RECULL DE PREMSA 2020
DESEMBRE 2020
30.12.2020 | EL PUNT AVUI

Creen una coordinadora d’entitats socials per fomentar el
voluntariat
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1900979-creen-una-coordinadora-d-entitats-socialsper-fomentar-el-voluntariat.html?cca=3

29.12.2020 | DIARI DE GIRONA

Nou entitats socials s'uneixen en la federació «Girona
Voluntària»
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/12/30/nou-entitats-socials-saposuneixenfederacio/1080868.html

18.12.2020 | EL PUNT AVUI

La Fundació Ser.GI pagarà lloguers amb una campanya
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1896425-la-fundacio-ser-gi-pagaralloguers-amb-una-campanya.html

17.12.2020 | DIARI DE GIRONA

Campanya de captació de fons de la Fundació SER.GI
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/12/17/camapnya-captacio-fons-fundaciosergi/1079148.html

17.12.2020 | EL GERIÓ DIGITAL

SER.GI recull fons per a persones que han perdut la feina
o han reduït ingressos arran de la covid-19
https://www.gerio.cat/noticia/1334744/ser.gi-recull-fons-per-a-persones-que-han-perdut-lafeina-o-han-reduit-ingressos-arran-de-

17.12.2020 | LA VANGUARDIA

La Fundació SER.GI engega una campanya de captació de
fons per a persones que han perdut la feina o han reduït
ingressos

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20201217/6129542/fundacio-gi-engega-campanyacaptacio-fons-per-persones-han-perdut-feina-han-reduit-ingressos.html

11.12.2020 | EL PUNT AVUI
Columna d’opinió de Carme Vinyoles

Tot allò que ofega la Lis

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1892678-tot-allo-que-ofega-lalis.html?cca=3

07.12.2020 | GIRONA FM

La Fundació SER.GI organitza el cinquè cicle Siner[GI]es
que enguany dedica als primers impactes del masclisme
en l’adolescència
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15196

03.12.2020 | DIARI DE GIRONA

La importància dels primers impactes del masclisme en
els adolescents
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/12/03/importancia-dels-primersimpactes-del/1076842.html

02.12.2020 | XARXANET

Continua la campanya 'Obre la porta al lloguer social' per
captar pisos per a col·lectius en risc d'exclusió
Continua la campanya 'Obre la porta al lloguer social' per captar pisos per a col·lectius en risc
d'exclusió

NOVEMBRE 2020
27.11.2020 | INSTITUT SANTA EUGENIA

La fundació SER.GI debat, amb l'alumnat de primer, el
masclisme en l’adolescència
http://web.isantaeugenia.cat/index.php?apartat=68&noticia=653

10.11.2020 | EL PUNT AVUI

Reclamen ajuts i invertir en el parc de lloguer social

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1877204-reclamen-ajuts-i-invertir-en-elparc-de-lloguer-social.html

09.11.2020 | ARA

Unes 315.000 famílies no podran pagar el lloguer de
mercat els pròxims 15 anys

https://www.ara.cat/societat/llars-podran-lloguers-mercat-proxims_0_2560544077.html

04.11.2020 | TVE 1 – L'INFORMATIU

Obre la porta al lloguer social a l’Informatiu TVE
(min 3.07 a 4.14)
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu204112020/5704470/

OCTUBRE 2020
27.10.2020 | HORA NOVA - PERIÒDIC INDEPENDENT ALT EMPORDÀ

Nova campanya per captar pisos per al lloguer social
http://www.horanova.cat/nova-campanya-per-captar-pisos-per-al-lloguer-social/

22.10.2020 | EL PUNT AVUI

Destinen 1,3 milions a ampliar el parc de lloguer social a
Lloret
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1867469-destinen-1-3-milions-a-ampliarel-parc-de-lloguer-social-a-lloret.html?cca=3

22.10.2020 | DIARI DE GIRONA

La fundació SER.GI engega una campanya per captar pisos
per destinar-los al lloguer social
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/10/21/fundacio-sergi-engega-campanyacaptar/1069308.html

