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1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 

 

 

DENOMINACIÓ I DADES BÀSIQUES 

Nom de l’entitat FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI 

NIF G63340483 

Seu social de l’entitat C/ Ramon Soler, 2, Entresol A. Edifici Girona. 08500 Vic 

Lloc web www.fsuport.org 

Telèfon 93 106 42 47 

Adreça electrònica fsuportsocial@fsuport.org 

Registres als que està inscrita 
Entitat Jurídiques de la generalitat de Catalunya. 

Num:1997 

President de l’entitat Pere Tusquellas i Oto 

 

BREU HISTÒRIA 
 
La Fundació pel Suport Social Solidari és una entitat sense ànim de lucre del camp social i educatiu, 
una organització del tercer sector legalment constituïda al novembre del 2003.  
 
La seva finalitat principal és dissenyar i desenvolupar projectes destinats a satisfer les necessitats 
dels sectors més desafavorits de la societat, donar suport a totes aquelles persones en situació de 
risc social i a les seves famílies. Es proporcionen eines per promoure el seu apoderament, una 
actuació preventiva que permet contenir i/o resoldre situacions problemàtiques que, en cas de no 
intervenir-hi, podrien cronificar-se. Aquesta activitat sovint complementa la tasca de l’atenció 
primària especialitzada en tots aquells àmbits previstos al Decret 284/1996 de regulació del Sistema 
Català de Serveis Socials.  
 
Aquesta entitat compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’acció social a Osona, 
especialment en l’acompanyament d’infants i joves amb dificultats d’adaptació social i/o en procés 
de recuperació personal. A partir del 2012 amplia el seu focus d’atenció, incloent a la població 
reclusa entre els col·lectius destinataris de la seva activitat i, a nivell territorial, la comarca del 
Tarragonès.   
 
L’any 2016 s’incorpora l’entitat al Grup Suport Social, organització que aglutina entitats del camp 
social, educació i joventut amb un objectius similars. En l’actualitat, conformen el grup la Fundació 
pel Suport Social Solidari, Fundació Projecte i Vida, Semes, Empresa d’inserció Olea Multiserveis, 
l’Associació d’AGIP Llinars i l’Associació pel Servei i Acompanyament a les persones. 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANS DE GOVERN –  

 

JUNTA DE GOVERN  

 L’entitat es regeix per una Junta de govern o Patronat. Les seves funcions principals són 
vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatus de l’entitat, tot 
assegurant la seva sostenibilitat. Es reuneix de forma bimensual amb l’objectiu d’assumir el 
seguiment dels diferents serveis de la Fundació, així com orientar en qüestions 
d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic i/o l’elaboració del Pla 
estratègic institucional. Alguns membres del Patronat donen suport en la recerca de 
recursos econòmics, en la representació institucional o facilitant relacions d’interès per 
l’entitat.   

Pere Tusquellas i Oto President 

Joan Sala Baget Tresorer 

Emi Payan Alfonso Secretaria 
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CONSELL ASSESSOR 

 Òrgan de caràcter consultiu, amb la funció expressa de ser un pont entre la societat i la 
Fundació. Les persones que formen part del Consell Assessor, opinen, valoren i assessoren 
sobre els projectes que impulsa la Fundació, traslladen qüestions i reptes de la nostra 
societat i proposen possibles actuacions a desenvolupar per part de la Fundació. 

Josep Mª Orduña    

Jordi Bach   

Rodolfo Benza   

Marcel Abbad   

 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

 Òrgan de coordinació de les accions que s'impulsen des de la Fundació i les diverses 
entitats vinculades. S'hi fa el seguiment dels plans d'actuació, els projectes i els programes, 
així com dels pressupostos, la gestió quotidiana o el desenvolupament de les persones dels 
equips de treball. Es reuneix trimestalement 
 

Pere Tusquellas i Oto Director general  

Emi Payan Alfonso Directora administrativa  

Genoveva Gorchs Corominas Directora tècnica  

Laura Andreu Coordinadora UD  

Mireia Arumí Coordinadora CO Prats 
Lluçanès 

 

Arnau Codina 
Coordinador CO Santa 
Eugènia de Berga 

 

Berta Pagès Coordinadora CO Centelles  

Laura Icart Izquierdo Coordinadora Programa 
Prevenció 

 

Aina Tusquellas Payan Treballadora social SOAF  

Francesc Torras Bozzo Coordinador ESAC  

Toni Jimenez Coordinador Alberg  

 

EQUIP DE DIRECCIÓ 

 Òrgan encarregat de la direcció i gestió ordinària de l’entitat. Està presidit pel Director 
General i es reuneix setmanalment. 
 

