
   
 

   
 

 
RECULL DE PREMSA 2019 
 
 
 

DESEMBRE 2019    

 

 

31/12/2019 | Diari de Girona 

Figueres vol que es prenguin mesures contra ocupacions  
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1717662-figueres-vol-que-es-

prenguin-mesures-contra-ocupacions.html 

 

 

30/12/2019 | Diari de Girona 

«Algun dia estaré en una casa, tindré menjar, feina...» 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/12/30/dia-estare-casa-tindre-

menjar/1021340.html 

 

 

29/12/2019 | Diari de Girona 

Una aposta pels joves migrants desemparats que viuen al 
carrer 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/12/29/aposta-pels-joves-migrants-

desemparats/1021222.html 

 

 

29/12/2019 | Diari de Girona 

«El dèficit en infraestructures ens fa competir amb un 
braç lligat a l'esquena» 
Entrevista a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona 
https://www.diaridegirona.cat/economia/2019/12/29/deficit-infraestructures-competir-brac-

lligat/1021185.html 

 

 

 

20/12/2019 | Diari de Girona 

Les víctimes de violència de gènere denuncien problemes 
per trobar llar 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/12/20/victimes-violencia-genere-denuncien-

problemes/1019867.html 
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12/12/2019 | El Punt Avui 

La filantropia en l’àmbit de l’empresa, a debat  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1709685-la-filantropia-en-l-ambit-de-l-empresa-a-

debat.html 

 

10/12/2019 | Diari de Girona 

Elogi del mestre empíric 
Opinió Sebas Parra 
https://www.diaridegirona.cat/educacio/2019/12/10/elogi-del-mestre-empiric/1018110.html 
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NOVEMBRE 2019    
 

 

16/11/2019 | La Vanguardia 

El niño camerunés que llegó a Salt hace 11 años y ahora 
es un brillante ingeniero 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191116/471633652200/ingeniero-
camerun-fuente-darcel-yoya.html 
 
 

15/11/2019 | El Punt Avui 

Compromís de la Diputació de Girona amb ‘Educació 360’  
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1696515-compromis-
de-la-diputacio-de-girona-amb-educacio-360.html 
 
 

14/11/2019 | Viladeroses.cat 
Roses celebrarà la seva 3ª Caminada Solidària Contra la 
Violència de Gènere pel camí de Ronda 
https://www.viladeroses.cat/roses-celebrara-la-seva-3a-caminada-solidaria-
contra-la-violencia-de-genere-pel-cami-de-ronda/ 

 

13/11/2019 | Emporda.ifo 

Roses acollirà la 3a caminada contra la violència de 
gènere 
https://www.emporda.info/comarca/2019/11/13/roses-acollira-3a-caminada-contra/449965.html 

 

 

13/11/2019 | El Punt Avui 

El gènere en altres cultures  
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1695368-el-genere-en-altres-cultures.html 

 

13/11/2019 | Diari de Girona   

La Fundació SER.GI posa el focus en les expressions de 
gènere 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/11/13/fundacio-sergi-posa-focus-

expressions/1013461.html 

 

 

10/11/2019 | El Punt Avui 

Figueres crea la Taula pel Dret a l’Habitatge 
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1693665-figueres-crea-la-taula-pel-dret-a-l-

habitatge.html 
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09/11/2019 | Diari de Girona   

L'Ajuntament de Figueres constitueix la Taula pel Dret a 
l'Habitatge  
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2019/11/09/lajuntament-figueres-constitueix-taula-

pel/1012734.html 

 

 

03/11/2019 | Diari de Girona   

Infància atén vint casos nous de menors migrants sols a 
Girona l'últim mes 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/11/03/infancia-aten-vint-casos-nous/1011499.html 

 

03/11/2019 | Diari de Girona   

Necessitats bàsiques, integrar a la ciutat i trencar 
l'estigma del col·lectiu de joves estrangers 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/11/03/necessitats-basiques-integrar-ciutat-

trencar/1011500.html 
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OCTUBRE 2019    
 

25/10/2019 | El Punt Avui 

Vint entitats gironines reclamen “la fi de les agressions 
policials” 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1685756-vint-entitats-gironines-reclamen-la-fi-de-

les-agressions-policials.html 

 

 

Octubre-desembre 2019 | Revista Empresarial Girona num. 51  

Siner[Gi]es 2019 
https://es.calameo.com/read/000024443d0781fbabce9 

 

Pag 46. 
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SETEMBRE 2019    
 

 

18.09.2019 | Diari de Girona 

Figueres encarrega un estudi per radiografiar els pisos 
ocupats de la ciutat 
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2019/09/18/figueres-encarrega-estudi-radiografiar-

pisos/1003092.html 
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 JULIOL 2019    
 

Juliol-setembre 2019 | Revista Empresarial Girona num. 50  

La Fàtima, de víctima a supervivent 
https://es.calameo.com/read/00002444392f304975f42 

Pag 62. 

