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ACOLLIMENT RESIDENCIAL 
 

CRAE “CAN TAI” 
 
Gener 2014-Desembre 2014 
 
Objectiu del servei:  assolir per part dels menors acollits l’autonomia que els permeti arribar a la majoria d’edat amb uns 
mínims hàbits socials que els garanteixi un funcionament normalitzat dins la societat. Aquesta autonomia sempre 
entesa com a interdependència entre el jove i allò social i l’assoliment d’un grau de responsabilitat adequat. 

 
Actualment gestionat per Suara Cooperativa. 
 
 

 
Amb el suport de: 

 
 
 

 

 

PISOS ASSISTITS  I SEGUIMENTS SOCIOEDUCATIUS 
 

Gener 2014-Desembre 2014 
 

Objectiu del servei: Garantir que tots els joves que inicien el procés d’autonomia puguin disposar de recursos de 
recolzament per la seva finalització afavorint la seva emancipació i posterior independència.  

 

Resultats aconseguits: 
 

 Joves atesos: 13 
 Gènere: masculí 
 Nacionalitat: Brasil (1), Marroc (8), Mali (1), Espanya (3) 
 Entitats derivants: La sopa (4), CRAE Can Tai (3), CRAE Xaloc (2), Pis Bolòs (2), pis Ufa (1),EAIA Maresme (1), 

tots ells derivats a través de l’Àrea de suport al jove de Girona. 
 Joves atesos als pisos assistits: 9 
 Joves atesos al servei de seguiment socioeducatius: 6 
 Joves que han finalitzat el projecte: 7 (la resta segueixen al servei) 

 
 

 
 
 

 
 
          
 
 

 
 
Amb el suport de: 
 

      



 

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 

FORMACIÓ PRELABORAL   
 
 

PREPARA’T 

 
Gener 2014  -Desembre 2014 
 
Servei social especialitzat d’atenció diürna adreçat a adolescents en situació o risc de desemparament o risc de patir-ne, 
que ofereix activitats dirigides d’habilitats socials i de caràcter formatiu pre-laboral amb l’objectiu que assoleixin una 
millor preparació per a la vida adulta. 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Joves participants: 33 
 Joves que continuen al servei: 10 
 Joves que continuïn una formació reglada o tecnicoprofessional: 70% 
 Joves que han causat baixa per diferents motius: 8 
 Joves que han complert els objectius del seu pla de treball: 15 
 Joves que han augmentat el grau d’ocupabilitat : 65% 
 Grau de satisfacció dels joves:  57% molt bé 40% bé i el 3% regular. 

 
Amb el suport de: 

 
         
 

 
 

 

PROJECTE ACTIVA 
 
Novembre 2013 – Novembre 2014 
 
Activa  té com a finalitat prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba un sector de la població jove de la ciutat 
de Girona, en concret del barri de Taialà. Estableix mecanismes específics per la millora dels perfils ocupacionals dels 
joves de 16 a 21 anys del barri, incidint en l'orientació,  formació i motivació; augmentant la ocupabilitat dels joves,  i  
per tant, la reducció del risc d'exclusió educativa i social. 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Persones participants: 20 
 Persones que finalitzen el projecte:  20 
 Inserció laboral: 5 
 Valoracions usuaris: 85% valoren molt bé el programa. La resta de persones valoren regular o molt bé. 

 
 
Amb el suport de: 
 

  



 

FORMACIÓ ACTIVA’T HORTICULTURA. AJUNTAMENT DE CELRÀ. 

 
Abril 2014 – setembre 2014 

 
És un projecte que neix  de l’àrea de joventut de Celrà i el duu a terme la Fundació Oscobe  per donar resposta a la 
necessitat d’oferir una formació teòrico-pràctica d’horticultura i formació laboral  a un grup de joves del poble que per 
diferents situacions estan desocupats. 
 