Pere Tusquellas i Otto Direcció general  

Emi Payan Alfonso  Direcció administrativa  

Genoveva Gorchs Direcció tècnica  
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MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ 

   33 TREBALLADORS   8 VOLUNTARIS 

  

 

   

 

 

 

        

 

  

 

FORMACIÓ EN: 

 Eines 2.0 

 Intervenció sistèmica aplicada als Serveis Socials 

 Primers auxilis 

 Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 

 

DOCUMENTS INTERNS VIGENTS: 
 
- Codi deontològic dels professionals de Fundació pel Suport Social Solidari. 
- Pla d’igualtat. 
- Protocol d’Assetjament Laboral. 
- Pla de voluntariat. 
- Pla estratègic 2017-20. 
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2. PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 

ORGANITZACIONS DE SEGON NIVELL 
 

 

Organització constituïda el 1999 amb la missió de representar, 
defensar i promocionar les entitats que atenen a joves tutelats, 
extutelats i/o en risc d’exclusió social a partir de 16 anys, en procés 
d’emancipació i autonomia, així com oferir recursos i serveis que 
donin resposta a les necessitats plantejades. 

 

Institució que aglutina a diferents entitats del camp social, educació 
i joventut. Es fomenta l’intercanvi de coneixements tècnics, 
recursos materials i humans entre les organitzacions que en formen 
part (Fundació pel Suport Social Solidari, Fundació Projecte i Vida, 
Semes, Empresa d’inserció Olea Multiserveis, Associació d’AGIP 
Llinars i Associació pel Servei i Acompanyament a les persones). 

 
 
TREBALL EN XARXA AMB LES ALTRES ENTITATS DEL GRUP SUPORT SOCIAL 
 

  

 

 

 
 

 
 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE FINANCIEN PROJECTES GESTIONATS PER L’ENTITAT 
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AGENTS PRIVATS QUE DONEN SUPORT A L’ENTITAT 
 

 

Organització humanitària amb àmplia tradició a la comarca 
d’Osona.  

 

Desenvolupa actuacions de suport a projectes socials que 
pretenen facilitar la integració dels més desfavorits. Destaca, 
entre d’altres, el programa Habitatge, Interculturalitat i cohesió 
social, Entitats i Empreses socials i Pobresa.  

 

Organisme de l’Església catòlica dedicat a la coordinació de la 
beneficència humanitària. Destina els seus esforços a combatre la 
pobresa, exclusió, intolerància i discriminació.  
 

Ajuntament de 

Sant Feliu Sasserra 

AJUNTAMENT DE  
PRATS DE LLUÇANÈS 

Ajuntament 

d’Orís 

SISTEMA INTEGRAT 
DE SALUT D’OSONA 
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Corporació multinacional privada amb seu a Minnesota, als EUA. 
Dedicada a la compra, venda, processat i distribució de gra i altres 
mercaderies agrícoles, el cultiu i venda de pinso agrícola i venda 
d’ingredients per a la indústria farmacèutica. 

 

Empresa dedicada al tràmit duaner amb 75 anys d’antiguitat. 
Periòdicament s’implica en la realització d’una acció social amb la 
participació dels seus treballadors. 

 

Servei en xarxa que gestiona ofertes de recursos excedents 
d’empreses a fi de ser reutilitzats tant en països en vies de 
desenvolupament com per part d’entitats del Tercer Sector. Es 
gestionen donacions per tot Catalunya, i segons el cas, també per 
l’Estat Espanyol.  

 

L’associació d’acollida El Tupí, gestiona el servei de menjador 
comunitari per a persones amb dificultats. Forma part de la Xarxa 
Alimentària de Vic, proporciona àpats elaborats i un entorn 
socialitzador, de forma temporal, a persones que presenten 
situacions de necessitat alimentària. 

