ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL DE PALAFRUGELL
Data: 2 d’octubre de 2018
Hora: 10,30h a 12:30h
Lloc: Sala de la Pedrera

Hi assisteixen
Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer
Associació de Familiars, Amics, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana,
AFATRAM, Elena Ordoyo
Associació Família i Salut Mental, Maria Combalia
Associació Família i Salut Mental, Yolanda Martín
Cap Àrea Benestar Social, Maria José Merino
Cap de l’Àrea de Joventut, Jordi Ramisa
CAP Palafrugell, Nacho Pascual
CAP Palafrugell, Rosa Pascual
Caritas Palafrugell, Marissa Grassot
Club social Palafrugell, MargaritaTraveria
Club social Palafrugell, Noemí Alsina
Consell Comarcal Baix Empordà (Tramuntana), Aleix Arribas
Consell Comarcal Baix Empordà (Tramuntana), Xavier Sala
Consell de la Gent Gran de Palafrugell, Juan López
Creu Roja Palafrugell, Àngels Caner
Espai Jove, Marta Julián
Fundació Intermedia, Marta Muñoz
Fundació Palafrugell Gent Gran, Francesc Magan
Fundació Palafrugell Gent Gran, Glòria Villalba
Fundació Pallach, Josep Mª Soler
Fundació VIMAR, Aleyda Castro
Infermera del CAP, Rosa Pascual
L’Esplai de la Gent Gran i Associació de veïns Cypsele-, Conxita Olivés
L’Esplai de la Gent Gran, Margarida Isern
L’Esplai de la Gent Gran, Montse Ayter
Mediación y Convivencia, Maria Méndez
Pla local d’Inclusió Social, Sònia Martinoy
Plataforma Afectats per la Hipoteca, Miguel Requejo
Psi-nèrgies, Sònia Vivolas
Regidora de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Roser Massaguer
Regidora de Polítiques d’Igualtat, Mònica Tauste
Regidora del grup municipal del PSC, Margarita Mauri
Suara, Pepi Ruiz

Tècnica de l’àrea de Joventut, Noemí Adarnius
Tècnica de l’àrea de Joventut, Noemi Arderius
Treball amb Suport, TRESC, Anna Mª Roca

S’excusen
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental,
AREP, Nury Ramírez
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda de l’alcalde
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informacions de l’àrea
Devolució del treball realitzat per les comissions de treball
Cafè - treball per a entitats
Tancament

Desenvolupament de la sessió
-

La regidora Roser Massaguer dona la benvinguda i es felicita pel bon
funcionament del Consell i de les comissions de treball.

-

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

-

La cap d`àrea Maria José Merino explica que s’han reprès les conclusions
de la sessió de treball del plenari anterior, en relació als aspectes que es
voldria millorar del Consell:
1. Una de les propostes era fer un Butlletí per a millorar el coneixement de
les entitats i de les activitats que s’hi fan. Es va agafar l’encàrrec i des
del PLIS ja s’han fet dos números del Butlletí.
2. Es va demanar també que es visualitzés el mapa d’actius i s’ha fet un
repàs al mapa de recursos que hi ha publicat al web i que està
actualitzat.
3. Més pluralitat a les comissions: aquest aspecte està obert al fet que les
diverses entitats s’impliquin i s’apuntin a les comissions, que són
obertes.
4. Més interconnexió entre els diversos sectors: aquest és un tema que es
treballarà durant el dia d’avui, en la segona part del plenari.

-

Informacions de l’àrea dels últims sis mesos (Maria José Merino):

1. El programa de reconciliació i reparació municipal coordinat entre Mossos
d'Esquadra, Policia Municipal, Centre de Mediació i Convivència i Serveis
Socials de Palafrugell ha estat convidat a explicar el seu funcionament en

