RECULL DE PREMSA 2021
Núm. total d’aparicions: 66 (+22,2% respecte a l’any anterior)
(com a mínim ja que sempre pot haver-se escapat alguna cita en ràdio, revistes, o altres
mitjans que no podem accedir digitalment)

DESEMBRE 2021 (6)
15.12.2021 | EL PUNT AVUI

Les entitats del tercer sector necessiten 1.400 habitatges
socials per atendre els col·lectius més vulnerables
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2071867-les-entitats-deltercer-sector-necessiten-1-400-habitatges-socials-per-atendre-els-col-lectius-mesvulnerables.html

14.12.2021 | XARXANET.ORG

Entitats socials adverteixen que molta gent es queda al
marge del creixement econòmic
https://xarxanet.org/social/noticies/entitats-socials-adverteixen-que-molta-gentes-queda-al-marge-del-creixement

14.12.2021 | DIARI DE BARCELONA

Gairebé dos milions de persones estan en risc de pobresa
a Catalunya
https://www.diaridebarcelona.cat/w/gairebe-dos-milions-persones-estan-enrisc-de-pobresa-a-catalunya

14.12.2021 | EL PUNT AVUI

La pandèmia aguditza la pobresa
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2071591-la-pandemiaaguditza-la-pobresa.html

09.12.2021 | DIARI DE GIRONA

L’habitatge, un dret que se’ns vulnera
Opinió de Carles Serra (Coordinadora ONG solidàries)

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/12/09/l-habitatge-dret-ns-vulnera60451970.html

02.12.2021 | DIARI DE GIRONA

La fundació SER.GI se suma al dia solidari «Giving
Tuesday»
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/12/02/fundacio-gi-suma-diasolidari-60217036.html

NOVEMBRE 2021 (7)
25.11.2021 | TV3 TN informatius

Debatre sobre violència masclista a l'aula a través del
teatre
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/debatre-sobre-violencia-masclista-a-laula-atraves-del-teatre/video/6131512/?ext=SMA_TW_F4_CE24_

24.11.2021 | EL PUNT AVUI

‘Sobreviure a les violències’, a la Fundació SER.Gi
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2062390-sobreviure-a-lesviolencies-a-la-fundacio-ser-gi.html

22.11.2021 | EL PUNT AVUI

“El voluntariat ha de tenir una veu crítica”
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2061496-el-voluntariat-ha-de-tenir-una-veucritica.html

21.11.2021 | EMPORDÀ INFO

Figueres promou la sensibilització per a la igualtat de les
dones migrades
https://www.emporda.info/comarca/2021/11/21/figueres-promou-sensibilitzacio-perigualtat-59557036.html

21.11.2021 | EMPORDÀ INFO

ENTREVISTA M.Cívico, S. Bosch, M.Diao, I. El Bekkouri i H.Jawo

«Hem de crear espais de confiança per parlar de les
violències, que són múltiples»
https://www.emporda.info/comarca/2021/11/21/hem-crear-espais-confianca-per59557038.html

18.11.2021 | DIARI DE GIRONA

La Fundació SER.GI beca a 25 joves gironins perquè
puguin seguir estudiant
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/11/18/fundacio-gi-beca-25joves-59653020.html

16.11.2021 | GIRONA NOTÍCIES.COM

Girona homenatjarà les entitats i les persones que
realitzen tasques de voluntariat
https://www.gironanoticies.com/noticia/160326-girona-homenatjara-lesentitats-i-les-persones-que-realitzen-tasques-de-voluntariat-.htm

OCTUBRE 2021 (1)
14.10.2021 | EL PUNT AVUI
ARTICLE OPINIÓ DE CARME VINYOLES

Hi ha qui busca solucions
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2042476-hi-ha-qui-buscasolucions.html?cca=3

SETEMBRE 2021 (4)
20.09.2021 | RÀDIO NOVA LLORET

La Fundació SER.GI i l’Associació Valentes i
Acompanyades signen un conveni per ajudar-se
mútuament
https://www.novaradiolloret.org/la-fundacio-ser-gi-i-lassociacio-valentes-iacompanyades-signen-un-conveni-per-ajudar-se-mutuament/