Resultats aconseguits: 

 Persones participants a la selecció: 15 
 Participants: 5 
 Persones que finalitzen: 4 (1 per inserció) 
 Valoracions: 80% valoren molt positivament el programa 
 Persones que continuen a l’itinerari formatiu: 4 
 Nª Insercions: 4 

Amb el suport de: 

 

 
 

PROJECTE FEM MÈS. PROJECTE JOVENTUT INTERCULTURAL DE VIDRERES 
 
Octubre 2014 – desembre 2014 
 
Projecte formatiu que posa en valor el saber, les habilitats i les competències que les persones participants ja tenen 
adquirides per la seva trajectòria vital (tasques de camp i coneixements d’agricultura, per exemple) i que garanteix 
espais de relació entre joves d’orígens diversos i l’intercanvi amb altres persones. 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Persones participants: 9 
 Persones que finalitzen el projecte: 7 

    

 
 
Amb el suport de: 
 

         
 



 

TÈCNIC PROFESSIONAL 
 

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 
 

Novembre 2013- Juny 2014   
 

El PQPI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 25 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació 
secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que el permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva 
continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. El perfil professional que s’està desenvolupant 
és d’ Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració amb un total de 889h. 
 

Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de participants: 17  
 Alumnes que havien participat en programes anteriors: 3 
 Participants que han finalitzat la formació: 15 
 Increment de l’ocupabilitat: 86,7% (alumnes que han superat el curs)  
 Pràctiques realitzades en empresa: 17  (15 pràctiques finalitzades) 
 Reinserció en el circuit educatiu: 4 
 Recerca de feina:   8  (els 15 que finalitzen menys 7 insercions) 
 Nº insercions: 7 (4 insercions en les empreses a on han realitzat les pràctiques professionals) 

 

                                                           
 
Amb el suport de: 

 
 
 

 

FOAP 2013 Formació tecnicoprofessional d’Auxiliar en vivers, jardins i centre de jardineria  (Certificat de 

professionalitat de nivell 1) 
 

Desembre 2013 –  maig  2014 (350H) 
El programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) té com a finalitat oferir a persones treballadores, 
prioritàriament desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i 
la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l'àmbit 
territorial català.  

 

 Nombre de participants: 18 
 Alumnes amb CP. Complet: 14 
 Alumnes que els falta 1 acció per completar CP: 1 
 Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 3 

 

 
Amb el suport de:  

 

 
 
 

 
 
 



 

 

FOAP 2013 Formació tecnicoprofessional d’Agricultura ecològica (Certificat de professionalitat de nivell 2) 
 
Gener 2014 – Juny 2014 (510H) 
 

 

Resultats aconseguits:  
 Nombre de participants: 26 
 Alumnes amb CP. Complet: 8 
 Alumnes que completen mòdul CEN però no continuen: 1 
 Alumnes amb varies UF realitzades amb valoració apte: 14 
 Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 3 

                                              
 

Amb el suport de: 
      
  

                                       
 

FOAP 2013 Formació tecnicoprofessional de Serveis de restauració (Certificat de professionalitat de nivell 2) 
 
Gener 2014 – Juny 2014 (600H) 
 
Resultats aconseguits:  

 
 Nombre de participants: 16 
 Alumnes amb CP. Complet: 14 
 Alumnes que els falta 1 acció per completar CP: 1 
 Alumnes de baixa sense finalitzar cap UF: 1 

 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
Amb el suport de:  

 
 



 

 

PROGRAMA FORMA I INSEREIX  ( Agricultura Ecològica) 
 

Desembre 2013- Juny 2014   
 

El Programa Forma Insereix ha estat atorgat a l’Empresa  Ecobrot SLU, amb l’objectiu de formar professionalment a 5 
alumnes participants  a dins de l’empresa, amb el Certificat de Professionalitat de nivell II d’agricultura ecològica; amb 
l’objectiu final d’inserir posteriorment, a 3 d’aquests alumnes que hagin cursat el CP, a l’empresa Ecobrot. 
 

