LINIES ESTRATÈGIQUES DE LA FUNDACIÓ OSCOBE I DE LES
SEVES ENTITATS PARTICIPADES 100% (BROT – ECOBROT):
I- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’USOS ACTIVITATS I ESPAIS DEL MAS:
Definint usos, activitats i espais en els àmbits ambiental, agrari i de lleure
Definint usos, activitats i espais en els àmbits social i comunitari

II- PLA GENERAL DE SOSTENIBILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I COMUNITÀRIA:
TÈCNICA:
Definint objectius de serveis tècnics i professionals més adients amb la missió
ECONÒMICA:
Definint objectius econòmic- financers, de gestió eficient i d’inversió més adients a la missió
COMUNITÀRIA:
Definint objectius comunitaris des dels valors d’utilitat pública i d’interès general, coherents amb la
missió SOCIAL-HUMANITÀRIA / CIVICA / CULTURAL / AMBIENTAL

LINIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
I - PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’USOS, ACTIVITATS I ESPAIS

1. AGRARIS FORESTALS
USOS AMBIENTALS, AGRARIS I
DE LLEURE

ACTIVITATS – SERVEIS VINCULATS A
LA FUNCIÓ PRODUCTIVA SOSTENIBLE

ESPAIS + inversió x actualització
Edifici i oficines: serveis generals

Cultiu de la terra horta
ecològica, vivers i protecció de
la finca i de l’ecosistema, la
forest, els jardins i el paisatge

Activitats agrícoles i de foment i
millora de les explotacions agràries

Espais de cultius i hivernacles
Casa annexa

Habitatge agrícola (protecció finca)
Zones forestals + jardí + serveis externs
Activitats forestals, de jardineria i
manteniment de la finca

LÍNIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
I- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’USOS, ACTIVITATS I ESPAIS

2. COL·LECTIUS, TURÍSTICS I DE LLEURE
USOS AMBIENTALS, AGRARIS I
DE LLEURE

ACTIVITATS – SERVEIS VINCULATS A
LA FUNCIÓ PRODUCTIVA SOSTENIBLE

ESPAIS + inversió x actualització
Edifici i oficines: serveis generals

Educatius en el lleure,
esportius, cultural d’esbarjo
eco-turisme, escola de natura,
restauració i similars, vinculats
a la finca i als seus valors

Activitats de lleure i natura amb
allotjament de casa de colònies i
d’àrea d’acampada

Espais a la finca i l’entorn Masia Costa –
“Can Bellvitge”
Àrea lleure – Zona piscina

Activitats de lleure i natura, sense
allotjament, esportives i d’esbarjo
Activitats culturals i restauració,
interpretació dels valors agrícoles,
ambientals, paisatgístics socials...

Masia “els Ocells Perduts”
x Restaurant de cap de setmana

LÍNIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
I- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’USOS, ACTIVITATS I ESPAIS

3. ASSISTENCIAL
USOS SOCIALS I
COMUNITARIS

ACTIVITATS – SERVEIS VINCULATS A
LA FUNCIÓ SOCIAL SOSTENIBLE

ESPAIS + inversió x actualització
Edifici i oficines: serveis generals

Servei públic amb Generalitat
per atenció educativa de joves

Servei públic de CRAE rural per 12
infants i joves tutelats per DGAIA

Casa “Can Tai”
Habitatges a nuclis urbans

Serveis de pisos per a ex-tutelats

LÍNIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
I- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ D’USOS, ACTIVITATS I ESPAIS

4. DOCENT
USOS SOCIALS I
COMUNITARIS

ACTIVITATS – SERVEIS VINCULATS A
LA FUNCIÓ SOCIAL SOSTENIBLE

ESPAIS + inversió x actualització
Edifici i oficines: serveis generals

Serveis públics de formació i
Inserció en oficis de medi
rural, amb la Generalitat i
altres

Servei públic PNO (UTE 75% - a les
comarques de Girona)

Espais urbans + espais de formacions
impartides a la finca

Serveis públics UECS (UTE 95%)
Formació agrària, cuina i altres

Noves aules i tallers als actuals
magatzems

Prepara’t per joves en risc
PFI d’auxiliar en hostaleria
Auxilia càtering (nivell 1)
Serveis de restaurant (nivell 2)
Auxiliar de vivers i jardins (nivell 1)
Agricultura ecològica (nivell 2)
Punt formatiu incorpora i reincorp...
Pla de garantia juvenil Girona
Agència de col·locació i altres

Masia “els Ocells Perduts” Formació
entre setmana (en especialitats de
càtering, restauració, hostaleria...)

Cursos i certificats
professionalitat

Certificats jardineria i
agricultura:
Col·locació

Noves aules al magatzem actual
(62.500€ per espais pel certificats
jardineria i agricultura i altres
formacions compatibles)

LÍNIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
II- PLA GENERAL DE SOSTENIBILITAT TÈCNICA ECONÒMICA I COMUNITÀRIA

1. ATENCIÓ
A)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
TÈCNICA

B)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA

C)
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT COMUNITÀRIA
SOCIAL HUMANITARI

CÍVICA

CULTURAL

AMBIENTAL

Realitzar
Serveis socials per
a persones en risc
amb educació en
activitats d’entorn
rural

Recuperar gestió i
autofinançament en
*Contracte 10 places
de CRAE amb DGAIA
de la Generalitat Cat.