12.09.2021 | EL PUNT AVUI

Conveni entre la Fundació SER.GI i Valentes i
Acompanyades
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2026698-conveni-entrela-fundacio-ser-gi-i-valentes-i-acompanyades.html

09.09.2021 | DIARI DE GIRONA

L'Associació Valentes i Acompanyades i SER.GI s'alien per
crear espais conjunts a través d'un conveni
https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/09/09/lassociacio-valentes-iacompanyades-i-57105952.html

09.09.2021 | EMPORDA.INFO (digital)

L'Associació Valentes i Acompanyades i SER.GI s'alien per
crear espais conjunts a través d'un conveni
https://www.emporda.info/girona/2021/09/09/matrimonis-forcats-associaciovalentes-i-acompanyades-conveni-de-collaboracio-fundacio-ser-gi-57106133.html

AGOST 2021 (1)
03.08.2021 | EL PUNT AVUI

Una borsa amb un centenar de pisos
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2009346-unaborsa-amb-un-centenar-de-pisos.html?cca=3

JULIOL 2021 (12)
24.07.2021 | EL PUNT AVUI

Per Ser.Gi, cal més habitatge públic de lloguer
https://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/2005044-per-ser-gical-mes-habitatge-public-de-lloguer.html?cca=3

21.07.2021 | TV GIRONA - Notícies vespre

La fundació SER.GI corrabora que les desigualtats s’han
incrementat arran de la pandèmia
https://tvgirona.alacarta.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-21072021

21.07.2021 | EL PUNT AVUI

Conveni de La Caixa i Ser.Gi per donar noves oportunitats
a joves
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2003335-conveni-de-lacaixa-i-ser-gi-per-donar-noves-oportunitats-a-joves.html?cca=3

20.07.2021 | TV GIRONA

L'entrevista a Lluís Puigdemont
https://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---lluis-puigdemont--20072021

20.07.2021 | DIARI DE GIRONA

La bretxa digital amplia les desigualtats socials a Girona
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/07/20/bretxa-digital-ampliales-desigualtats-55227234.html

16.07.2021 | GIRONA FM

La bretxa digital, els problemes per pagar el lloguer i el
fracàs acadèmic, entre els principals riscos d’exclusió
social l’any 2020
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=16986

16.07.2021 | CADENA SER - RÀDIO GIRONA

La pandèmia accelera desigualtats i en crea de noves
https://cadenaser.com/emisora/2021/07/16/radio_girona/1626414520_082039
.html

16.07.2021 | EL PUNT AVUI

La pobresa dels migrants puja al 57%, segons Ser.gi
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2000992-la-pobresadels-migrants-puja-al-57-segons-ser-gi.html

13.07.2021 | DIARI DE GIRONA

Ajudar els joves a formar-se per evitar la «desesperança»
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/07/13/ajudar-els-joves-formarper-54963234.html

06.07.2021 | EMPORDÀ INFO

La Fundació Alchimia Solidària aporta ajuts econòmics a
vuit projectes
https://www.emporda.info/economia/2021/07/06/fundacio-alchimia-solidariaaporta-ajuts-54703083.html

05.07.2021 | DIARI DE GIRONA

«Repensem l’escola» i el model educatiu després de la
pandèmia
https://www.diaridegirona.cat/girona/2021/07/05/repensem-l-escola-i-model54670138.html

07.2022 | REVISTA EG - EMPRESARIAL GIRONINA

La bretxa digital, una palanca que eixampla la desigualtat
social
Núm. 58 (juilil-setembre 2021) pag. 60

https://es.calameo.com/read/00002444341b0b3caa52e

JUNY 2021 (1)
05.2021 | REVISTA LA PUNXA
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona

Entrevista a Cristina Gelabert. Arquitecte tècnic de l’àrea
d’habitatge social de la Fundació SER.GI
(pag 66 a 68)
https://www.aparellador.cat/images/ServeisCollegiat/Publicacions/Punxa/60La
Punxa.pdf

MAIG 2021 (3)
22.05.2021 | EL PUNT AVUI

Denuncien el “col·lapse” de l’oficina d’estrangeria
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1973748-denuncien-el-col-lapse-de-l-oficina-destrangeria.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

