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ACTA DE SESSIÓ DE TAULES DE COORDINACIÓ PER A LA 
COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES 

 

Identificació de la sessió  

Núm.:  1/2015 
Data:  3 de desembre de 2015 
Horari:  17,35  a 19,30  
Lloc:  saló de sessions de l’Ajuntament 
 
 

Hi assisteixen 

M. Lluïsa Ruhí Planas, presidenta 
Xavier Godás Pérez, com alcalde  
Ana Pérez Riera, tècnica de gestió de la Diputació de Barcelon a 
Raquel Moreno, de la Diputació de Barcelona  
Francesc Villagrasa Alsina, en representació de Cáritas 
Chantal Blanco, en representació de la Fundació Catalònia –Torremar 
Francesc Xavier Araujo, en representació de la Fundació Hospital de Sant Pere 
Carles Herce, secretari de Creu Roja 
Fode Mane, de Creu Roja 
Mieke Gerritsma, coordinadora del Casal de Dia 
Sergi Romera, educador social i cap dels SSB 
M. Reyes Paniagua, treballadora social dels SSB 
Montserrat Llimona, secretària 
 
 
Ha excusat la seva assistència: 
 
 
Ordre del dia:  
 

1. Presentació del projecte en el que s’emmarca la sessió. Suport de la Diputació 
de Barcelona per a la creació de Taules de coordinació necessitats bàsiques. 
 

2. Presentació de la Diagnosi. 
 

3. Aportacions qualitatives i des de l’experiència directe. Allò que la dada no veu. 
 

4. Funcions i composició de la Taula de coordinació de Vilassar de Dalt. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Presentació del projecte en el que s’emmarca la sessió. Suport de la Diputació 
de Barcelona per a la creació de Taules de coordinació necessitats bàsiques. 
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Després de donar la benvinguda per part de la regidora, M. Lluïsa Ruhí, passa la paraula a 
l’Ana Pérez, tècnica de gestió de recursos per als serveis socials que és qui impulsa les 
Taules la qual en fa un breu resum.  
 
Ens comenta que es promou des de l’any 2009; que es un treball que es va crear per 
atendre les necessitats bàsiques i l’objectiu és treballar amb les fitxes que ara se’ns 
presenten; és un treball comú en xarxa per atendre les necessitats bàsiques en la distribució 
d’aliments. 
En la seva opinió, creu que el treball en xarxa, s’ha demostrat que és el sistema que dona 
millors resultats. 
 
 
Punt 2. Presentació de la Diagnosi 
 
Ens pregunta què podem anar creant a Vilassar de Dalt, per donar resposta a les 
necessitats... 
 
La Raquel Moreno, que és qui pren la paraula, diu que es pot compartir el diagnòstic ja que 
el podem extreure de les fitxes que ara tenim a les mans. Del mapa de recursos cal definir 
les necessitats bàsiques des de les entitats per si les donem com a correctes. Detectar les 
necessitats del territori. S’han fet fitxes d’auto valoració i  pregunta que si ho fem 
individual o en conjunt. 
 
Sobre les dades d’àmbit demogràfic, comenta que ens trobem un creixement nul, estancat 
tot i que hi ha un creixement a nivell de comarca. Explica l’evolució futura de 
l’envelliment ja que, mostrant els indicadors demogràfics, ens trobem una edat mitjana de 
42/43 anys que es considera envellida. 
 
Tot seguit detalla també tot l’àmbit econòmic. 
 
 
Punt 3. Aportacions qualitatives i des de l’experiència directa. Allò que la dada no veu 
 
Pregunta en Francesc Villagrasa, juntament amb en Sergi, que s’ha detectat un atur de 
llarga durada com famílies amb les dues persones principals a l’atur o només treballa la 
dona per hores, sense contracte, el que comporta una precarietat per a tota la vida. 
 
Es proposen possibilitats com que es promogui una campanya de sensibilització, ja que, 
comenta el Sr. Villagrasa, quan s’arriba a la vellesa no tenen dret a cap paga. 
 
Respon en Sergi, dient que ho veu molt positiu; que la gent s’adoni de la situació que 
poden quedar aquestes persones i alhora que el contracte sigui d’una manera fàcil de fer 
per qui contracta. 
 
La Raquel pregunta quina dificultat te la inserció laboral. Que no hi ha moviment i que si 
els fills no els formem, tenen un futur difícil. 
 