 

#GivingTuesday és un moviment global que vol incentivar i 
multiplicar les bones accions de les persones. L’objectiu és 
dedicar un dia a tot el món (27 nov), a celebrar l’acció de donar, 
ja siguin aliments, diners, temps (voluntariat), objectes de segona 
mà, etc. A través de les reds socials,  hashtag #GivingTuesday  , es 
busca mobilitzar a tots els ciutadans, famílies, organitzacions i 
empreses per a que contribueixin en aquest dia mundial de la 
donació, amb l’objectiu final d’expandir la solidaritat els 365 dies 
de l’any. 

 

Ecoveritas, cadena de supermercats d’alimentació ecològica, 
fundada el 2002, per quatre famílies catalanes. Amb l’objectiu de 
fer accessible a tothom la millor alimentació possible, el menjar 
de veritat, oferint la màxima varietat de productes al millor preu i 
sempre amb la certificació ecològica. 

 

Bruguera i Codina és una empresa familiar que va néixer el 1966, 
fruit de la inquietud del seus fundadors: Miquel i Enriqueta. 
Actualment, ubicada a Manlleu. Dedicada a la maquinària pel ram 
de l'alimentació; comercialització, reparació de maquinària, 
calibració de balances i bàscules i servei tècnic.  

 

Fundació Josep Comas Puigcercós , fundada el 2000 a Vic.  
Té per objectiu atendre i facilitar gratuïtament a totes les 
persones possibles mancades de recursos, productes relacionats 
amb l'òptica, l'ortopèdia i l'audiologia de primera necessitat, com 
són pròtesis, ulleres, audiòfons, etc. 

 

Dental Vic és un dels centres dentals de Dental CATALUNYA. 
Tractaments odontològics integrals i avançats.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje8pC2v-nZAhVDPxQKHQz_BjQQjRwIBg&url=https://www.folletomania.es/catalogos-veritas&psig=AOvVaw1cWMgs8MpN1sjYn6Bh9_Bk&ust=1521037237233949
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3. SERVEIS I PROJECTES 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA SIDA I ALTRES ITS EN L’ÀMBIT DE LA PROSTITUCIÓ. OSONA 

Aquest programa té el seu origen en un estudi de prospecció iniciat l’any 2008 a la comarca d’Osona. 
A partir del 2010 l’entitat n’assumeix la seva execució.  
L’objectiu general és prevenir la transmissió del SIDA i altres malalties de transmissió sexual en les 
persones que exerceixen la prostitució a Vic i al conjunt de la comarca d’Osona. 
Entre les actuacions previstes, es concreten visites als pisos i locals destinats a aquesta activitat, 
s’ofereix assessorament sociosanitari i s’entreguen materials de protecció. 
La població diana del programa és heterogènia, tant pel lloc de procedència, edat (entre els 18 i 60  
anys aproximadament) i situació al país (permís de residència vs. situació d’il·legalitat, per les 
persones de procedència extracomunitària). 

RESPONSABLE   Maria Portet 

CAPACITAT DEL SERVEI  Il·limitada 

TOTAL PERSONES ATESES 186 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 
Treballadors/res sexuals que exerceixen a la comarca d'Osona amb diferents 
situacions de legalitat/il·legalitat, diverses nacionalitats i procedències. 

EQUIP HUMÀ  
Treballadors   2 

Persones en pràctiques 0 Voluntaris 0 

INDICADORS    

 Persones contactades: 186 
 Intervencions realitzades: 308 
 Persones ateses en el espai de suport i acompanyament del CAP 

d’Osona: 62  
 Locals contactats: 42 pisos i 1 pub 
 Gestió de Targetes Sanitàries: 55 
 Visites ASSIR: 111 

 FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

FINANÇAMENT 
Dept. de Salut. Generalitat de Catalunya / SISO. Sistema Integrat de Salut 
d’Osona / Diversos ajuntaments de la comarca d’Osona 
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UNITAT DEPENDENT PUNT I SEGUIT. TARRAGONA 