Resultats aconseguits:  
 

 Nombre de participants: 6  
 Participants que han finalitzat la formació: 4 
 Formació pràctica  dins l’empresa: 4  
 Insercions en l’empresa Ecobrot SLU: 3 

 

 
 Amb el suport de:  

 
 

 

 
FORMULA JOVE  PALAMÓS 

 

Novembre 2013-  gener 2014 
 

Projecte de formació i inserció laboral per a joves  de la població de Palamós d’entre 16 i 19  anys que tenen una baixa 
qualificació i dificultats per entrar al mercat laboral. El projecte ha treballat en quatre pilars claus:  
    - Formació transversal i ocupacional d’ajudant de cambrer 
    - Pràctiques en empreses del municipi de  
    - La inserció laboral o reinserció en el circuit educatiu 
    - L’acompanyament personalitzat en el procés d’inserció 
 

Resultats aconseguits: 
 

 
 Nombre de participants: 17 
 Participants que han finalitzat la formació:  12 
 Increment de l’ocupabilitat:  70% (finalitzats) 
 Pràctiques laborals: 11 (9 pràctiques en restaurants, 2 pràctiques en hotels) 
 Reinserció en el circuit educatiu: 4 
 Recerca de feina: 6 
 Nº insercions: 2 

 

                                     
                    
Amb el suport de: 
 

 



 

            
FORMULA JOVE  ANGLES- CONCA DEL TER BRUIXENT 

 
Octubre  2014- Desembre 2014 
 
Projecte de formació i inserció laboral per a joves  de la zona del Ter-Bruixent a la comarca de La Selva interior, d’entre 
16 i 19  anys que tenen una baixa qualificació i dificultats per entrar al mercat laboral. El projecte ha treballat en quatre 
pilars claus:  
    - Formació transversal i ocupacional Auxiliar de mosso de magatzem i comerç 
    - Pràctiques en empreses del municipi de  
    - La inserció laboral o reinserció en el circuit educatiu 
    - L’acompanyament personalitzat en el procés d’inserció 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de participants: 13 
 Participants que han finalitzat la formació:  12 
 Increment de l’ocupabilitat:  12 
 Pràctiques laborals: 12 
 Reinserció en el circuit educatiu: 1 
 Recerca de feina: 10 
 Nº insercions: 2 

 
             
Amb el suport de: 
 

 
 
 

FORMULA JOVE  LLAGOSTERA 
 
Novembre 2014- Gener 2015 
 
Projecte de formació i inserció laboral per a joves  de la població de Llagostera d’entre 16 i 19  anys que tenen una baixa 
qualificació i dificultats per entrar al mercat laboral. El projecte ha treballat en quatre pilars claus:  
    - Formació transversal i ocupacional d’ajudant de cambrer 
    - Pràctiques en empreses del municipi de  
    - La inserció laboral o reinserció en el circuit educatiu 
    - L’acompanyament personalitzat en el procés d’inserció 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de persones ateses: 18 
 Nombre de participants: 12 
 Participants que han finalitzat la formació:  10 
 Increment de l’ocupabilitat:  8 
 Pràctiques laborals: 12 
 Reinserció en el circuit educatiu: 1 
 Recerca de feina: 5 
 Nº insercions: 2 

 
                   
Amb el suport de: 
 

 

            
 

 



 

INSERCIÓ LABORAL 
  

INCORPORA  
 

Juny 2013- juny 2014 
 

És un programa d’intermediació laboral, basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que garanteix una bona 
integració de la persona a l’empresa. En aquest programa treballen en xarxa les següents entitats de les comarques de 
Girona:  Fundació Altem, Càrites Diocesana de Girona, Suara Cooperativa, Grup Mifas, Fundació Astres, Creu Roja 
Girona, La Fageda, Astrid 21, Fundació Drissa, Fundació MAP, Fundació Plataforma Educativa i Fundació Oscobe 
 

Resultats aconseguits: 
 Persones participants: 165 
 Nº insercions: 86 
 Nº empreses visitades: 93 
 Nº empreses contractants: 27 
 Nº ofertes: 61 (56 ofertes gestionades i 5 ofertes compartides) 
 Nº convenis: 3 

 

Juny 2014- juny 2015 (en curs) 
 