diversos espais: a Lloret i a Girona. És un programa per a nois de 14 a 18
anys que infringeixen la llei i que no són reincidents. Mesura pedagògica
consistent en reparar els danys produïts i implicar la comunitat en el procés
integrador del jove infractor. Es treballa conjuntament amb la supervisió i
tutela dels pares i/o tutors responsables.
2. Espai LGTBI. Servei de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat adreçat a tota la
població i especialment al col·lectiu de persones LGTBI (lesbianes, gais,
transgèneres, bisexuals i intersexuals). Ja està funcionant amb horari del 3r
dimecres de mes, de 16.00 a 18.00 h.
3. El mes de juny es va posar en marxa un servei de transport fins al CAP ”El
cotxe” que estarà en fase pilot fins al desembre de 2018. És un servei que
es dona amb l’associació de taxistes de Palafrugell per apropar les
persones majors de 45 anys i aquelles que tinguin dificultat de
desplaçament fins al Centre d'Atenció Primària. El servei costa 1 euro per
trajecte als usuaris. Hi ha set punts de parada essent l’estació d’autobusos i
parada de taxis la primera i el CAP el final del recorregut.
El servei s’inicia a 2/4 de 8 del matí, amb arribada al CAP a les 8
aproximadament.
4. Entorns sense Fum: el ple municipal va aprovar el mes de setembre per
unanimitat ampliar els espais lliures de tabac de la vila. La proposta
presentada per l’equip de govern pretén transformar les entrades dels
centres educatius, espais esportius i equipaments municipals on accedeixin
joves i infants en entorns lliures de fum. Es retolaran tots aquests serveis
així com el CAP.
5. Punt Lila: durant la Festa a la Nit de la Festa Major de Palafrugell es van dur
a terme dues accions de sensibilització i d’atenció a la violència masclista
en l’oci nocturn. Ubicat just al costat de l’escenari on es fan els concerts de
barraques, el “Punt Lila” va estar present durant els 3 dies (divendres,
dissabte i diumenge, 20, 21 i 22 de juliol) que hi ha concerts a la Festa a la
Nit com a punt d’informació, assessorament, atenció, acompanyament i
recull d'incidències d’agressions. L’acollida entre els joves i les joves va ser
molt bona.
6. Entaulats del 2018 es va dedicar al col·lectiu de persones grans que reben
suport del voluntariat. Van assistir-hi 250 persones i, com cada any, va ser
un èxit de participació. L’Entaulats cada any es fa a iniciativa d’en Quim
Casellas amb l’Ajuntament i amb la col·laboració d’una vintena d’entitats i
empreses locals. Pel proper 2019 encara no sabem a quin col·lectiu anirà
destinat.
7. L’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació TRESC han signat un acord de
col·laboració per endegar un projecte de restauració de bicicletes. Arran
d’aquesta signatura, el consistori cedeix l’ús d’un local, al costat de l’Oficina
de Turisme. En aquest local, la Fundació TRESC posarà en marxa un
projecte dedicat a la restauració de bicicletes. Aquest programa també

inclourà tallers de restauració de mobles. Un cop restaurades, cedirà les
bicicletes, temporal o definitivament, a entitats i/o serveis municipals que les
necessitin per les seves activitats. La realització d’aquest taller es fa dins del
marc del Servei Prelaboral del Baix Empordà de la Fundació TRESC, que
forma part de la cartera de serveis que ofereix el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
8. Com a novetat per al proper curs 2018-2019, s’ha obert un programa d’ajuts
per a activitats extraescolars amb l’objectiu de fomentar la participació dels
infants i joves en projectes o activitats extraescolars del municipi,
principalment aquelles relacionades amb el esports, evitant que ningú en
quedi exclòs per motius econòmics o de caire social. Les aportacions van
destinades a infants i adolescents de 6 a 16 anys, empadronats al municipi i
que vulguin participar a les activitats organitzades per les diferents àrees de
la corporació municipal i per les associacions i entitats inscrites al registre
de l’Ajuntament. També se’n podran beneficiar aquells joves de 14 a 24
anys inscrits en activitats de dinamització juvenil de Can Genís i a les aules
d’art, teatre i dansa de l’àrea de Cultura.
9. S’han continuat oferint els casals inclusius a l’estiu conjuntament amb l’àrea
de joventut i s’ha augmentat la dotació per tal de facilitar la inclusió d’infants
amb necessitats educatives i d’atenció especials i en risc d’exclusió social
als casals d’estiu del municipi.
10. La Sònia Martinoy afegeix alguna informació sobre les comissions de
treball:
-

Comissió de salut mental. Està funcionant molt bé i a ple rendiment. Tenim
a la vista la celebració del dia internacional de la salut mental per la qual
hem gravat un programa de ràdio que sortirà el dia 10 d’octubre. També
s’ha elaborat un manifest i s’ha organitzat un curs de salut mental i joves els
dies 8 i 10 d’octubre.

-

Comissió d’igualtat. Es fa seguiment del Pla d’Igualtat i, des de l’observatori
de la igualtat, s’ha finalitzat un estudi sobre la participació de la dona en
l’àmbit associatiu i ara s’iniciarà un estudi de la participació de les dones en
l’àmbit polític.

-

Comissió de Convivència. S’ha fet una primera reunió amb entitats de
diversos sectors (cultural, esportiu, nouvinguts) per valorar quin tipus
d’actuacions es podrien dur a terme. De moment, encara no hi ha cap
projecte definit.

11. Abans d’entrar en l’espai de treball de les entitats, la Maria José Merino
explica que l’Ajuntament de Palafrugell està en procés de revisió i
actualització del Reglament de Participació Ciutadana, per tal de recollir els
mecanismes i els sistemes que han de fer efectius els drets de la ciutadania
de Palafrugell a l’accés a la participació pública. Des de l’àrea de
Participació ens demanen que les entitats del Consell responguin una

enquesta en relació a com hauria de ser aquest nou reglament. Es donen
15 minuts a les entitats, perquè es posin en grups i responguin les
preguntes de l’enquesta