22.10.2020 | EL PUNT AVUI

SER.GI busca més habitatge per a lloguer social

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1867494-ser-gi-busca-mes-habitatge-pera-lloguer-social.html?cca=3

22.10.2020 | LA SELVA 360

Campanya de la Fundació SER.GI per captar pisos buits a
la Selva
https://laselva360.cat/13844/campanya-de-la-fundacio-ser-gi-per-captar-pisos-buits-a-laselva.html

21.10.2020 | EL GERIÓ DIGITAL

La fundació SER.GI engega una campanya per captar pisos
per destinar-los al lloguer social
https://www.gerio.cat/noticia/1313948/la-fundacio-ser.gi-engega-una-campanya-per-captarpisos-per-destinar-los-al-lloguer-social

21.10.2020 | LLAGOSTERA RÀDIO

SER.GI engega una campanya per captar pisos per
destinar-los al lloguer social
https://www.llagosteraradio.cat/noticies/3693-ser-gi-engega-campanya-recaptar-pisos-destinarlloguer-social

21.10.2020 | EMPORDÀ.INFO

La fundació SER.GI pretén captar pisos per destinar-los al
lloguer social
https://www.emporda.info/comarca/2020/10/21/fundacio-sergi-preten-captarpisos/478122.html

02.10.2020 | RÀDIO GIRONA FM

La Fundació SER.GI llança la campanya Obre la Porta al
Lloguer Social
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=14632

SETEMBRE 2020
21.09.2020 | TV DE GIRONA

Memòria 2019- causes de l’exclusió social
Entrevista a Lluís Puigdemont (min 0.15.02 fins a 0.26.03)
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-21092020---part-2

11.09.2020 | DIARI DE GIRONA

La moció de les ocupacions pot deixar sense llar 125
famílies, segons Guanyem
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2020/09/12/mocio-ocupacions-pot-deixar-llar/1062173.html

03.09.2020 | DIARI DE GIRONA

Matrícules, material i transport per formar joves
vulnerables
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/09/03/matricules-material-transport-formarjoves/1060533.html

JULIOL 2020

24.07.2020 | EL PUNT AVUI

Ser.Gi va atendre l’any passat 10.759 persones

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1825227-ser-gi-va-atendre-l-any-passat-10-759persones.html?cca=1
24.07.2020 | DIARI DE GIRONA

La irregularitat migratòria perpètua i el preu del lloguer,
causes d'exclusió a Girona
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/07/24/irregularitat-migratoria-perpetua-preudel/1054112.html
24.07.2020 | CADENA SER GIRONA

Més de la meitat d'ajudes entregades per SER.Gi al 2019
eren per pagar el lloguer
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/24/radio_girona/1595574759_245326.html
13.07.2020 | VÍDEO LA XARXA –TV GI
PROGRAMA Connecti.cat

Preocupació per poder pagar lloguers...
Declaracions de LLuís Puigdemont, min. 34’
http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_13072020

11.07.2020 | DIARIA DE GIRONA

«La COVID-19 ha reafirmat les desigualtats»
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/07/11/covid-19-ha-reafirmat-desigualtats/1052009.html

JUNY 2020
14.06.2020 | EL PUNT AVUI

SER.GI impulsa una petició per regularitzar migrants i
«sortir de la crisi amb igualtat»

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/06/14/sergi-impulsa-peticio-regularitzarmigrants/1047761.html

08.06.2020 | EL PUNT AVUI

“Ara toca rescatar les persones. Com? Fent polítiques
socials”
Entrevista a Lluís Puigdemont, Director tècnic de la Fundació

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1801296-ara-toca-rescatar-les-persones-com-fentpolitiques-socials.html?cca=1&utm_source=epa&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf

MAIG 2020
11.05.2020 | Ràdio Girona – Cadena SER

Allau de trucades a SER.Gi per la crisi del Coronavirus
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/11/radio_girona/1589177298_013463.html