Resultats aconseguits: (dades fins desembre 2014) 
 Persones participants: 137 
 Nº insercions: 52 
 Nº empreses visitades: 67 
 Nº empreses contractants: 31 
 Nº ofertes: 49 (43 ofertes gestionades i 6 ofertes compartides) 
 Nº convenis: 0 

 

Amb el suport de: 
 

          
 
 

 REINCORPORA 
 

Gener 2014 –  desembre 2014 
 

L’objectiu del projecte ha estat la realització d’itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral a persones d’àmbit 
penitenciari, que han contribuït a la millora de les competències professionals d’ajudants de cuina, i ha facilitat el 
desenvolupament de valors i integració laboral en l’empresa.  
S’ha col·laborat en el servei de menjador social adreçat a persones “sense sostre” mancades d’habitatge o en situació de 
pobresa severa i exclusió social del centre “La Sopa” de Girona. Aquesta col·laboració ha consistit en l‘elaboració d’un 
plat del menú diari del menjador social, posant en pràctica les competències tècniques adquirides en el curs formatiu. 
 

Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de participants: 23 
 Participants que han finalitzat el projecte:   17 
 Nº insercions:  14     
 Nº contractes: 25 

 

            
 

Amb el suport de: 
 

                        
                                  

 



 

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ 
 
Desembre 2013- Desembre 2014 
 

Programa d’orientació i desenvolupament competencial que vol donar resposta a les persones en situació d’atur puguin 
identificar aquells factors que els estan dificultant l’accés al mercat laboral i puguin desenvolupar les competències per 
millorar-ne l’ocupabilitat. 
L’itinerari complert consta de 4 blocs: competències clau, anàlisi de l’ocupabilitat, recerca de feina i desenvolupament 
competencial. 
El programa està ubicat al Consorci de Benestar Social del  municipi de Santa Coloma de Farners, comarca de la Selva. 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de persones derivades: 291  
 Nombre de persones ateses: 210 
 Nombre de persones participants: 202 
 Increment de l’ocupabilitat: 100% 
 Pràctiques laborals: 15 
 Insercions laborals: 78 

 
Amb el suport de:  

 

 
 

JOVES PER L’OCUPACIÓ. MÒDUL DE COMPETÈNCIES CLAU PER L’OCUPABILITAT 
 
Maig 2014 

 
Oscobe ha realitzat el mòdul de competències clau per l’ocupabilitat de 60 hores de durada en el marc del projecte 
Joves per l’ocupació desenvolupat a la població de Salt. Aquest programa es dirigeix a joves amb especials dificultats 
d’inserció i pretén contribuir a millorar el posicionament de la persona envers la seva inserció laboral i permetre que 
pugui conèixer el seu perfil competencial i el pugui confrontar amb les competències professionals que demanda el 
mercat de treball, en aquest cas en el sector de la hostaleria.  
 
Resultats aconseguits: 
 

 Persones participants: 15.  
 Nivell d’aprofitament dels participants: Mig- alt 
 Milora ocupabilitat: 80%  (han superat prova escrita coneixements) 

 
 
Amb el suport de: 
 

 
 
 

FORMACIÓ COMPETÈNCIES CLAU PER L’OCUPABILITAT A CALDES DE MALAVELLA 

 
Maig 2014 – Juny 2014 

 
Programa adreçat a millorar el posicionament de la persona envers la seva inserció i permetre que cada 
persona pugui conèixer el seu perfil competencial i el pugui confrontar amb les competències professionals 
que demanda el mercat de treball. 

 



 

Resultats aconseguits: 

 
 Persones participants: 15.  
 Persones que han finalitzat la formació: 11 
 Valoració participants: el 61 % consideren que han adquirit noves habilitats i capacitats. 

 
Amb el suport de: 

 

                    
 

FORMACIÓ COMPETÈNCIES CLAU PER L’OCUPABILITAT A VIDRERES 

 
Maig 2014 – Juny 2014 

 
Programa adreçat a millorar el posicionament de la persona envers la seva inserció i permetre que cada 
persona pugui conèixer el seu perfil competencial i el pugui confrontar amb les competències professionals 
que demanda el mercat de treball. 

