per treballar amb els joves i les seves famílies com a 

alternativa a la sanció administrativa per tinença de cànnabis.  

 

2.3. Projecte socioeducatiu per a joves consumidors de cànnabis.  

Projecte de prevenció secundària o indicada  per a joves que estan consumint 

cànnabis però on encara no hi ha una addicció que necessitat tractament terapèutic.  

 

2.4. Promoure accions de lleure amb un clar component socioeducatiu, de 

caràcter territorial, i amb la participació en el seu disseny de tothom.  

Amb el col·lectiu de preadolescents de 12 a 14 anys que s’inicien en el consum i que 

tenen altre problemàtiques escolars, familiars i socials: sovint succeeix que no 

encaixen en cap de les activitats i/o recursos adreçats a aquesta franja d’edat. 

 

2.5. Proporcionar un recurs professional i d’acompanyament als preadolescents 

en situació d’alt risc social, que respongui als seus interessos.  

Manifesten interès pel “Parkout”, els monopatins, o per jugar en un equip de futbol. La 

primera activitat no existeix a Girona, la segona és de caràcter privat, i per accedir a la 

tercera, necessiten un pressupost anual que oscil·la entre els 500-600 euros. 

 

2.6. Projecte de mesures alternatives per treballar amb els joves i les seves 

famílies com a alternativa a la sanció administrativa per tinença de cànnabis. 

Podria ser un dels objectius a desenvolupar per l’equip interdisciplinari que es planteja 

en relació amb la Comissió de mediació i suport a la comunitat educativa (línia 

d’actuació 3, Atenció social). 
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2.7. Alguns professionals del Sector Est de la ciutat manifesten preocupació per 

la salut de molts habitants de la zona.  

Es percep un nombre molt elevat d’infants i adolescents que pateixen malalties i 

discapacitats: caldria contrastar aquesta informació i que s’inclogui com a acció la 

realització d’un estudi sobre aquest tema. 

 

2.8. Evitar patrocinis o propaganda de begudes alcohòliques en actes 

promoguts per l’Ajuntament. 

 

2.9. Assegurar que els menors no puguin comprar/obtenir begudes alcohòliques 

als supermercats, locals de restauració, etc., per a l’oci nocturn. 

 

3. Contemplar el benestar emocional com a un actiu de salut integral des 

d’una perspectiva transversal. 

 

Accions noves proposades [2] 

 

3.1. Coordinació amb els diferents barris per conèixer les realitats i 

característiques dels seus  infants i joves i prioritzar les temàtiques i accions en 

funció d’aquestes. 

 

3.2. Contemplar altres espais per treballar amb adolescents els temes: 

sexualitat, addiccions.  

Ex: espais de lleure, centres esportius... 

 

 

5. Tenir en compte el paper de famílies en els diferents programes i accions 

dirigits a la infància i adolescència. Reforçar i construir accions específiques 

si és necessari. 

 

Accions noves proposades [2] 
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5.1. Reforçar i replantejar el recurs d’Educació sexoafectiva adreçat a 6è de 

Primària, incloent sessions formatives dirigides a famílies i a docents.  

Aquesta acció respon als recursos educatius de la línia estratègica 3, i estaria 

coordinada per l’àrea d’Educació, AMPA, Salut, i Serveis Socials. 

 

5.2. Reforçar el treball amb les AMPA.  

Treball amb famílies per al tema de l’educació sexual i d’altres. 

 

 

6. Potenciar i augmentar la informació dels recursos existents a tots els 

col·lectius (professionals, famílies, joves, etc.) en funció de les particularitats 

de cadascú. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

6.1. Coordinar amb Educació reunions informatives adreçades a famílies i/o 

docents. 

Aquestes reunions informatives servirien per augmentar les temàtiques de què estan 

assabentats els progenitors. L’acció hauria d’estar coordinada entre l’àrea d’Educació, 

AMPA, i comunicació. 

 

6.2. Dinamitzar xarxes (web, facebook, instagram, twitter, etc.) 

Es constata la mancança de recursos per tal d’oferir aquest servei amb una mínima de 

qualitat. L’acció hauria d’estar coordinada per l’àrea de comunicació. 

