
Memòria de
Participació en la
Governança 2020



SERVEIS participants

Projectes Utopia

CRAE Baix Empordà

cREI Mas
Ritort

CRAE Maria Reina
CRAE Les Àligues

CET Girona

CRAE Lo Carrilet 

CRAE L'Espurna

Pis Assistit Reus

Pisos assistits 16-18
i+18

savi girona

Eina Activa Tarragona i
Terres de l'Ebre

CRAE Les Deveses

CA Oikia 

SPAAI El Grèvol

CRAE Abeona

PA Tallamar

UFA Sant Daniel

savi Barcelona

Gentis

CRAE Les Llúdrigues



cO Sta. Coloma 

CRAE Sobrequés

CRAE Ball de Cavallet

CRAE Vista Alegre

CO Girona

Llar Residència Santa
Coloma

Llar Residència Sant
Ponç

Residència Can Font

CRAE Pla de la Selva

Residència La Duna 

Eina Activa Girona

SERVEIS participants



QÜestionari de seguiment de la
participació als Serveis 2020

38 DE 40
SERVEIS I
CENTRES 

han tingut activitat durant el
2020. 

88%DE
PARTICIPACIÓ 

dels 38 serveis i centres, 32 han
donat resposta 

 Tenim evolució de la comunicació en
participació del 88% 



 La participació en la governança

Preguntes realitzades als
serveis

La participació en la governança en temps de Covid

Confinament i participació

Participació externa a l’entitat

01

02

03

04



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

Assemblees Cercles restauratius o
pràctiques restauratives  

Intravisions

Espais de Reflexió, Espais de trobada,
Espais de Debat i Espais de Suport

Grup de participació i
Grups de Treball  

8
serveis

3 serveis

 serveis

20
serveis serveis7

7



Comissions 

 2 serveis 

Anells de les
persones

treballadores

 1 servei 

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

Consell de centre de les persones treballadores, les
persones ateses i de l’administració

 1 servei

Reunions o REE amb les persones
treballadores

38 serveis



utilització dels canals de participació per a vincular a les
persones ateses i persones treballadores per la situació viscuda
i pel treball de les emocions, angoixes i particularitats de cada
situació.

la participació en la governança en temps de
Covid

10

21

1

 canvi en les accions

REUtilització dels canals 

no han fet cap canvi en les accions que tenien
previstes.  
han fet canvis per adaptar-se a la situació. 
han anul·lat les seves accions de participació.

serveis 

serveis 

servei 



accions dutes a terme durant els mesos de
confinament

 COM S'HAN REGISTRAT LES ACTIVITATS ?



Participació externa a l’entitat

dels SERVEIS PARTICIPANTS  han fet
o mantingut la seva participació
externa

no han pogut fer participació
externa a l'entitat.

53% 

47% 



Tipus de participació

Entitats del SUD

Entitats del Nord amb el projecte
Educació al desenvolupament

ENTITATS

COMISSIONS I CONSELLS

Consell Comarcal del Baix Empordà

Comissió Infància CITI

  Consell Municipal de Benestar Social

Comissió Àrea de Benestar social de
l’Ajuntament de Palafrugell

Voluntariat a Càritas
Voluntariat banc aliments

de Sils i de Girona

VOLUNTARIATS

pROJECTES

Sapere aude

RETO FUTURO amb la
creació d’una APP

Projecte Combatre la soledat

Consell de les Persones Sàvies 

Entitats del tercer sector Catalunya Voluntariat Acciona't



Taula d’Acollida i inclusió de joves en
situació de migració sense referents
(Tortosa)

Taules de cohesió de Ajuntament de
Salt i de Palafrugell

tAULES

Taula de jovent de l’Ajuntament
de Salt

Taula territorial Economia Social

Taula del Tercer Sector
Taula de representativitat de
treball comunitari de Ajuntament
de Barcelona

Taules de salut a Maresme, Terres
de l’Ebre

Participació dels i les representants de
la Fundació Utopia en la Coordinadora

d'ONGs de Girona



Participació activa a l’AVV del Barri
de Sant Daniel i d’altres comunitats
de veïns i veïnes

Departament de Promoció
infància de l’Ajuntament de
Barcelona

Representació jurat concurs de
fotografia Coordinadora de les
ONG 

Participació al Consell de joves
amb la resposta a enquestes

alTRES

Participació als relats entaulats

Participació de la representant del joves Resilis al
jurat del concurs de nadal 2020.



Decoració nadal

Projectes “El

Buen Trato”

Tallers i activitats

durant el Confinament

Premis d’Acció Social/

Sant Jordi

Concurs de nadal

Cinema Fòrum Circuit de salutTaller de cuina

Gestió de la vida diària:

espais d’estudi i tutories 

Gestió de la vida diària:

Tasques de la llar

Comissió ètica

Oci i Lleure



 GRÀCIES PEL TEU SUPORT !
Grup Motor de
Participació

 

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