 
Resultats aconseguits a Vidreres: 

 
 Persones participants: 14 
 Persones que han finalitzat la formació: 11 
 Valoració participants: el 61 % consideren que han adquirit noves habilitats i capacitats. 

 

     
 

Amb el suport de: 
 

                          
 

 
OBRINT PORTES RIUDARENES 

 

Maig 2014 – juny 2014 
 

Incrementar l’ocupabilitat del col·lectiu de persones aturades del municipi de Riudarenes, formant-los en 
l’ofici de cambrer per tal que puguin entrar al mercat laboral. 
Incrementar i millorar les oportunitats formatives i sociolaborals de les persones joves amb menys 
qualificació. 
 

 



 

Resultats aconseguits: 
 Persones entrevistades: 16 
 Persones participants: 12 
 Persones que han finalitzat la formació: 10 
 Abandonaments: 2 (un per inserció laboral) 
 Pràctiques laborals en empresa: 9 (7 a restaurants i 2 en hotels) 
 Insercions laborals: 3 (en empreses de pràctiques) 
 Persones que es dirigeixen cap a circuit educatiu: 1 

 

        
 
Amb el suport de: 

                     
 

PROGRAMA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI A SANTA COLOMA RESIDENCIAL 
 

Juny 2014 – agost 2014 
 

El plantejament del projecte és donar sentit a l’acció comunitària a traves de la dinamització de les relacions 
socials de cooperació entre persones que formen part d’una mateixa urbanització per aconseguir millorar el 
benestar i la convivència al territori. Per aconseguir aquest plantejament es vol partir de la creació d’un grup 
motor de persones residents a la urbanització de Santa Coloma Residencial que, mitjançant una activitat 
formativa de millora dels espais verds del territori, puguin iniciar dinàmiques de participació social i de 
transformació que s’aniran construint amb el temps i que incidiran en el procés de millora de la urbanització. 
 
 
 
 

Resultats aconseguits: 
 

 Joves participants: 9 
 Persones que finalitzen la formació: 5 

 
 
 
 

                 
Amb el suport de:                     

   
 

PROGRAMA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI A SANTA COLOMA RESIDENCIAL. 2a EDICIÓ 
 
Novembre 2014 – desembre 2014 
 

Resultats aconseguits: 
 Joves participants: 9 
 Persones que finalitzen la formació: 7 

 

 



 

Amb el suport de: 
 

 
 
 

PONT ACTIU  
 
Novembre 2013 - juny 2014 
 
Projecte formatiu i d’inserció que pretén millorar l’ocupabilitat d’aquelles persones que necessiten aconseguir 
incorporar-se  en el mercat de treball. Projecte organitzat per: Centre Cívic Pont Major, EBASP, Fundació OSCOBE, 
Ajuntament de Girona. 

 
 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Persones entrevistades: 86 persones 
 Número accions individuals realitzades: 148 (1,7 de mitjana per persona). 
 Inserció laboral: 6 persones 
 Persones derivades a altres accions formatives i serveis ocupacionals: 42 

 
Amb el suport de:  
 

     

    
 

ANEM PER FEINA 
 

Octubre2013-juny 2014 
 
Espai de trobada al Centre Cívic Ter amb l’objectiu de facilitar la relació, el suport i la formació laboral amb la finalitat de 
mobilitzar a les persones del territori en situació d’atur per tal de que puguin ser agents actius en el camí de solució de 
les seves dificultats laboral i derivades.                                  

 
Resultats aconseguits: 
 

 Nombre de persones derivades: 25 
 Nombre de persones derivades dels anys anteriors:  4 
 Nombre de persones participants: 25 
 Participants que han finalitzat la formació: 21 
 Insercions: 12 
 Persones que han continuat processos d’orientació: 12  
 Derivat emprenedoria: 1  

 



 

 
Amb el suport de: 

 

        
    
PROGRAMES FORMATIUS COMPLEMENTARIS 

 
DISPOSITIU D’INSERCIÓ I SUPORT SOCIOLABORAL PER A JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 
Gener  2014 – Desembre 2014 
 
Projecte dirigit a joves en risc d’exclusió social de 16 a 29 anys que ofereix itineraris integrals  d’inserció laboral i suport 
socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Ha facilitat una formació adaptada al 
diagnòstic d’ocupabilitat de cada jove i ha ofert una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització 
òptims. 
 