 

6.3. Potenciar la difusió a mitjans de comunicació de Girona. 

Per exemple, apartat setmanal de Salut del Diari de Girona (notícies informatives 

dirigides a població general), TV Girona, etc.  
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7. Millorar i potenciar la coordinació dels serveis i recursos afavorint una 

perspectiva transversal de les intervencions en relació a l’àmbit de la salut. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

7.1. Inventariar els recursos existents i optimitzar-los. 

No duplicar, fusionar, no solapar, etc., ja que s’ha detectat un excés de recursos en 

temes de salut que  olapen i dificulten el treball.  

 

7.2. Revisió de les activitats relacionades amb Salut per a infants i joves en 

equipaments municipals. 

Acotar qui fa les activitats i quina temàtica abasten. 

 

7.3. Establir ponts per tal d’assegurar la coordinació entre el PLIA i el consell i el 

pla LGTB. 

 

 

 

EIX 3. EDUCACIÓ:  

 

El tercer eix estratègic se centra a donar resposta a les necessitats educatives dels 

infants i adolescents de Girona des d’una perspectiva inclusiva que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els serveis bàsics. L’àmbit de l’educació 

esdevé un factor bàsic per al desenvolupament social i un aspecte determinant des 

de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats. La institució escolar és, amb la 

familiar, l’espai tradicional de socialització del col·lectiu, però l’educació depèn 

també de molts altres agents educatius (amics, mitjans de comunicació, ciutat, 

entorn, etc.). I aquesta ha estat la filosofia de Girona com a Ciutat Educadora. 
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Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Afavorir l’educació de qualitat, mantenint i millorant les accions 

adreçades als centres escolars, al professorat, a la família i a les entitats. 

 

Accions noves proposades [6] 

 

1.1. Consell Formació Professional i Ocupacional. 

Aquesta acció hauria d’estar coordinada amb l’àrea de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament. 

 

1.2. Promoure a Girona una formació per a professorat i monitoratge sobre 

coeducació, prevenció de les relacions abusives, de detecció de violència de 

gènere i de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

1.3. Crear un espai de guarda puntual a les escoles bressol per a mares/pares 

que vulguin accedir al món laboral. 

 

1.4. Potenciar i ampliar espai “Estones” per a famílies usuàries de Serveis 

Socials. 

 

1.5. En el programa d’ajuts. Igualtat d’oportunitats, treballar coordinadament 

amb serveis socials en la seva aplicació. 

1.6. Promoure activitats i recursos per potenciar l’apoderament d’infants i 

joves. 

 

2. Definir estratègies per garantir a tots els territoris del municipi l’accés a 

activitats educatives fora de l’horari escolar (lleure, esports, cultura, etc.) 

 

Accions noves proposades [9] 

 

2.1. Programar activitats fora de l’horari escolar: “Veniu a” [“La Caseta”].  
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Aquesta acció hauria d’estar coordinada amb diferents àrees i agents externs que fan 

activitats al territori.  

 

2.2. Promoure una acció coordinada entre els centres educatius d’activitats fora 

de l’horari escolar i períodes de vacances excepte juliol i agost, potenciant 

l’accés a tots els infants i joves. 

Acció coordinada entre l’Ajuntament i els centres educatius, AMPA, i entitats. 

 

2.3. Més patis oberts dinamitzats.  

Ampliar les escoles per garantir tots els territoris del municipi. 

Acció coordinada amb Seguretat i manteniment d’espais públics. 

 

2.4. En la cessió d’ús d’equipaments municipals valorar la integració de nens i 

nenes del barri.  

Exemple: ús de pavellons-clubs de bàsquet. 

Aquesta acció hauria d’estar coordinada entre les àrees d’Educació, Esports i Serveis 

Socials de l’Ajuntament. 

 

2.5. Coordinar la programació de l’EMA amb els centre cívics quant a la formació 

en Art. 

Seria una bona estratègia per no repetir ofertes i omplir buits actuals de programació. 

Acció coordinada entre Cultura i Serveis Socials. 

 

2.6. Augmentar l’oferta d’activitats extraescolars amb més fàcil accés. 

 

2.7. Treballar per la descentralització dels serveis: escola municipal de música, 

les activitats físicoesportives, escola municipal d’art.  

 

2.8. Potenciar la participació dels infants d’una zona determinada en les 

activitats que es realitzen a les instal·lacions d’aquella mateixa zona. 

 

2.9. Poder fer acompanyament a les famílies en les activitats extraescolars per 
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garantir l’èxit de les nens/es en aquestes activitats (famílies amb mancances en 

les capacitats parentals). 

 

3. Establir estratègies de comunicació adequada entre les famílies, entitats i 

serveis vinculats a l’educació. 