Habitatge adreçat a internes penades classificades en tercer grau de tractament que compleixen 
condemnes en els centres penitenciaris de Catalunya. Es prioritza la derivació d’aquella població que 
disposi de la seva residència habitual i/o activitat ocupacional o laboral ubicada a la comarca del 
Tarragonès o adjacents a aquesta, tenint en compte la distribució geogràfica d’aquests serveis. 
En aquest entorn es desenvolupa un itinerari integral per a la reinserció sociolaboral d’aquestes 
dones, desenvolupant actuacions que contribueixen al seu apoderament. El document de referència 
és el programa individualitzat, elaborat de forma conjunta amb l’equip tècnic del Centre Obert de 
Tarragona. 
La Unitat Dependent esdevé, doncs, un recurs que actua de pont entre el règim d’internament i la 
seva plena reinserció social. Destacar que no es contempla un període màxim d’estada sinó que 
aquest dependrà de la situació processal penal de cada interna.  
L’entitat assumeix la gestió del servei des del 2012.  

RESPONSABLE Laura Andreu 

CAPACITAT DEL SERVEI 5 places de pernocta Article 165RP i 9 places de seguiment Article 86.4 RP. 

TOTAL DONES ATESES 21 

ALTES/BAIXES ANUALS Altes:8  Baixes:15  En compliment: 6 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 

Dones, majors d'edat, procedents de diferents centre penitenciaris de 
Catalunya que es troben en tercer grau de classificació penitenciària, fet que 
afavoreix la seva incorporació progressiva en el seu entorn més proper. 

EQUIP HUMÀ 

Treballadors: 3 1 coordinadora treballadora social  
1 auxiliar de nit a jornada complerta  
1 educadora social a 10h/set 

Persones en pràctiques 1 Voluntaris 1 

INDICADORS   

 Valoració positiva del 100% pel que fa les infraestructures i les 
tasques dels professionals del servei.   

 Treball d’apoderament més individualitzat. 
 Les baixes del recurs: 2 llibertats condicionals a les 2/3, 4 llibertats 

condicionals a les 3/4, 7 llibertats definitives i 2 regressions de grau.  
 El 100%  de les dones han millorat a nivell formatiu-laboral, de les 

baixes un 66’6% s’ha incorporat món laboral.  

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 

Coneixement de les eines de valoració de la reincidència delictiva (RISCANVI) i 
dels conceptes utilitzats a l'Àmbit Penitenciari respecte a les persones que es 
troben en règim semi obert. El que es coneix com a Medi Obert en Serveis 
Penitenciaris. 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials. 

FINANÇAMENT Dept. de Justícia. Generalitat de Catalunya 
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PIS DE PERMISOS. TARRAGONA 

El pis de permisos de Tarragona és un espai residencial que dóna resposta a persones que estan 
complint condemna i que no disposen d'habitatge ,o no poden, per gaudir de sortides a l'exterior del 
centre penitenciari on estan complint condemna. 
 
El recurs funciona com a primer espai acollidor extern al centre penitenciari duent a terme un 
seguiment socioeducatiu i de suport en el medi social per tal de què els/les interns/es puguin refer la 
seva vida, evitant així la reincidència delictiva. 

RESPONSABLE Laura Andreu 

CAPACITAT DEL SERVEI 5 places  

TOTAL PERSONES 

ATESES 
5 

ALTES/BAIXES ANUALS Altes: 5 i Baixes: 1 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 
Persones que estan complint condemna i que es troben en 2on o 3er grau de 
classificació. Fet que els hi permet poder fer sortides a l'exterior 

EQUIP HUMÀ 
Treballadors 1 coordinadora i 1 educadora social  

Persones en pràctiques 1 Voluntaris 2 

INDICADORS   

Tenint en compte que la implementació del projecte és molt recent, 4 mesos. 
 La mitjana d'estades d'usuaris al recurs tenint en compte la capacitat i els 

dies d'atenció que ha estat del 12,13%.  
 La coordinació entre serveis, s'ha obtingut una resposta positiva per part 

dels altres serveis. 
 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 

Coneixement del funcionament i organització dels permisos de sortida a 
l'exterior que gaudiran els/les penats/des dels centres penitenciaris 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

FINANÇAMENT Dept. de Justícia. Generalitat de Catalunya 

  



