Ajuntament de Vilassar de Dalt
Serveis Socials

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Identificació de la sessió

Núm.:
Data:
Horari:
Lloc:

2/2012
15 de novembre de 2012
18,10 a 20,10
saló de sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen

M. Lluïsa Ruhí Planas, presidenta
Xavier Godás Pérez, com alcalde (s’incorpora a 18,30)
Roser Ninet Galofré, en representació d’OXV
Esther Sánchez Casero, en representació de CiU (s’incorpora a les 18,30)
Núria Colomer Prats, en representació d’ERC
Toni Callejón Bescós, en representació de la CUP
M. Victòria Domènech, en representació de Cáritas Vilassar
Pere Fabregá Colomer, en representació de la Fundació Hospital de Sant Pere
Jerònima Sánchez Sánchez, en representació d’Oncolliga
Ana Marin Martínez, en representació del Casal de la Gent Gran de Can Rafart
Chantal Blanco, en representació de la Fundació Catalònia –Torremar
Carmen Berengüí Reales, en representació de Solidaris amb Burkina Faso
Lourdes Andreu Daufí, experta
Sergi Romera, educador social i coordinador dels SSB
Mieke Gerritsma, coordinadora del Casal de Dia
Sílvia Domènech, treballadora del Centre Obert
Montserrat Llimona, secretària
També ha estat convidada

Elisenda Guedea

Ha excusat la seva assistència:

Salvador Riera Ribas, en representació del GEVD
César Carmona Laso, en representació de la CEV
Natalia Dorado, en representació de Creu Roja
Josep Hervás , en representació de Creu Roja
Eva Ribas, en representació del CAP
M. Reyes Paniagua, treballadora social dels SSB

Ordre del dia:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 24 de maig de 2012
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2. Evolució dels Plans, projectes, accions i col·laboracions presentats en la darrera
sessió del CMSS:
- Plans i accions pendents de realitzar pels SBAS.
- Accions de Serveis socials engegats, en col·laboració amb altres àrees.
- Accions de Serveis Socials engegats amb suport comunitari (municipi)
- Accions de Serveis Socials engegats amb suport d’altres entitats o
administracions
3. Altres projectes comunitaris impulsats i/o amb participació dels Serveis Socials:
- Creació d’un grup impulsor del Banc del Temps
- Proposta de la Sra. Elisenda Guedea com a impulsora del projecte
Voluntaris per Vilassar de Dalt
4. Sobrevinguts
5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

Obre la sessió la regidora de Serveis Socials, M. Lluïsa Ruhí, dient que aquest és el segon
Consell que es porta a terme dintre d’aquesta legislatura. Manifesta que estant en un
moment de crisi com el d’ara hi ha hagut mostres de col·laboració entre persones; també
des del Consell Escolar i a l’Institut Jaume Almera fan jornada compactada amb
participació amb els serveis socials i així, segons necessitats d’algunes famílies, van a la
cantina i esmorzen. L’empresa Set & Tria també rebaixa a 5 € els àpats que serveixen al
casal de dia i a més s’ofereix el dinar i sopar a dues persones i a una se li renta la roba.
La pastisseria Can Cros ofereix al Centre Obert una trentena de berenars a diari. També ens
han ofert la furgoneta de Can Tarrida; l’escola Sant Jordi diuen que poden oferir quatre
menús diaris. El Grup d’Escoltes proposen fer excursions amb col·lectius d’immigrants per
tal de conèixer patrimoni.
Abans de la intervenció que demana en Sergi Romera, es dóna compte del primer punt de
l’ordre del dia,
Punt 1. Aprovar l’acta de la darrera sessió de 24 de maig de 2012
S’aprova per unanimitat de tots els assistents.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Romera comentant que s’ha intentat buscar inèrcies per
arribar a les famílies via comunitària treballant amb vosaltres, dirigint-se als presents,
representants d’entitats del poble, i diu que ara que és un moment de dificultats fem que
l’ajuda arribi a la gent més desvalguda de la crisi. Comenta el que s’ha anat fent amb els
esforços de tots, detallant els més importants i que són els que ara estem tirant endavant.