Llocs treball
fixes per al
servei públic
d’atenció a
infants en risc

Participació i
solidaritat amb
voluntaris de
suport a
l’atenció
educativa

+ Pisos externs finca
- Cofinançament
inversions: 20%

Arrelament
dels joves a
entorn local

Educació en
valors
històrics,
socials,
culturals i
protecció
patrimoni

Educació en
valors
ambientals,
ecològics,
energètics i de
paisatge de la
finca

Col·labora
entitats lleure
i cultura

Col·labora
entitats
ambientals

Col·laboració
entitats locals i
administració

LÍNIES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
II- PLA GENERAL DE SOSTENIBILITAT TÈCNICA ECONÒMICA I COMUNITÀRIA

2. FORMACIÓ
A)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITA
T TÈCNICA

B)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA

C)
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT COMUNITÀRIA
SOCIALHUMANITARI

CÍVICA

CULTURAL

AMBIENTAL

Realitzar
Serveis
formació
professional
en oficis
agraris,
forestals i
hotelers

Autofinançament en:
*Contracte UTE CNO
*Contracte UTE UECS
*Conveni Centre laboral:
PFI Auxiliar hostaleria
Certificats professionals..

Llocs fixes i/o
variables de
suport a les
necessitats de
formació

Participació i
solidaritat amb
voluntaris de
suport a la
formació

Formació
en valors
d’atenció i
respecte a
persones i llur
cultura

Formació
en valors
d’atenció i
respecte a
persones i a
la natura

Pràctiques a
l’entorn dins i
fora la finca

Col·laboració
entitats locals i
administració

Formació
artística i
creativa

Formació
ambiental i
ecològica

Cofinançament
inversions: 60%

LÍNIES ESTGRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
II- PLA GENERAL DE SOSTENIBILITAT TÈCNICA ECONÒMICA I COMUNITÀRIA

3. OCUPACIÓ
A)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITA
T TÈCNICA

B)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA

C)
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT COMUNITÀRIA
SOCIALHUMANITARI

CÍVICA

CULTURAL

AMBIENTAL

Desenvolupar
Serveis i
produccions,
d’ocupacióinserció,
economia
social en
forestaljardineria i
horta,
Hoteleria i
lleure

Autofinançament en:
*Serveis jardiners i
aprofit. forestal local i
territorial
*Producció en eco-horta
*Serveis colònies i lleure
*Serveis restauració
*Orientació i inserció

Llocs fixes +
d’inserció:
Restaurant
Colònies
Agricultura
Jardí-forestal

Impuls
d’iniciatives
d’economia
solidària i
auto-ocupació

Impuls
d’ocupació en
activitats de
lleure cultural
i artístic

Impuls
d’ocupació en
activitats
ambientals i
lleure espais
naturals

Foment de
l’economia
social local i
del territori

Foment de la
cohesió, la
inclusió i el
benestar

Cofinançament
inversions: 20%

Pràctiques
laborals a
l’entorn local i
territorial

Responsabilitat
ambiental
reutilització i
reciclatge

LÍNES ESTRATÈGIQUES FUNDACIÓ OSCOBE
II- PLA GENERAL DE SOSTENIBILITAT TÈCNICA ECONÒMICA I COMUNITÀRIA

4. GESTIÓ
A)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
TÈCNICA

B)
OBJECTIUS DE
SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA

C)
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT COMUNITÀRIA
SOCIALHUMANITARI

CÍVICA

CULTURAL

AMBIENTAL

Completar la
integració
d’Oscobe al
model de
gestió per
entitats i
serveis
Sinergia Social

• Viabilitat econòmica de
cada servei amb
cofinançament de les
despeses comunes
• Direcció per projectes i
centres de cost
*Millora estructura org.:
Eficiència organitzativa
*Optimització recursos
Financeres i tresoreria

Llocs treball
administració
manteniment

Gestió de
processos
participació i
apropament de la
finca a l’entorn
local

Gestió
manteniment i
protecció
patrimoni
cultural dels
masos

Gestió
manteniment i
protecció
patrimoni
natural de
l’entorn

Tecnologia i comunicació
Millora parc mòbil (rènting)

Recerca de
col·laboració
d’interès gral.
(convenis,
subvencions,
concertació,
aliances)

Col·labora
programes
comunitaris i bon
veïnatge

Difusió
exposició,
comunicació del
patrimoni
cultural vers
implicació de la
comunitat

Difusió i
sensibilització
del patrimoni
natural vers
implicació de la
comunitat

Desenvolupar
el pla
estratègic per
línies activitat
en base a finca
rural S. Gregori
(Vall del
Llémena)

Inversió millora
*Lleure i piscina
*Agro-Forestal
*Nou espai aules
(UEC+Centre laboral)

+ tècnics
especialistes:
Agrícola
Ambiental
Restaurant

Gestió de
programes
associatius i
creació de xarxa
de suport al
projecte

Gestió de
programes
socio-culturals

Gestió de
programes
ambientals i
eco-eficiència