21.05.2021 | DIARI ARA

“És lamentable i penós”: entitats i afectats esclaten pel
“col·lapse” de l’oficina d’estrangeria de Girona
https://www.ara.cat/societat/lamentable-penos-entitats-afectats-esclaten-pel-col-lapse-l-oficina-destrangeria-girona_1_3992720.html

21.05.2021 | DIARI DE GIRONA

Entitats i sindicats demanen solucions pel col·lapse
d’Estrangeria
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/05/21/entitats-i-sindicats-demanen-solucions52081888.html

ABRIL 2021 (7)
27.04.2021 | EL PUNT AVUI
Columna de Carme Vinyoles

Oportunitat per a joves en risc
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1960019-oportunitat-per-a-joves-en-risc.html

21.04.2021 | GIRONA FM

La Fundació SER.GI inicia una campanya de microbeques
per donar oportunitats educatives a joves en risc
d'exclusió
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=16223

21.04.2021 | Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya TSCAT.CAT

Microbeques per a joves
https://girona.tscat.cat/continguts/noticies/microbeques-joves

21.04.2021 | SOLIDARIES.ORG

Microbeques per a joves
https://www.solidaries.org/actualitat/noticies/microbeques-per-a-joves-3300/

21.04.2021 | GIRONA FM
L’INFORMATIU DE GIRONA FM

La Fundació SER.GI inicia una campanya de microbeques
per donar oportunitats educatives a joves en risc
d'exclusió
https://www.mixcloud.com/gironafm/linformatiu-de-girona-fm-210421/

19.04.2021 | TOT SALT .CAT

Beques per a adolescents en risc d’exclusió
https://totsalt.cat/beques-per-a-adolescents-en-risc-dexclusio/

04.2021 | REVISTA EG - EMPRESARIAL GIRONINA

MicroBeques 16+

Núm. 57 (abril - juny 2021) pag. 60

https://es.calameo.com/read/000024443cc8ff5be8fcb

MARÇ 2021 (8)
31.03.2021 | NOVA RÀDIO LLORET

Fundació SER.GI destina prop de 15.000 euros a la
campanya solidària “SOS lloguers i subministres”
(ENTREVISTA A LLUÍS PUIGDEMONT)
https://www.novaradiolloret.org/bon-dia-bona-hora-31-marc-2021/

31.03.2021 | EL PUNT AVUI

Ajudes de SER.GI per a pagar lloguer, llum i aigua
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1947417-ajudes-de-ser-gi-per-a-pagar-lloguer-llumi-aigua.html?cca=3

29.03.2021 | GIRONA FM

La Fundació SER.GI ajuda 33 famílies en situació
d’emergència destinant prop de 15.000 euros a través de
la campanya solidària SOS lloguers i subministres
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=16044

27.03.2021 | DIARI DE GIRONA

SER.GI ha destinat 14.618 euros a la campanya «SOS
lloguers i subministres»
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/03/27/sergi-ha-destinat-14618-euros/1096615.html

03.2021 | REVISTA DE GIRONA (Número 325 -2021)

SER.GI, més de quaranta anys de pedagogia social i lluita
contra l’exclusió
(Article Cristina Andreu i Bru Pellissa, dins el dossier “Desigualtat i vulnerabilitat”)
http://www.revistadegirona.cat/rdg/

09.03.2021 | EL PUNT AVUI

Experiències i aportacions pel canvi
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1935752-experiencies-i-aportacions-pel-canvi.html

08.03.2021 | NOVA RÀDIO LLORET

Dones de diferents nacionalitats reivindiquen el 8M amb
una performance
https://www.novaradiolloret.org/dones-de-diferents-nacionalitats-reivindiquen-el-8m-amb-unaperformance/

01.03.2021 | NOVA RÀDIO LLORET

L’Oficina Jove de la Selva prepara un vídeo amb
col·laboració del jovent per commemorar el 8M
http://www.novaradiolloret.org/loficina-jove-de-la-selva-prepara-un-video-amb-collaboracio-del-joventper-commemorar-el-8m

FEBRER 2021 (9)
17.02.2021 | TV GIRONA

Expliquem la campanya “SOS Lloguers” a TV Girona
(Notícies migdia, a partir del min. 10:30)
http://tvgirona.alacarta.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-17022021