 

Accions noves proposades [2] 

 

3.1. Jornada de participació: Consell Municipal d’Educació – CME. 

Fer que tingui un caràcter més festiu perquè hi assisteixin les famílies. 

Acció coordinada amb entitats, centres educatius i famílies. 

 

3.2. Pla de comunicació adreçat a les famílies. 

Acció coordinada amb l’àrea de comunicació de l’Ajuntament. Hauria d’estar adaptat a 

cada escola i/o zona. 

 

4. Implicar tots els agents educatius en la formació dels infants i 

adolescents de Girona. 

 

Accions noves proposades [4] 

 

4.1. Crear espais de reflexió i debat adreçats a famílies, professionals diversos i 

ciutadania. 

 

4.2 Consell de Formació Professional i Ocupacional. 

 

4.3. Creació d’una comissió i programa de suport en el marc del CME per a les 

“persones referents d’igualtat” que la normativa preveu pels consells escolars 

de centre. 

 

4.4. Buscar línies de participació a les comissions i sessions plenàries del CEM. 

Treballar per potenciar el debat en aquests espais. 
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5. Potenciar espais de participació d’infants i joves, i definir/cercar noves 

estratègies de participació en educació. 

 

Accions noves proposades [4] 

 

5.1. Potenciar la creació del Consell d’Adolescents. 

Aquesta acció caldria concebre-la com una continuació d’espais de participació 

(Consell d’Infants). 

 

5.2. Experiències de participació. Crear espais per compartir les experiències (i 

potenciar) de participació dels centres. Jornada Participació CME. 

Acció coordinada amb els centres educatius. 

 

5.3. Crear un recurs educatiu adreçat al professorat per potenciar la participació.

Aquesta acció hauria d’estar gestionada des de “La Caseta”. 

 

5.4. Creació d’un recurs educatiu de participació: “Apadrina un espai públic”. 

 

 

6. Potenciar itineraris educatius 0-18 anys a nivell de ciutat. 

 

Accions noves proposades [1] 

 

6.1. Consell de Formació Professional i Ocupacional. 

 

 

 

EIX 4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

El quart eix estratègic se centra, sobretot, en l’àmbit de l’ocupació, entenent com a 

fonamental la transició escola-treball i totes les tasques d’orientació i d’inserció en 

el món laboral, que cal seguir fomentant per garantir el ple desenvolupament de la 

persona, a partir d’oferir alternatives formatives i laborals des d’una perspectiva 
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integral. En aquest sentit, actualment, s’estan desenvolupant actuacions 

ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves (16-19 anys) –

tals com “Fem Ocupació per a Joves”– i s’està donant suport per al foment al seu 

retorn al sistema educatiu –“Treball als barris”, cases d’oficis, etc.–, però s’és 

conscient que l’actual context socioeconòmic evidencia encara més la importància 

de seguir treballant per tal de millorar-ne els resultats. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Millorar i incrementar l’oferta de recursos 16-19 anys orientada a treballar 

competències bàsiques i transversals, conjuntament a les competències 

professionals. 

Accions noves proposades [2] 

 

1.1. Consell de Formació Professional i Ocupacional  

Acció coordinada entre les àrees d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 

 

1.2. Dimensionar la problemàtica del col·lectiu de joves entre els 16 i 25 anys 

que no tenen regularitzada la situació legal al país. 

Hi ha un col·lectiu de joves entre els  16 i els 25 anys que no han pogut accedir als 

programes de garantia juvenil adreçats a la incorporació al mercat laboral. Caldria 

dimensionar la problemàtica i pensar si podem generar actuacions que facilitin la 

seva regularització, pensant especialment en aquells que han completat els seus 

estudis a Catalunya i que pertanyen a famílies que estan a casa nostra des de fa 

temps. En altres municipis propers a la ciutat hi ha experiències de brigades joves 

que es contracten durant els estius. Hi participen joves entre els 16 i els 25 anys que 

desenvolupen treballs de millora i manteniment en els seus pobles donant suport a 

les brigades municipals ja existents. Es podria incloure una proposta en aquest 

sentit.  
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2. Introduir l’orientació en etapes escolars obligatòries i postobligatòries. 

 

Accions noves proposades [5] 

 

2.1. Realitzar un grup de treball que es coordini amb els departaments 

d’orientació dels instituts públics/concertats per tal plantejar col·lectivament un 

projecte d’implementació detallat d’abast municipal.  