Punt 2. Evolució dels Plans, projectes, accions i col·laboracions presentats en la darrera
sessió del CMSS
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Segueix amb la paraula en Sergi explicant que hi ha hagut una primera reunió amb
l’empresa que portarà a terme la diagnosi prèvia a les persones per donar resposta global a
l’autonomia personal. Cal pensar com podem ajudar a la població. Comenta que la Mieke
ens ho explicarà.
Tot seguit, la Sílvia Domènech, sobre l’absentisme que es va detectar. Els joves del fracàs
escolar ara no treballen i el que volem és detectar-ho abans perquè això no passi. Al gener
de 2013 pensem engegar-ho per registrar temes d’absentisme i actuar amb altres agents que
estan amb els nens. Cada trimestre ens reunim en les comissions socials formades per
l’educador social, l’EAP, Centre Obert i representants del Centre Educatiu per treballar
conjuntament. És un pla conjunt de la comarca.
En Sergi diu que és la Sílvia qui ho ha tirat endavant i s’ha aprovat pel Ple de l’Ajuntament
i te la solidesa i força per tractar-los. Definirà què s’ha de fer i quan i sabrem el que hauran
de fer les escoles quan es dóna un cas d’absentisme. És obligat des dels 6 als 16 anys i
l’objectiu és motivar aquests nens.
2.1 Plans i accions pendents de realitzar pels SBAS
El primer pas, explica la Mieke, coordinadora del SAD i Casal de Dia, és la diagnosi.
Atenem a molta gent amb dependència. Volem saber on estem i preparar-nos pel futur. Es
tracta d’un anàlisi estadística de com viu la gent i les necessitat que tenen; volem ampliar
la cartera de serveis.
Comenta que cada vegada hi ha més persones grans que viuen soles o semi-soles amb
necessitats molt diferents. I el que es vol és estar a prop d’aquestes persones, donant-los-hi
una atenció a mida i flexible mitjançant la prevenció i l’atenció directa. L’equip de SAD i
Casal de Dia sempre volem potenciar la independència i respectar la autonomia. És
l’actitud dels professionals de l’equip; una filosofia de treball.
Intervé en Sergi recordant que tenim un Casal de Dia (som pioners) però volem que la
gent que encara son autònoms, poder allargar-los-hi el màxim possible la seva autonomia.
Exposa accions per millorar amb els nous projectes per avançar en aquest sentit. Comenta
que es demanarà a la Diputació el Pla d’Atenció que tenen elaborat per els seus ciutadans.
Demana la paraula la Lourdes Andreu preguntant com es planifica la part econòmica?
Sergi exposa que serà una manera de poder-ho explicar i es detectarà abans; si la part
política ho visualitzen i si el pressupost permet prioritzar-ho... I sobretot que la persona
visqui el màxim de temps a la seva llar (o entorn)
2.2 Accions de Serveis socials engegats, en col·laboració amb altres àrees
En Sergi explica que a la recapta s’han recollit més de 400 Kg. d’aliments. Que s’han
reunit amb la regidoria de comerç i amb el Banc d’Aliments de la Creu Roja; es considera
que a la recapta hi manca el producte fresc.
Comenta que s’ha tirat endavant amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del
poble.
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La regidora explica que es va proposar de fer uns vals/tikets per valor d’un euro però van
manifestar, els comerciants, que millor seria fer-los-hi una bossa i donar-la al final del dia.
Durant la reunió amb els comerciants, comenta la sorpresa que van tenir ja que es va
mostrar en tot moment l’empenta i ganes per ajudar. Es mostra el cartell amb el lema:
Fresc per a tothom.
S’explica, a la pregunta de quan i com es fa el lliurament dels aliments, que cada 15 dies o
1 vegada al mes, depenent de les necessitats.
Es pregunta per part de la Lourdes Andreu, si les persones que ho rebin, voldran ser
visibles?
Respon Sergi manifestant que a la reunió es va acordar que si la persona porta el val, se li
donarà el producte de tal forma que el pagament es farà però en tikets.
Comenta que ara són 50 les persones ateses però hi ha molta més demanda degut a les
expectatives de futur i cal fer-ho perquè no s’enquistin situacions d’aquestes.
Demana la paraula la Lourdes Andreu preguntant com es planifica la part econòmica?
També pregunta si es demanarà alguna cosa per contra.
Respon la regidora dient que ara s’està estudiant mitjançant el grup de voluntariat, que avui
es presenta.
Intervé en Sergi explicant que se signarà un compromís de bones pràctiques. També diu
que hi haurà un pla de treball amb cada família atesa i per tant ja hi ha una contraprestació.
La M. Lluïsa Ruhí, regidora, comenta que hi ha gent que pregunten de quina manera poden
ajudar.