Programa que complementa els itineraris dels següents projectes: Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries, Prepara’t  
 
Amb el suport de: 

 

 
 

PROGRAMA BEQUES ESCOLARS. FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA. 

 
Novembre de 2013- juny 2014 
 
El programa de beques escolars, iniciat l’any 2002, té com a objectiu oferir beques a estudiants en risc o situació 
d’exclusió social a través d’entitats socials de referència. Es tracta d’ajudes perquè els alumnes entre 16 i 19 anys de 
l'entitat amb un baix nivell econòmic puguin seguir formant-se fomentant la igualtat d'oportunitats. 

 
Resultats aconseguits: 
 

 Joves participants: 9 
 Joves que han finalitzat la beca: 9 
 Joves que continuen becats l’any 2014: 9  
 La beca destinada a classes d’informàtica i instrumentals. Vestuari. 

 
Amb el suport de: 

        
 



 

    
CENTRE CIVIC TER 2013-2014 

 

Octubre 2013-juny 2014 
 

Cursos adreçats a la ciutadania de Girona i rodalies, en la temàtica de cuina i horta ecològica. Es realitzen al Centre Cívic 
Ter de la ciutat de Girona. 
 
Aquest  curs  2013-2014 s’han realitzat  10  cursos, dels quals  6 s’han impartit durant el 2014.  Els detallem a 
continuació: 
 

 Curs de Construcció d’un hort urbà: 10 persones (març 2014),  8 persones (maig 2014), 10 (octubre 2014) 
 Curs d’horta ecològica: 16 persones (febrer 2014) 
 Taller de plantes culinàries i medicinals: 26 persones (maig 2014), 12 (setembre2014) 

 

Al 2013 es van realitzar els cursos de cuina econòmica,  cuina saludable i creativa per a fer menjars per a nens i nenes, 
taller de conserves i melmelades artesanes i taller de cuina infantil. 
 

Total persones ateses: 82 persones durant el 2014 
Amb el suport de: 
 

 
 

CENTRE CIVIC TER 2014-2015 
 
Octubre 2014 – Juny 2015 
 

Cursos adreçats a la ciutadania de Girona i rodalies, en la temàtica de cuina i horta ecològica. Es realitzen al Centre Cívic 
Ter de la ciutat de Girona. 
 

Durant el curs 2014-2015 s’han programat 7 cursos, dels quals  5 s’han realitzat durant l’any 2014, els quals detallem a 
continuació::  
 

 Tot per el cultiu ecològic a la terrassa: 9 persones (octubre 2014) 
 Cuina infantil: 12 persones (desembre 2014) 
 Taller de conserves i melmelades artesanes:  17 persones (desembre 2014) 
 Curs de Cuina econòmica: 13 persones(desembre2014) 
 Plantes culinàries i medicinals de totes les estacions: 13 persones (setembre 2014) 

 

Total persones ateses: 64 persones durant el 2014 
 

Per al 2015 queden pendents els cursos de cuina infantil i el monogràfic de parament de taula per dies especials. 
 

Amb el suport de: 
 

 
 

VOLUNTER  
 

Octubre2014 – en curs 
 

Projecte de voluntariat i d’intercanvi de coneixements dels barris de l’Esquerra del Ter, amb la finalitat de donar 
resposta a les necessitats sorgides per la gent del barri, veïns i associacions. Es tracta de millorar el teixit associatiu del 
barri,  oferir un espai de cooperació, de donar i rebre suport mutu, però sobretot potenciar el voluntariat i la solidaritat. 
 

Els resultats es podran valorar l’any d’execució del programa, els quals es preveu que siguin positius, ja que serà liderat 
per persones motors del barri. Malgrat això la seva implantació pot costar una mica ja que les persones no estan 
acostumades a participar en aquest tipus de projectes. 
 