Memòria 2017   

 
 
 

14 
 

XARXA DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA -SIS- D’OSONA 

Servei global d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc social i a les seves famílies 
aquells municipis de menys de 10.000 habitants d’Osona que n’estiguin interessats. El Consell 
Comarcal lidera el projecte, en un intent d’unificar criteris de funcionament i implementar un model 
propi d’intervenció socioeducativa.  
L’objectiu general és incidir en el desenvolupament de l’infant i adolescent a escala individual, grupal, 
familiar i comunitària, utilitzant el lleure com a espai de detecció, prevenció i de referència educativa. 
Es pretén reduir les situacions de desprotecció infantil desplegant serveis no residencials, així com 
proveir de recursos a la família contribuint al seu apoderament. 
L’entitat assumeix la gestió tècnica del projecte des de l’any 2014. En el transcurs del 2016 hi han 
participat els municipis de Sta. Eugènia de Berga i Prats de Lluçanès, concretant-se l’obertura 
d’aquest servei a Centelles el gener del 2017.  
Paral·lelament, i des del mateix any 2014, l’entitat gestiona el Centre Obert de Sant Feliu Sasserra en 
conveni amb l’ajuntament d’aquest municipi.  

RESPONSABLE Genoveva Gorchs 

CAPACITAT DEL SERVEI 45 Sta Eugènia  // 10/dia Prats // 15 Centelles //  8 St. Feliu = 78 

TOTAL PERSONES ATESES 45 + 58 + 11+ 8 =122 

ALTES/BAIXES ANUALS Altes:  3/22/11/8= 44 / Baixes:4/4/0/2= 10 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 

 Gènere: 47’5% dels usuaris pertanyen al gènere femení i el 52’5% restant 
al gènere masculí.  

 País de procedència: Espanya, Marroc, Romania, Polònia, Xina, 
Hondures, Colombià, Romania, Índia, Senegal, Pakistan, Equador, Ghana.  

 Usuaris amb edats compreses entre els 3 i els 16 anys.  
 Infants i joves derivats del centre educatiu i els SBAS. 
Número de Famílies ateses: 35/40/9/5 = 89 

EQUIP HUMÀ 
Treballadors 2 + 3 + 2 +2 

Persones en pràctiques --- Voluntaris --- 

INDICADORS   

SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 
Assistència: Grup 1: 79% / Grup 2: 65% / Grup 3: 84% 
Objectius: 14 /24 assolits. (Individuals:4/7.Familiar: 0/3. Grup:4/5. Comunitari: 
4/4 i Equip treball: 2/5.) 
Enquestes satisfacció: 72% contestades. Valoració mitja de 0 a 5: 4,8 
Tutories/ reunions familiars: 45  
 

PRATS DE LLUÇANÈS:  
Objectius complerts: 2/4 
Reunions amb les famílies: 60 
Nombre de reunions amb altres agents educatius: educadora de serveis 
socials (19), escola Lluçanès (3), Institut Castell del Quer (3), Escola FEDAC 
(2) i regidora d'educació del municipi (2) 
Sortides dins i fora del municipi (8 sortides ʺestrellaʺ), tallers amb els infants 
(16), tallers amb infants i família (1). 

 

CENTELLES:  
Assistència 79,3% 
Enquestes de satisfacció als infants (100%contestades: 42,9% molt bé, 
52,3% força bé, 5% gens) i famílies (87,5% contestades: de 0 a 3, una 
puntuació mitja de 2,79) 
Reunions amb les famílies: 14 
Reunions i coordinacions amb altres agents educatius (serveis socials: 10 
centres escolars: 6, altres entitats: 1, altres professionals de suport 
psicològic: 1) 
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SANT FELIU SASSERA:  
Assistència : 93'68% 
Enquestes de satisfacció als infants (100%contestades:50 % molt be, 50 % 
força be) 
Reunions amb les famílies: 9 
Reunions i coordinacions amb altres agents educatius (serveis socials: 7, 
centres escolars: 1) 
 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 

Eines 2.0,Intervenció sistèmica aplicada als Serveis Socials, Taller pràctiques 

restauratives, Curs de prevenció de violències masclistes en joves, Prats de 
Lluçanès. Participació taller sobre bullying ʺÉs cosa de nensʺ Prats de Lluçanès. 

