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QUI SOM?

la governança es desenvolupa mitjançant la 
dels espais de participació en els diferents serveis.

dinamització

de totes aquelles persones que
formen part de la organització.

El Grup Motor de Participació té
l’encàrrec de                                i 
                                         per la participació

vetllar
contribuir
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visió
S'ha volgut potenciar la participació en la

                           de les persones treballadores AMB:GOVERNANÇA

"Anells", Fundació Gentis.
  TreballANT la participació als territoris i amb agents socials. 

Programa igualments amb la xarxa àgora
s'ha fet el recull i tria de propostes pels projectes del
programa.

comissions de treball
formades pels i les professionals.

consultories, grups de treball, debat i intravisions
de les diferents entitats. 



objectius complerts '21
Consolidació del Grup Motor de Participació, amb lideratge i capacitat
d'incidència entre els/les professionals de la Xarxa PE.
Aquest 2021 s'ha vist reflectitit en iniciatives com                                                  igu@lments

(Igu@lments, presentat al World Creativity Day - Ambient@lments
nominat als premis europeus per la prevenció de residus)

realització de la jornada anual telemàticament amb
tots els serveis i renovació de la guia de participació

l'any 2021 s'ha pogut consolidar la                                                  
com espai d'interacció adequat per poder potenciar
la participació

xarxa agora



serveis participants
Provincia Girona

Projectes utopia
UFA Sant Daniel
CRAE ABEONA
CRAE Les Àligues
CRAE Les llúdrigues
CRAE Sobrequés
CRAE Vista Alegre
SAVI Girona
Eina Activa Girona
Llar Residència/CO Santa coloma
residència can font
Acciona't

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

pis tallamar
crae baix empordà

crae pla de la selva



serveis participants
catalunya

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

CASAl infants fasi/fasi innovació

Crei mas ritort
Crei el pedrenyal

ici carme aymerich / paolo freire

infancia i família

crei el guaret

crei el guaret
residència la duna

PA REus

el 7 d'astres



Cercles restauratius 

10 
serveis 

actuacions de participació i governança amb les
persones treballadores i les persones ateses

 prÀctiques restauratives  

Assemblees 

15 
serveis 

Intravisions

15 
serveis 

25 
serveis 



actuacions de participació i governança amb les
persones treballadores i les persones ateses

Grup de
participació 11 se

r
v

ei
s 

Grups de
treball 15 se

r
v

ei
s 

espais de
reflexió 22 se

r
v

ei
s 

espais de
trobada 15 se

r
v

ei
s 

espais de
suport 16 se

r
v

ei
s 

espais de
debat 16 se

r
v

ei
s 



actuacions de participació i governança amb les
persones treballadores i les persones ateses

1
servei 

anells de les
persones

treballadores 

consell de centre de les
persones treballadores,
les persones ateses i de

l'administració 

9
serveis 



consell municipal de benestar social
consell comarcal baix empordà
comissió infància citi
consell de les persones sàvies
àrea de benestar social de l'aj. de palafrugell

1.
2.
3.
4.
5.

comissions i consellscomissions i consells

participació en la governança de les persones
ateses dels projectes de cooperació al
desenvolupament

EntitatsEntitats
reto futuro amb la creació d'una app
sapere aude
projecte per combatre la solitud

1.
2.
3.

projectesprojectes

tipus de participació

càritas
banc d'aliments a sils i girona
acciona't

1.
2.
3.

voluntariat avoluntariat a



vinculat a la participació de les persones ateses i treballadores i es desenvolupa
a totes les entitats de plataforma educativa

s'ha participat al wcd amb el projecte 

 Des de 2019 han participat en aquesta assignatura "persones expertes en l'expertesa" 4
joves de Fundació Resilis com a alumnes. s'han realtizat 3 reunions i s'ha mantingut la

participació d'un jove extutelat a l'assignatura 

exemples de participació

creació de l'assignatura "participació de persones ateses en els serveis socials"
juntament amb altres entitats socials de girona.

RECERCA I ANÀLISI DE la 
EN LA GOVERNANÇA de la udg .

Comissió de 
participació 

Per qualsevol consulta sobre l’informe o més detall sobre la situació en la que es troba
cada objectiu que tenim previst treballar, només escriure                                                         rsabater@pegrup.cat

igu@lmentsigu@lments



taules
Taules de cohesió de l'Ajuntament de Salt i de
Palafrugell,
Taula del Tercer Sector,
Taula de jovent de l'Ajuntament de Salt,
Taula de salut al Maresme i de Terres de l'Ebre,
Taula d'acollida i inclusió de joves en situació de
migració sense referents (Tortosa),
Taula territorial Economia social,
Taula de representativitat de treball comunitari
de l'Ajuntament de Barcelona.

Participació dels i les representants de la Fundació Utopia en la Coordinadora d'ONGs de Girona



... altres
departament de promoció infància de l'ajuntament de barcelona,
participació activa a l'avv del barri de sant daniel i a d'altres
comunitats de veïns i veïnes,

participació al consell de joves amb la resposta a enquestes.

representació jurat concurs de fotografia coordinadora d'ong's,

participació als relats entaulats,

Participació de el i les joves de Resilis al jurat del concurs de nadal 2020.





 GRÀCIES PEL TEU SUPORT !
Grup Motor de Participació

http://www.plataformaeducativa.orgvisita'ns a: 