Resultats aconseguits fins al moment: 
 

 Participants: 23 
 Baixes: 3 



 

 Oferiments: 4 
 Demandes: 4 
 Intercanvis: 1 

 

                                    
 

 
Amb el suport de: 

 
 
 
 
 

PROJECTE ÀMBAR 

 
Febrer 2014 – desembre 2014 

 
Àmbar és un projecte proposat i dissenyat pel Grup 3 de treball del Consell de Cohesió i Serveis Socials de la ciutat de 
Girona. 
L'objectiu principal rau en identificar i conèixer la manera com afecta la problemàtica tractada per cada grup, 
compartint i posant a l'abast tot el coneixement i l'experiència de les entitats participants per mirar de proposar 
mesures i/o coordinar recursos que, des de les possibilitats de l'acció local, puguin aportar solucions a algunes 
d'aquestes problemàtiques. Les accions es duen a terme al Centre Cívic del barri vell de Girona. 

 
 
 
Amb el suport de: 

 
 
 
 
 

MESURES PENALS ALTERNATIVES 
 
Gener 2014 -  desembre 2014 
 
Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar una resposta menys aflictiva que 
les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte lleu o menys greu, al temps que se 
salvaguarden els drets de les víctimes. Les mesures penals alternatives combinen:  
- L’element retributiu de la pena. L’internament en un centre és substituït per una mesura que, en la majoria dels casos, 
consisteix a fer una activitat que comporta un benefici per a la comunitat.  
- Els aspectes relacionats amb la prevenció general i especial de la pena pel fet que s’aborden les causes que motiven el 
delicte i, per tant, s’orienten a reduir el risc de reincidència.  
- La finalitat educativa i integradora de la pena. La persona infractora pot conciliar el règim penal amb la seva vida 
familiar i laboral. 
 



 

Resultats aconseguits: 
 

 Persones participants: 2 
 Persones que finalitzen el projecte: 2 
 Inserció laboral: 0 

 

Amb el suport de: 
 

 
 
LLEURE 

 
PROJECTE CAMP DE TREBALL “ JOVES SOLIDARIS PER LA VALL DEL LLÈMENA” 

 
Juliol 2014 
 
“Joves solidaris a la Vall de Llémena” és un camp de treball de caire social on els participants han pogut viure una 
experiència vital que els ha apropat a la realitat del quart món i veure com la feina que han fet ha propiciat la millora 
d’aquesta realitat.  
Durant les hores de treball tècnic els joves del camp han pogut compartir tasques i dinàmiques amb joves alumnes del 
centre formatiu que té l’entitat provinent d’una altra realitat social, així com tasques de manteniment de l’hort i fer-ne 
la collita per destinar-la al Banc dels Aliments i al Rebost Solidari de la Vall de Llémena (Sant Gregori).  
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

Resultats aconseguits: 
 

 Joves participants: 24 
 Joves que han finalitzat el projecte: 24 
 9 dies de treball tècnic amb 30 hores totals de treball. 

 
Amb el suport de: 
 

      
 

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ 
 

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ 2014 
 

Octubre 2013 – octubre 2014 
 
Realitzar accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades inscrites a les 
oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
Amb el suport de:    

 
 

 
 



 

NECESSITATS BÀSIQUES 
 

PLA D’AJUDA ALIMENTÀRIA PER A BENEFICIARIS 

 
Gener 2014- Desembre 2014 
 
Es participa amb la Creu Roja i la Fundació Banc d’aliments en el pla d’ajuda alimentària per a persones necessitades. 
Com a entitat social, col·laborem per tal que les diferents famílies de les persones que atenem, especialment joves, 
sovint amb problemes socio-econòmics, puguin rebre de manera mensual i gratuïta diferents aliments bàsics. D’aquesta 
manera la Fundació incideix en el benestar de les famílies ateses 
 
Resultats aconseguits: 
 

 Famílies ateses: 19 
 

Amb el suport de: 

   LLÈMENA” 