Aquesta acció respon als programes del SMO de la Garantia Juvenil. 

 

2.2. Realitzar, si s’escau, sessions informatives als centres públics/concertats 

de secundària –tant per a professorat com per a alumnes amb l’objectiu de 

donar a conèixer l’oferta formativa ocupacional existent.  

Aquesta acció, tot i que parcialment, la fa joventut (un tècnic fa orientació a joves als 

instituts). 

 

2.3. Elaborar material de difusió adient així com guia de recursos ocupacionals 

per utilitzar en l’orientació. 

Aquesta acció respon als programes del SMO de la Garantia Juvenil. 

 

2.4. Consell de Formació Professional i Ocupacional. 

Acció coordinada entre les àrees d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 

Aquest CFPO hauria d’emplaçar-se la funció de liderar les accions 2.1, 2.2, 2.3. 

 

2.5. Treball per a l’orientació professional atenent al tema gènere. 
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3. Incloure programes de col·laboració amb empreses i entitats per la 

integració i inserció dels joves al món laboral. Millorar la involucració de 

l’empresariat. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

3.1. Consell de Formació Professional i Ocupacional. 

Acció coordinada entre les àrees d’Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 

Aquest CFPO ha de potenciar l’orientació. Treball amb els tutors per detectar els joves 

en risc que abandonin. Promoure algun tècnic –des de Joventut– que treballi 

l’orientació.  

Aquesta acció també guarda relació amb la línia estratègica 2. 

 

3.2. Aconseguir arribar al màxim possible de joves que estan en risc 

d’abandonament. Buscar vies per recollir les dades.  

 

3.3. Coordinació de les borses de treball pròpies dels instituts d’educació 

secundària amb la borsa del Servei Municipal d’Ocupació (SMO). 

 

4. Comunicació i difusió de les activitats de promoció entre els diferents 

agents (educació–ocupació–joventut). 

 

Accions noves proposades [4] 

 

4.1. Incorporar, en aquelles accions que siguin viables i com a canal de difusió 

de les activitats infantils i juvenils, els instituts i escoles de la ciutat. 

Acció coordinada per Educació. 

 

4.2. Fer un treball de camp/estudi amb joves per establir canals de comunicació i 

difusió que obtinguin millors resultats que els actuals.  

 

4.3. Explorar la possibilitat de crear una aplicació mòbil (app) exclusiva per 



	 										

	
	

	
	

	 199

ofertes formatives i laborals per a joves. 

 

4.4. Crear un equip de treball tècnic –dins la taula de coordinació entre els 

diferents agents municipals– que estableixi propostes de millora en l’estratègia 

de difusió  

Aquesta és una acció que ha estat desenvolupada parcialment. 

 

 

 

EIX 5. CULTURA, ESPORTS I LLEURE:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a fomentar l’accés a la cultura, l’esport i el 

lleure entre tots els infants i adolescents de la ciutat, vetllant pels valors que es 

transmeten i la formació integral de la persona. La cultura, el lleure i l’esport 

permeten relacions en què s’aprenen, transmeten i es desenvolupen coneixements 

i valors per créixer com a persones, complementant la identitat, i essent un 

potencial socialitzador que ocupa un espai rellevant durant aquesta etapa vital. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Adaptar la comunicació de l’oferta cultural, esportiva i de lleure a les 

característiques dels infants i d’adolescents.  

Accions noves proposades [4] 

 

1.1. Revisar el web infantil de biblioteques. 

Acció coordinada amb la biblioteca Carles Rahola. 

 

1.2. Projecte: Adaptació de la comunicació de les activitats dels espais joves de 

la ciutat a la franja 16-18  

Acció coordinada per les àrees de Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament. 
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2. Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta esportiva, tant en horari 

escolar com extraescolar, sobretot per a adolescents. 

 

Accions noves proposades [7] 

 

2.1. Programa de beques per facilitar l’accés a l’esport extraescolar. 

Acció coordinada amb AMPA, centres educatius, i Serveis Socials. 

 

2.2. Programa d’oferta esportiva adreçada a secundària. 

Acció coordinada amb AMPA, instituts i clubs esportius. 

 

2.3. Pla de reserves preferents per a projectes adreçats a infants i adolescents. 

 

2.4. Projecte per experimentar i potenciar a Girona  esports mixtos, igualitaris i 

integradors  (p. ex. Korfball). 

Acció coordinada amb Educació, Esports, Gènere i clubs voluntaris. 