Per part de Creu Roja, manifesten que normalment la gent busquen el què saben fer i això 
vol dir que no tenen gaires oportunitats de trobar i el que caldria, seria ampliar el ventall de 
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possibilitats. Creuen que caldria fer un procés de formació i així es te una bossa a l’hora de 
buscar persones. 
 
En Javier de l’Hospital St. Pere comenta que la gent es re inventa per canviar de feina. 
 
Comenta la Chantal, de Torremar que acostumen a fer formació a la gent que ve de l’atur i 
també fan formació a les persones que estan de pràctiques, ja que tenen conveni amb el 
SOC i l’Institut. 
 
S’està d’acord en que caldria poder orientar a la gent aturada.  
 
En Sergi comenta que el 5,5% gairebé son immigrants... 
 
Per part del representant de Cáritas, Francesc Villagrasa considera que és de justícia social 
fer una redistribució social per saber les situacions en que ens trobem i poder treballar-hi 
millor. 
 
Punt 4. Funcions i composició de la Taula de coordinació de Vilassar de Dalt 
 
Les representants de la Diputació, l’Ana i la Raquel proposen un objectiu en comú, de 
crear, compartir i arribar a crear coses palpables però això, diuen que es fa de mica en 
mica. Comenten que caldria una coordinació sense que se solapin els objectius i poder 
arribar més lluny. 
 
Intervé en Sergi, de Serveis Socials exposant que una de les mancances que tenim per 
aquestes situacions de famílies a l’atur o treballs precaris, és aquesta inexistent connexió 
entre tots nosaltres, caldria aglutinar les entitats per oferir feina a les persones de Vilassar 
de Dalt; ens manca aquest machembrat i això és tasca de l’ajuntament que hem d’unir per 
crear llocs de treball. 
 
Es delibera el com poder formar a persones que estan en aquesta necessitat, ja que per 
manca de formació, comenta la regidora, a la selecció que varen fer a Sorli-Emocions, no 
varen poder participar-hi molta gent del poble. 
 
La Raquel creu que potser seria bo d’implicar-hi algú d’inserció laboral. 
 
En Sergi comenta que ja va fer una reflexió en el sentit de que la gent pugui dignificar-se 
per cobrir les seves necessitat; cal que puguin accedir a la seva pròpia autonomia; sortir i 
poder tenir accés al món laboral i creu que és aquí on no sabem fer-ho millor. 
 
Intervé en Fode, de Creu Roja, dient que fan ajuts puntuals però si la gent no hi posen més 
no se’n sortiran. Ja sigui per la seva mentalitat o al no tenir estudis, per manca 
d’integració... Cal que facin l’esforç de recerca per trobar feina i sobretot els nens que 
pugen en aquesta situació, poguessin viure un canvi. 
 
Tot seguit es repassa el Mapa de Recursos, detallant els punts que en el mateix 
s’especifiquen com a recursos que ja existeixen i els que cal cobrir, intervenint ara els 
representants de Creu Roja explicant que per aquest any Creu Roja ha emès unes targetes 
adreçades a la gent gran per tal d’escollir aliment bàsics de primera necessitat. 
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Tot seguit, per part de les representants de la Diputació, pregunten a qui es podría 
mobilitzar i promoure de cara a una propera reunió. 
 
En Sergi comenta que per aquest foro de noves idees o credibilitat, l’AMPA, han fet un 
donatiu de 500 euros mes 300 de              prioritzant amb aquests diners la cobertura de 
material escolar. 
 
També comenta la M. Lluïsa, regidora que les escoles, com Sant Jordi, fan esforços 
abaixant algunes  quotes, molt mínimes, a unes quantes famílies de nens de l’escola. I a La 
Immaculada en quantitat i el material escolar. 
 
Hi ha diversitat d’opinions d’alguns temes com ara “les cases de pas” que amb el 
moviment que hi haurà amb les famílies, podrien passar a ser directament habitatge social. 
També d’un centre a Igualada destinat a la distribució d’aliments a famílies necessitades. 
 
Es proposa intentar de celebrar la propera reunió d’aquesta Taula cap a finals de gener, al 
centre que te Creu Roja a Premià de Mar, de distribució d’aliments; finalment s’acorda 
fixar el dijous,  28/01/2016. 
 
Donat que ja passa l’hora que s’havia acordat de finalitzar aquesta sessió i esgotats els 
temes a tractar, es dona l’acta per acabada. 
 
 
 
 
 
 
 
 