Participació als Espais de Debat Educatiu (EDE) de Prats de Lluçanès. 
Formació per a professionals de l'educació sobre la prevenció i detecció d'ASI Prats 
del Lluçanès.   

FINANÇAMENT 
Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament  de Sta Eugènia de Berga, 
Ajuntament de Prats de Lluçanès, Ajuntament de Centelles i Ajuntament de 
St. Feliu Sasserra. 
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SERVEI D’HABITATGES D’ESTADA TEMPORAL. OSONA 

Servei d’allotjament d’àmbit comarcal per a persones o famílies que es troben sense llar i no compten 
amb una xarxa de suport informal sòlida a la que recórrer.  Els tècnics dels Serveis Socials municipals 
són els responsables d’aquesta derivació, amb un temps d’estada variable fins a un màxim de 6 
mesos. 
En aquest context es pretén donar resposta a les necessitats d’allotjament d’urgència i temporal de la 
població de Vic i comarca d’Osona, de forma unitària i coordinada; acompanyar en situacions de 
vulnerabilitat per necessitat d’habitatge, contribuint a la capacitació de les persones o famílies per tal 
que trobin i mantinguin de manera autònoma un habitatge digne i adaptat a la seva situació personal 
i familiar. 
L’entitat assumeix la gestió d’aquest servei des del 2013, amb participació del Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de Vic. S’amplia progressivament la quantitat de pisos d’inclusió social 
disponible, arribant als 6 actuals.  
A finals del 2016 l’entitat rep, per part de l’Ajuntament de Vic, la resolució d’adjudicació del Servei 
d’allotjament d’urgència i el temporal de la ciutat, assumint-ne la gestió efectiva a partir del mes de 
gener del 2017.  
 

RESPONSABLE Genoveva Gorchs 

CAPACITAT DEL SERVEI 
7 pisos, amb una capacitat d’atenció màxima de forma simultània de 16 
unitats familiars. 

TOTAL PERSONES ATESES 
43 unitats familiars 
76 persones (18 homes, 27 dones, 31 infants i joves) 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 

Homes sols 37%. Dones soles 30%. Dones soles amb fills 27%. Homes sols 
amb fills 3%. El 53% son espanyols, 32% del Marroc , 5%Africa, 5% Europa, 
5% Amèrica Llatina. 

EQUIP HUMÀ 

Treballadors 3 (coordinadora del servei, treballadora 
social i treballadora familiar) 

Persones en pràctiques 2 Voluntaris --- 

INDICADORS   

 Satisfacció dels usuaris: 98% valoren MOLT positivament el servei, tan 
l'estada com els professionals, i suggereixen millorar les instal·lacions. 

 
 Satisfacció dels professionals derivadors:60% consideren el servei MOLT 

adequat i 40 % adequat. 60% MOLT útil a la persona derivada , 4'% 
adequat. 100% consideren MOLT adequat la informació /coordinació amb 
els professionals 

 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

FINANÇAMENT Consell Comarcal d’Osona 
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SERVEI DE PIS ASSISTIT PER JOVES EXTUTELATS. REUS 

Habitatges destinats a joves entre els 18 i 21 anys sense recursos propis ni familiars que, en arribar a 
la majoria d’edat, surten de les institucions on han estat acollits. L’entitat gestiona concretament un 
habitatge, des de l’any 2012. 
En aquest servei, depenent de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), es pretén 
promoure l’autonomia personal, laboral i social necessària per viure de forma independent.  
Paral·lelament, s’assumeix la dinamització d’un espai FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos 
Assistits). Es tracta d’un punt de trobada per a joves en risc social, especialment extutelats i també 
derivats dels serveis socials i d’altres entitats del sector, un espai adient per acompanyar-los en el seu 
procés d’emancipació.  

RESPONSABLE Laura Andreu 

CAPACITAT DEL SERVEI 4 places  

TOTAL PERSONES ATESES 5 joves 

ALTES/BAIXES ANUALS Altes: 2 i Baixes: 2 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 
Noies proposades per l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de 
Tarragona (ASJTET Tarragona), procedents de diferents centres de la DGAIA. 