 

2.5. Generalitzar les pràctiques que algunes AMPA, que contemplen la 

possibilitat de becar alumnes. 

A nivell extraescolar, algunes AMPA contemplen la possibilitat de becar alumnes, 

sovint es demanen valoracions als serveis socials o s’accepta que aquests facin 

propostes.  

 

2.6. Ampliar l’oferta esportiva municipal adreçada a infants i joves, establint 

1.3. Coordinació mútua entre els departaments de comunicació i educació per 

tal d’elaborar un llibre conjunt d’activitats. 

 

1.4. Revisar el web municipal. 

Adaptar-lo per tal que sigui transversal i per edats, fins i tot, amb un subweb municipal 

d’infància i adolescència, i joventut. 
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convenis amb entitats i centres esportius perquè incorporin alumnes becats. 

Molts dels infants i adolescents manifesten interès pel futbol federat però no hi ha  

convenis amb els clubs esportius que facilitin el seu accés quan es troben en 

situacions de vulnerabilitat econòmica. Passa el mateix amb joves interessats per la 

pràctica del Hip-hop, arts marcials o altres esports que es desenvolupen en el sector 

privat (escoles de dansa o gimnasos).  

 

2.7. Intentar promoure la continuïtat dels alumnes a les activitats extraescolars 

un cop arriben a l’institut. 

 

3. Augmentar i facilitar l’accés al lleure educatiu. 

 

Accions noves proposades [8] 

 

3.1. Diferenciar activitats infantils, familiars i juvenils a l’Agenda de 

l’Ajuntament. Acció coordinada pel departament de comunicació. 

 

3.2. Pla de beques per facilitar l’accés a activitats de lleure. 

 

3.3. Ampliar la T-12 a T-18. 

 

3.4. Crear espais de trobada per als joves.  

En els centres cívics o d’altres espais on es puguin trobar i compartir les seves 

inquietuds. 

 

3.5. Fer un mapa d’espais de lectura de la ciutat.  

Que cap barri es quedi sense espai. Ampliar en aquells espais-centres cívics que no 

hi hagi biblioteca: per arribar al màxim d’infants. 

 

3.6. Ampliació d’activitats infantils de lleure i enfortir-les. 

 

3.7. Ampliació d’horaris de les biblioteques per tal que s’adeqüin a les 
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necessitats d’infants i adolescents. 

 

3.8. Aprofitament de parcs i jardins com a espais esportius. 

 

4. Millorar la coordinació entre els diferents agents que ofereixen activitats 

culturals, esportives i de lleure. 

 

Accions noves proposades [2] 

 

4.1. Establir criteris de qualitat i equitat a les entitats per poder accedir a espais 

municipals a l’hora de desenvolupar activitats esportives, culturals i de lleure. 

Cessió d’ús d’espais. Acció coordinada entre Educació, Esports i Serveis Socials 

(centres cívics). 

 

4.2. Coordinar la programació de l’EMA amb els centre cívics quant a la formació 

en Art. 

Aquesta acció constituiria una bona estratègia per no repetir ofertes i omplir buits 

actuals de programació. Acció coordinada per Cultura i Serveis Socials. 

 

5. Millorar la difusió i comunicació dels horaris i serveis dels equipaments 

culturals. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

5.1. Comprovar que les dades d’horaris i serveis d’equipaments dels webs són 

correctes. 

Acció coordinada pel departament de comunicació. 

 

5.2. Realitzar millores en el web del centre: creació d’un espai per famílies.  

 

5.3. Programar visites a exposicions i a l’EMA com a recursos educatius.  
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6. Diversificar, augmentar i facilitar l’accés a l’oferta cultural. 

 

Accions noves proposades [2] 

 

6.1. Adaptar els horaris dels equipaments culturals a les necessitats d’infants i 

joves (tardes i caps de setmana). 

 

6.2. Dinamització: plantejar una proposta cultural d’activitats als barris. 

 

 

7. Dotar la ciutat d’espais públics oberts i segurs per fomentar l’activitat 

física i saludable. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

7.1. Ampliar el Pla de patis oberts (més patis i més hores). 

 

7.2. Adequar parcs i places públiques per poder-hi realitzar esport amb mesures 

de seguretat (il·luminació, etc.): ciclisme, escalada, córrer, circuits, etc.  