05.05.2020 | La Vanguardia

De rojo para dar gracias
Fundaciones Ser.gi y Educo
Becas comedor para familias con hijos menores
https://www.lavanguardia.com/vida/20200505/48978387253/todos-solidarios-sagrada-familia-de-rojopara-dar-gracias.html

ABRIL 2020
28.04.2020 | Diari de Girona

La Fundació SER.GI facilita menjar i higiene a joves
migrants sols i vulnerables
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/04/28/fundacio-sergi-facilita-menjarhigiene/1041172.html
25.04.2020 i 30.04.2020 | La Vanguardia

Publicació anunci de SER.GI, faldó de pagina
14.04.2020 | Girona FM

La Fundació SER.GI ha detectat que la crisi del covid19
accentua les desigualtats socials. Des de la Fundació
denuncien que hi ha una pobresa estructural.
Entrevista Lluís Puigdemont (min. 10.35)

https://www.mixcloud.com/gironafm/les-entrevistes-140420/
01.04.2020 | Revista Empresarial Gironina

La inclusió comença amb....
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https://es.calameo.com/read/00002444304f68c79b367

MARÇ 2020
09.03.2020 | El Punt Avui

Iniciativa a Maçanet per millorar l’accés a l’habitatge

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1753304-iniciativa-a-macanet-per-millorar-l-acces-al-habitatge.html?cca=1
03.03.2020 | Diari de Girona

Maçanet signa un acord amb l'entitat SER.GI per millorar
l'accés a l'habitatge
https://www.diaridegirona.cat/selva/2020/03/03/macanet-signa-acord-lentitat-sergi/1032375.html
03.03.2020 | Diari de Girona

Els joves migrants tancats a la UdG reclamen drets i feina
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/04/joves-migrants-tancats-udg-reclamen/1032489.html
03.03.2020 | El Gerió

Els joves immigrants tancats a la UdG denuncien
persecució policial i traves jurídiques

https://www.gerio.cat/noticia/1078721/els-joves-immigrants-tancats-a-la-udg-denuncien-persecuciopolicial-i-traves-juridiques

FEBRER 2020
28.02.2020 | Diari de Girona

Els joves migrants abocats al carrer es tancaran dilluns a
la UdG
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/29/joves-migrants-abocats-al-carrer/1031823.html
27.02.2020 | Diari ARA

Operació rescat de nois extutelats que dormen al carrer

https://www.ara.cat/comarquesgironines/Operacio-rescat-extutelats-dormen-carrer_0_2406959294.html

25.02.2020 | Diari de Girona

Galls per Carnaval
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2020/02/25/galls-carnaval/1031111.html

01.02.2020 | El Punt Avui

Figueres disposarà de 27 habitatges socials més al llarg
d’aquest any 2020
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1732931-figueres-disposara-de-27habitatges-socials-mes-al-llarg-d-aquest-any-2020.html

GENER 2020
31.01.2020 | El Punt Avui

Calculen que Figueres no té més de 125 pisos ocupats

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1732349-calculen-que-figueres-no-te-mes-de-125pisos-ocupats.html
31.01.2020 | Diari de Girona

Figueres calcula que té un màxim de 125 pisos ocupats
il·legalment
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2020/01/31/figueres-calcula-que-maxim-125/1026702.html
21.01.2020 | Nova Ràdio Lloret

El departament de Benestar i Família torna a editar el
calendari interreligiós de Lloret de Mar

https://www.novaradiolloret.org/el-departament-de-benestar-i-familia-torna-a-editar-el-calendariinterreligios-de-lloret-de-mar/
01.01.2020 | Revista Empresarial Gironina

Una porta d’accés a segones oportunitats
Núm.52 Gener-març 2020 – pag 57
https://es.calameo.com/read/000024443ad548fa20cab
17.01.2020 | Diari de Girona

Policia Reuneixen 1.403 euros per a SER.GI
https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/01/17/policia-reuneixen-1403-euros-sergi/1024060.html

Comunicació Fundació SER.GI
Tel. 682 829 245
comunicacio@fundaciosergi.org