2.4 Accions de Serveis socials engegats, amb suport d’altres entitats o administracions
La Sílvia del Centre Obert, explica que aquesta setmana ha començat el Reforç escolar per
a cinc menors amb dificultats d’aprenentatge que provenen de famílies més desfavorides
econòmicament, amb col·laboració de la Fundació AGI i la Fundació La Caixa.
2.3 Accions de Serveis socials engegats, amb suport comunitari (municipi)
Tot seguit el coordinador assabenta dels treballs que estan funcionant engegats amb suport
comunitari com Creu Roja que ha finançat 28 beques per a famílies amb menys de 500
euros al mes, 35€ per roba pels menors, 100 € per llibres i material escolar i que uns 11
nadons ha rebut bolquers per a un mes.
De Vilassar de Dalt contra el càncer, comenta, s’han ofert per transport a dues persones
grans pel desplaçament a l’Hospital per fer el corresponent tractament. De Can Tarrida ens
ofereixen menjar per a dues persones, usuaris de SS; de l’empresa de menjar Set i Tria
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ofereixen 15 menús amb un preu especials de 5,50€ per tot el curs en comptes del 6,70€ i
alguns altres ajustaments e també en menús.
La Jerònima Sánchez, representant d’Oncolliga, comenta que en el nou espai s’ensenya
que amb poc menjar es fa possible estar més sa.
Punt 3. Altres projectes comunitaris impulsats i/o amb participació dels Serveis Socials:
Explica el coordinador l’impuls per a la participació ciutadana en Acció Social com és:
3.1 Creació d’un grup impulsor del Banc del Temps
Comenta que aquest punt, de moment no s’ha tirat endavant però s’hi està treballant. Es
tracta d’organitzar i generar cultura comunitària mitjançant l’intercanvi.
Intervé la M. Lluïsa Ruhí comentant que ofereix la possibilitat a la gent amb temps per
intercanviar o oferir.
3.2 Proposta de la Sra. Elisenda Guedea com a impulsora del projecte Voluntaris per
Vilassar de Dalt
Continua amb la paraula la regidora tot presentant-nos a la Sra. Elisenda Guedea,
impulsora d’un programa de voluntariat per Vilassar de Dalt que quan el va presentar,
comenta la M. Lluïsa, s’hi va estar d’acord; cal començar per aprendre.
Es dóna la paraula a l’Elisenda explicant-nos que hi ha d’haver demandes amb oferta a
nivell personal i perquè es tenen necessitats de millorar l’estat global de la població; diu
que cal incentivar aquesta xarxa. I que la pròpia demanda fa que surti l’oferta.
Tot seguit en Sergi Romera comenta que hi ha una nova realitat que fins ara no s’havia
donat i és que hi ha altre tipus de famílies, treballadors la parella però que ara es veuen
obligats a anar als serveis socials per la situació en la que es troben ja que el cercle se’ls
tanca amb situació límit.
Es debat el tema amb diferents intervencions comentant que potser caldria que persones
amb talent es posessin al servei per donar un cop de ma. També es creu que podria ser
beneficiós que aquestes famílies amb dificultats assistissin a algun tipus de classes. Diu
que és l’única manera de sortir-s’en.
En Sergi comenta que el que es vol des de serveis socials és potenciar i facilitar a les
persones que s’atenen, de sentir-se útils altre vegada.

Punt 4. Sobrevinguts
No se’n presenta cap.
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Punt 5. Precs i preguntes
L’Ana Marín pregunta per l’acte que es prepara de l’Envelliment Actiu.
La regidora explica que l’acte de cloenda tindrà lloc el proper 14 de desembre, d’onze a
quatre de la tarda, detallant els actes que es portaran a terme i que comptarà amb la
presència del diputat d’Igualtat i Ciutadania, la directora del CAP que també adreçarà unes
paraules, activitats, dinar, representació de ioga i cloenda.
També assabenta que de la Diputació de Barcelona estan impartint un curs de Suport i
ajuda dirigit a persones que tenen cura d’algun familiar o cuidadors de persones depenent
que no poden valer-se per si mateixos. El grup compta amb unes 15 persones amb sessions
d’una hora i mitja, cada dilluns, fins a desembre.
Comenta que en aquest curs expressen les seves inquietuds que intenten resoldre’ls i a més,
si cal, posen una ajuda de cangur per no deixar sola la persona depenent.
Intervé ara el Sr. Xavier Vilà, dient que, de tot el que s’ha comentat, a banda de l’esforç
dels serveis socials ja que l’administració no hi pot arribar, creu que la xarxa social és molt
important i que entre tots la podem impulsar.
Creu que hem de centrar-nos en aquest projecte innovador i cal fer un salt encara que hi
pugui haver errors. I que val la pena ajudar i dignificar a la persona que està en rics de
vulnerabilitat

I sense més temes a tractar, es dona l’acta per acabada.

Signar tots els assistents
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