 

7.3. Tenir en compte el Pla Especial de la Devesa. 

 

8. Oferir espais i recursos de creació i trobada cultural. 

Accions noves proposades [2] 

 

8.1. Disposar d’un registre de tots els espais i recursos que existeixen i que 

sigui de fàcil accés i consultar. Donar-li visibilitat. 

 

8.2. Obrir els equipaments educatius perquè les entitats puguin utilitzar-les 

com a espais de trobada i creació cultural (obrir el teatre escolar, el gimnàs, la 

biblioteca). 
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EIX 6. MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT:  

 

Aquest cinquè eix estratègic se centra a atendre un entorn segur, agradable i 

sostenible, a partir del disseny de l’espai públic pensant en els infants i 

adolescents, vetllant per una mobilitat segura, essent respectuós amb el medi 

ambient, i fomentant una actitud cívica responsable. Molt sovint, les ciutats s’han 

construït i dissenyat pensant en els adults i sense tenir en compte el col·lectiu 

d’infants i adolescents, i Girona ha tingut la voluntat de ser una ciutat pensada de 

forma diferent, entenent que si es fomenta la mobilitat, es fomenta la seva 

autonomia i desenvolupament en l’espai públic i, alhora, s’educa en valors. 

 

Línies d’actuació estratègiques: 

 

1. Planificar la ciutat, els equipaments i els espais públics comptant amb les 

necessitats de la infància i l’adolescència. 

 

Accions noves proposades [3] 

 

1.1. Nous recorreguts de natura i lleure a la ciutat. Inventari i senyalització. 

Acció coordinada per Urbanisme i Medi Ambient, prevista al PMU (P7. Xarxa 

d’itineraris de Natura, Salut i Lleure). 

 

1.2. Redacció d’un Pla d’Equipaments per a la Ciutat de Girona (zones d’esbarjo, 

de joc, parcs de salut) i establiment d’uns criteris com a guia d’actuació. 

Acció transversal que repercuteix totes les àrees de gestió.        

 

1.3. Limitar l’accés del vehicle particular a les escoles. 

Acció coordinada amb Urbanisme, Mobilitat, Seguretat i Educació.                                   

 

 

 

 



	 										

	
	

	
	

	 205

3. Revisar la xarxa d’autobusos urbans: 

a. Adaptar freqüències horàries a les activitats dels adolescents i infants 

autònoms. 

b. Millorar les connexions amb els barris residencials (horaris i recorreguts). 

 

Accions noves proposades [4] 

 

3.1. Implantar el transport a la demanda de barris perifèrics amb poc volum 

d’usuaris de bus. 

Acció contemplada parcialment al PMU però no desenvolupada (TP1), i que hauria de 

coordinar-se amb TMG i/o establint un conveni amb el Servei de taxis. Generalitat. 

 

3.2. Implantar TP9 del PMU consistent a oferir preus especials per a infants i 

adolescents en el servei de taxi. 

Acció contemplada parcialment al PMU però no desenvolupada, i que hauria de 

coordinar-se amb Servei de taxis i Generalitat (a través de la Comissió de preus), i 

Mobilitat. 

 

3.3. Tenir en compte la comunicació de les escoles i IES (servei BUS) 

 

3.4. Revisar l’oferta horària del bus els mesos de juliol i agost tenint en compte 

les activitats de lleure. 

Tenir en compte que els horaris de les activitats de lleure de l’estiu no s’adapten als 

actuals horaris d’autobusos. 

 

4. Fomentar l’educació, sensibilització i increment de la responsabilitat cívica 

vers l’espai públic i compartit (via pública, transports, espais públics). 

 

Accions noves proposades [1] 

4.1. TP3. PMU. Pla de Comunicació per a la millora de la marca TMG i 

sensibilitzar l’usuari per a un bon ús del transport públic. 

Acció coordinada amb TMG i Mobilitat. 
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6. Identificar les característiques que ha de reunir l’espai públic perquè sigui 

freqüentat amb percepció de seguretat (en quins aspectes els usuaris 

detecten febleses i mancances). 

  

Accions noves proposades [2] 

 

6.1. Elaborar un estudi per a identificar aquelles característiques que fan que el 

Planejament Urbanístic es percebi com a insegur per als diferents grups d’edat i 

sexe, PMR, etc.  

Acció transversal que implica diverses àrees de l’Ajuntament. 

 

6.2. Redacció de protocols amb els criteris de disseny i gestió/manteniment del 

Planejament Urbanístic.  

Acció transversal que implica diverses àrees de l’Ajuntament. 

 

 

 

 