 

 

22.07.2019 | Diari de Girona 

La Fundació SER.GI compra els dos primers pisos amb el 
dret de tanteig i retracte 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/22/fundacio-sergi-compra-dos-
primers/993368.html 

 

 

19.07.2019 | TV Girona 

Entrevista a Lluís Puigdemont, Director de la Fundació 

SER.GI 
https://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---lluis-puigdemont---19072019 

 

 
10.07.2019 | Diari de Girona 

La Fundació SER.GI atén uns 5.000 gironins amb 
problemes d'habitatge l'últim any 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/10/fundacio-sergi-aten-5000-gironins/990999.html 

 

 

10.07.2019 | El Punt Avui 

La Fundació SER.GI atén més de 2.000 famílies per 
problemes d’habitatge 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1633371-la-fundacio-ser-gi-aten-mes-de-2-000-

families-per-problemes-d-habitatge.html 

 

 

09.07.2019 | Catalunya Ràdio. (Informatiu migdia, Catalunya al dia) 

Augmenten les persones sense papers a les comarques de 
Girona 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/augmenten-les-persones-sense-papers-a-les-

comarques-de-girona/audio/1045248/ 

 

 

09.07.2019 | Diari de Girona 

La fundació SER.GI atén més de 2.000 famílies amb 
problemes d'habitatge 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/09/fundacio-sergi-aten-mes-2000/990954.html 
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 JUNY 2019    
 

 

27.06.2019 | Diari de Girona 

Debat La discriminació dels joves migrants 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/06/27/debat-discriminacio-dels-joves-

migrants/988698.html 

 

 

 

25.06.2019 | El Punt Avui 

“Cal que les administracions s’esforcin per arribar al 
0,7%” 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1624773-cal-que-les-administracions-s-

esforcin-per-arribar-al-0-7.html 

 

19.06.2019 | El Punt Avui 

Lliurament de beques escolars 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1623228-lliurament-de-beques-escolars.html 

 

20.06.2019 | Ràdio Girona- Cadena SER 

Un projecte de SER.GI per víctimes de violència de gènere 
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/20/radio_girona/1561044636_193487.html 

 

 

19.06.2019 | Diari de Girona 

Lliurament a Salt de diplomes del programa Beques 

escolars 
https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/06/19/lliurament-salt-diplomes-del-programa/987334.html 

 

 

18.06.2019 | Diari de Girona 

Alerten del poc respecte d'alguns polítics pels manters i 
els menors migrants 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/06/19/alerten-del-poc-respecte-dalguns/987357.html 

 

 

 

16.06.2019 | Diari de Girona 

Habitatge traspassa a SER.GI l'atenció a les famílies en 
pisos d'emergència social 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/06/17/habitatge-traspassa-sergi-latencio-

families/986972.html 
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10.06.2019 | Ràdio Girona - SER 

SER.Gi ajuda a complir amb el pagament del lloguer a una 
quinzena de famílies 
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/10/radio_girona/1560150469_801929.html 

 

 
06.06.2019 | TV Girona - informatius 

Fundació SerGi i el seu projecte de "Dones Supervivents" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uhwyhqCc7As 

 

 

01.06.2019 | El Punt Avui 

Més pisos per a dones i nens maltractats 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1613387-mes-pisos-per-a-dones-i-nens-

maltractats.html 
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MAIG 2019    
 
 
25.05.2019 | TV Girona - Mirades 

MIRADES _ EL RACISME A LA NOSTRA SOCIETAT 
https://tvgirona.alacarta.cat/mirades/capitol/mirades---el-racisme-en-la-nostra-societat---25052019 

 

 
25.05.2019 | Diari de Girona 

Entitats gironines volen mesures per als col·lectius 
socials en risc d'exclusió  
https://www.diaridegirona.cat/eleccions/municipals/2019/05/25/entitats-gironines-volen-mesures-

als/982542.html 

 

 
24.05.2019 | Diari de Girona 

SER.Gi rep 3.000 € per un projecte per a supervivents de 
violència masclista 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/05/24/sergi-rep-3000--projecte/982220.html 

 

 
22.05.2019 | Diari de Girona 

Diverses entitats socials de Girona critiquen la demora en 
el pla local d'habitatge 
https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/05/22/diverses-entitats-socials-girona-
critiquen/981962.html 
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ABRIL 2019    
 

 