EQUIP HUMÀ 
Treballadors 2 (coordinadora i educadora social) 

Persones en pràctiques --- Voluntaris 2 

INDICADORS   

Del total de joves ateses n'hi ha 2 que porten més d'un any i ja tenen 
interioritzats els aspectes bàsics d'autonomia i per tant ens hem centrat 
amb l'àmbit laboral i regularització de documentació per tal de facilitar la 
seva sortida exitosa del recurs. Amb les altres 3 joves s'ha treballat el procés 
d'emancipació de manera més àmplia ja que s'han detectat més mancances. 
D'aquestes 2 d'elles han estat expulsades per incompliment del pla de 
treball. I la tercera continua al pis amb una bona evolució. 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

FINANÇAMENT Dept. de Treball, Afers socials i Família. Generalitat de Catalunya 

 

 
 
 
 

  



Memòria 2017   

 
 
 

18 
 

SERVEI D’ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA I TEMPORAL. VIC 

El Servei d’allotjament d’urgència i temporal de la ciutat de Vic té una capacitat d’atenció màxima de 
forma simultània de 65 unitats familiars, totes elles derivades pels tècnics dels Serveis Socials 
municipals. 
Des d’aquest projecte es contemplen dos tipus de serveis interrelacionats entre sí: 
-       Servei d’allotjament d’urgència d’estada limitada.- Sempre que hi hagi disponibilitat de places, 
s’allotja de forma immediata a persones adultes o famílies en situació de pèrdua d’habitatge i que no 
compten amb el suport familiar ni recursos econòmics propis per resoldre satisfactòriament aquesta 
circumstància. 
L’horari d’obertura del servei s’estableix entre les 20h-23h del vespre, i les 7h-9h del matí següent. 
-       Servei d’acolliment d’urgència de curta i mitja estada en habitatges socials.- S’ofereix la 
possibilitat de viure en un pis per millorar la situació de l’usuari i/o unitat familiar des de la 
perspectiva individual, social i comunitària, sempre que hi hagi disponibilitat de places al servei. 
 
 L’entitat assumeix la gestió d’aquest servei el gener del 2017. 

RESPONSABLE Toni Jiménez 

CAPACITAT DEL SERVEI 65 unitats familiars 

Servei D’ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA. VIC 

TOTAL PERSONES ATESES 143 persones 

ALTES I BAIXES  ANUALS 160 sol·licituds/149 baixes 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 

Derivats de SBAS Vic, Càritas, Guàrdia Urbana Vic, Guardia Urbana Manlleu i 
Consell Comarcal d'Osona. Home. Nacionalitat espanyola. 35-50 anys. Sense 
ingressos. Solter. 

EQUIP HUMÀ 

Treballadors 1 Educador social, 2 Integradores socials, 2 
vetlladors, 1 Personal neteja, 1 Personal 
manteniment 

Persones en pràctiques 0 Voluntaris 1 

INDICADORS   
 Atenció/Funcionament/Espais: 83% molt bona, 15% força bona, 2% poc 

bona, 0% gens bona 
 Avaluació del servei: 87% molt bona, 11% força bona, 2% poc bona.  

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

Servei D'ACOLLIMENT DE CURTA ESTADA. VIC 

TOTAL PERSONES ATESES 37 persones 

ALTES I BAIXES  ANUALS 14 altes / 12 baixes 

DESCRIPCIÓ DE LA 

POBLACIÓ ATESA 
Derivats de SBAS Vic. Dona, monoparental amb fills menors a càrrec. 

EQUIP HUMÀ 

Treballadors 1 Educador social, 2 integradores, 1 
Personal de neteja, 2 Personal de 
manteniment. 

Persones en pràctiques: 0 Voluntaris: 1 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

DEL SERVEI 
Protecció de dades, Eines 2.0, Intervenció sistèmica aplicada als Serveis 
Socials 

Finançament Ajuntament de Vic 
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FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI 

Carrer Ramon Soler, 2, entl. A. Edifici Girona. 
08500 Vic 

Tel 931064247 

emi@fsuport.org 
www.fsuport.org 

 