17.02.2021 | CATALUNYA RÀDIO - Catalunya al dia

Més dificultats per pagar també el lloguer social
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/mes-dificultats-per-pagar-tambe-ellloguer-social/audio/1093018/

12.02.2021 | RÀDIO GIRONA FM

Un 72% de les famílies ateses des de la Fundació Ser.Gi
per qüestions d’habitatge no poden fer front al pagament
del lloguer
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15662

11.02.2021 | CCMA notícies 324

Augmenten un 25% les famílies ateses a SER.GI per temes
d'habitatge que no poden pagar el lloguer
https://www.ccma.cat/324/augmenten-un-25-les-families-ateses-a-ser-gi-per-temes-dhabitatge-que-nopoden-pagar-el-lloguer/noticia/3076910/

11.02.2021 | LA VANGUARDIA

Augmenten un 25% les famílies ateses a SER.GI per temes
d'habitatge que no poden pagar el lloguer
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20210211/6240891/augmenten-25-les-familiesateses-gi-per-temes-d-habitatge-poden-pagar-lloguer.html

11.02.2021 | EL GERIÓ DIGITAL

Augmenten un 25% les famílies ateses a SER.GI que no
poden pagar el lloguer
https://www.gerio.cat/noticia/1355069/augmenten-un-25-les-families-ateses-a-ser.gi-que-nopoden-pagar-el-lloguer

11.02.2021 | DIARI DE GIRONA

Augmenten un 25% les famílies ateses a SER.GI per temes
d'habitatge que no poden pagar el lloguer
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/02/11/augmenten-25-families-ateses-sergi/1088605.html

08.02.2021 | RÀDIO SER Girona

SER.Gi atén un 50% més de famílies a la Costa Brava
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/08/radio_girona/1612768422_262626.html

01.02.2021 | El Punt Avui
ENTREVISTA A LLUÍS PUIGDEMONT, director de la Fundació SER.GI

“No deixarem ningú enrere mentre esperem sortir de la
crisi”
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1916961-no-deixarem-ningu-enrere-mentre-esperem-sortir-dela-crisi.html?cca=3

GENER 2021 (7)
GENER 2021 | EL PUNT AVUI

Anuncis campanya SOS Lloguers i subministres
Inserció d’anuncis publicitaris durant el mes de gener.
-faldó 250 mm d’ample x 60 mm d’alt
-anunci 80 mm d’ample x 60 mm d’alt

14.01.2021 | DIARI ARA

Presentació de l'informe INSOCAT, la memòria anual de la federació d'Entitats
Catalanes d'Acció Social (ECAS)

La pobresa s'enquista: els ajuts socials no permeten als
migrants sortir de l'exclusió
https://www.ara.cat/societat/pobresa-cronifica-permeten-migrants-exclusio_1_2601364.html

GENER 2021 | REVISTA LLUM I GUIA de Cassà de la Selva

Anunci campanya Obre la porta al lloguer social
Num. 815 Gener 2021, Pag. 25.
https://www.cassadigital.cat/documents/cassadigital.cat/revistes/815_generlq21v1.pdf

21.01.2021 | GIRONA FM

La Fundació SER.GI i l'AENTEG fan una crida a ajudar a les
persones que tenen dificultats per pagar lloguers i
subministres en context de pandèmia
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15478

21.01.2021 | AENTEG, web actualitat

L'AENTEG col·labora amb la Fundació SER.GI en la crida
SOS per ajudar a pagar lloguers i subministraments
https://www.aenteg.com/index.php/actualitat-aenteg/item/671-l-aenteg-col-labora-ambla-fundacio-ser-gi-en-la-crida-sos-per-ajudar-a-pagar-lloguers-i-subministraments

12.01.2021 | DIARI DE GIRONA

El Consell de Cambres vota avui el substitut de Canadell a
la presidència
https://www.diaridegirona.cat/economia/2021/01/12/consell-cambres-vota-avuisubstitut-48641109.html

01.2021 | COHABITAC, web activitat

SOS lloguers i subministres
https://www.cohabitac.cat/sos-lloguers-i-subministres/

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