30.04.2019 | Diari de Girona 

El Sindicat de Llogaters de Girona organitza un debat 
sobre l'habitatge de lloguer a la ciutat 
https://www.diaridegirona.cat/eleccions/municipals/2019/05/01/sindicat-llogaters-girona-

organitza-debat/977667.html 

 

 

24.04.2019 | El Gerió 

Organitzen un debat sobre el preu del lloguer a Girona 
amb els candidats a les eleccions 
https://www.gerio.cat/noticia/606408/organitzen-un-debat-sobre-el-preu-del-lloguer-a-girona-amb-els-

candidats-a-les-eleccions 
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MARÇ 2019    
 
 
22.03.2019 | Diari de Girona 

La UdG estreny vincles amb les institucions socials 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/03/22/udg-estreny-vincles-institucions-

socials/969861.html 

 

 

20.03.2019  | El diari de l'educació 

Un pla educatiu contra la segregació dins i fora de 
l’escola, el cas de Salt 
http://diarieducacio.cat/blogs/transformarleducacio/2019/03/20/un-pla-educatiu-contra-la-segregacio-dins-i-fora-de-

lescola-el-cas-de-salt/ 

 

 

11.03.2019  | El diari de l'educació 

Més d'un miler de veïns participen en les activitats sobre 
la convivència intercultural a Salt 
https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/03/11/mes-dun-miler-veins-participen/967592.html 

 

 

11.03.2019 | El Gerió 

Salt manté la seva aposta per la convivència intercultural 
https://www.gerio.cat/noticia/551715/salt-mante-la-seva-aposta-per-la-convivencia-intercultural 

 

 

18.03.2019 | Diari  de  Girona 

Deu ajuntaments gironins se sumen als objectius del 
projecte Educació 360 l'últim any 
https://www.diaridegirona.cat/educacio/2019/03/19/deu-ajuntaments-gironins-se-sumen/969013.html 

 

 

08.03.2019  | El Punt Avui 

Dret a vot o dret a vet? Opinió de Lluís Puigdemont 
imatge  a: https://twitter.com/FundacioSERGI/status/1103962298224394240 
 

 
06.03.2019 | Suplement Criatures diari ARA  

Eines i estratègies de gestió emocional per a docents i 
educadors 
https://criatures.ara.cat/escola/Eines-estrategies-emocional-docents-educadors_0_2192181011.html 
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https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/03/11/mes-dun-miler-veins-participen/967592.html
https://www.gerio.cat/noticia/551715/salt-mante-la-seva-aposta-per-la-convivencia-intercultural
https://www.diaridegirona.cat/educacio/2019/03/19/deu-ajuntaments-gironins-se-sumen/969013.html
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FEBRER 2019    
 
27.02.2019 | Diari de Girona 

Eines de gestió emocional per a docents i educadors 

https://www.diaridegirona.cat/educacio/2019/02/27/eines-gestio-emocional-docents-
educadors/965285.html 
 

 
12.02.2019 | Cadena SER catalunya 

Els projectes de la fundació SER.Gi per aquest 2019.  
Entrevista  a  Lluis  Puigdemont 
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/12/radio_girona/1549974183_467440.html 
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GENER 2019    
 
20.01.2019 | Diari  de  Girona 

Les entitats socials han atès unes 7.200 persones a Salt 
durant l'any 2018 
https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/01/20/entitats-socials-han-ates-7200/957719.html 

 

 
19.01.2019 | El Punt Avui 

Entitats socials de Salt potenciaran el treball en xarxa  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1538431-entitats-socials-de-salt-
potenciaran-el-treball-en-xarxa.html 
 

 

15.01.2019 | Diari  de  Girona 

Una quinzena d'associacions s'uneixen a la Taula 
d'Entitats Socials de Salt 
https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/01/15/quinzena-dassociacions-suneixen-taula-

dentitats/956663.html 

 

 

14.01.2019 | El Punt Avui 

La taxa d’atur a Salt se situa per sota del 15%  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1534261-la-taxa-d-atur-a-salt-se-situa-per-sota-del-15.html 

 

 

13.01.2019 | El Punt Avui 

Tres rutes per donar a conèixer les comunitats religioses 
de Lloret de Mar 
https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2019/01/12/tres-rutes-donar-coneixer-
comunitats/956270.html 
 
 
04.01.2019 | El Punt Avui 

Nou programa d’orientació laboral per a joves, a Salt. 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1529860-nou-programa-d-orientacio-laboral-per-a-

joves-a-salt.html 

 

 

04.01.2019 | El Punt Avui 

Els API lliuren 3.000 euros a la Fundació Ser.gi... 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1526310-els-api-lliuren-3-000-euros-a-la-
fundacio-ser-gi.html 
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