Un cop finalitzats els 15 minuts es donen les consignes per l’espai de cafè
- treball per a les entitats.
Es volen explorar les possibles col·laboracions amb entitats d’altres àmbits de
treball atès que les entitats socials ho han demanat en diversos contextos
(l’anterior plenari, la reunió de convivència que es va fer amb associacions
esportives i culturals, etc...). Per tant, s’han agafat totes les entitats de
Palafrugell dels sectors Cultural, Esportiu, Solidari, Professional, Religiós,
Juvenil, Veïnal i Educatiu i s’ha penjat el seu nom a un panell per poder-les
visualitzar totes.
La consigna que es dona a les entitats és:
1- En grups petits (4-6 persones) reflexionar sobre dues preguntes:
- Què podem oferir des de la meva entitat a entitats d’altres sectors?
- Què ens agradaria rebre d’entitats d’altres sectors?
2- Se’ls reparteix post-its de dos colors (un pel que podem/volem oferir i l’altre
pel que ens agradaria rebre) i en el post-it de manera individual cada entitat
posar-hi què pot aportar o oferir i quina entitat fa l’aportació. I es penja el post-it
al paper de l’entitat amb qui està relacionada la proposta.
Al final d’aquesta acta es recullen els resultats del treball realitzat.

Torn de preguntes:
1. El senyor Josep Maria Soler de la Fundació Pallach informa que el
dia 4 d’octubre a les 19h al CME hi ha la presentació del documental
“Memòries de l’exili: Teresa Juvé.”. Es convida tothom a anar-hi. La
Sònia Martinoy ho passarà per correu electrònic.
2. El senyor Francesc Magan de Palafrugell Gent Gran opina que les
associacions de veïns són indispensables per al funcionament del
Consell i, per contra, no estan representades perquè no assisteixen,
a excepció de Associació Cypsele de Veïns de Llafranc.
3. La senyora Sònia Vivolas de l’Espai Dona convida a les entitats del
Consell a participar de la comissió d’igualtat
4. El senyor Jordi Ramisa creu que des de la comissió de convivència
es podria veure com dinamitzar les associacions de veïns

5. L’alcalde Josep Piferrer explica que els consells de participació de
Palafrugell es reuneixen cada tres o quatre mesos. Que cal
diferenciar les associacions de les platges de les de la vila. Moltes de
les associacions només tenen motiu de ser per les festes del barri
(aquest any ja n’hi ha dues que no ho han fet) i d’altres (més de la
perifèria) es centren en la dignificació del barri. Però, en general, no
hi ha voluntat de fer xarxa entre associacions o de participar en afers
de tot el municipi.
6. La senyora Yolanda Martín de l’Associació Família i Salut Mental
informa que el dia 4 d’octubre s’ha organitzat una xerrada sobre salut
mental i assertivitat al TMP
7. La senyora Margarida Isern de l’Esplai informa que el 28 de
novembre organitzen un concert solidari per a la marató de tv3
8. El senoyr Miquel Requejo de la PAH informa que dissabte es
presenta al TMP l’associació SOS Costa Brava
9. El senyor Josep Maria Soler de la Fundació Pallach informa del nou
projecte Pallach Formació que ja s’ha fet arribar a les entitats a
través del Butlletí del CMBS

Tanca la sessió l’alcalde Josep Piferrer, agraint l’oportunitat d’haver pogut
passar el matí amb el Consell i conèixer millor com està Palafrugell en matèria
de Benestar Social. Es felicita pel funcionament del Consell i pel fet que des del
febrer fins ara s’han realitzat 10 noves activitats organitzades per l’Àrea de
Benestar Social. Orgullós que els serveis socials de Palafrugell han sabut
trobar mecanismes per donar sortida al gran nombre de problemàtiques socials
que es van esdevenint en la nostra vila. Es dona les gràcies per la participació.
La regidora proposa posar data pel propera plenari.
PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA 2 D’ABRIL 2018
S’aixeca la sessió a les 12,30h

Palafrugell, 2 d’octubre de 2018

RESULTAT DINÀMICA DE PARTICIPACIÓ ENTITATS CMBS 2/10/2018
Què puc oferir a les entitats dels altres Què ens agradaria rebre d’altres
sectors?
sectors?
ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ I Fundació Pallach
Educadors de carrer/Espai Jove: informació
SOLIDARITAT
de què fan (activitats, espais,...) cadascuna
de les associacions
Fundació Tresc: projectes concrets que Fundació
Intermedia:
informació
impliquin la nostra gent per fer coses per la d’activitats/formacions programades. Com
comunitat
hi podem participar
Gent Gran La Caixa: podem col·laborar Ass Família i Salut Mental: col·laboracions
amb Tramuntana, Creu Roja i Espai Jove
en les diferents activitats de les entitats
Tramuntana:
assessorament
voluntariat
CAP:
col·laboració
tècnica
necessitats socials i salut
CAP: prescripció social

inclusió, CAP: detecció de necessitats

segons Joventut: quins projectes estan realitzant?
Com participar-hi?
CAP: rebre, recollir necessitats demandes
en aspectes de salut i socials
assessorament i Fundació Pallach

ASSOCIACIÓ CUBANOS EN
CATALUNYA
ACPOMPANYART

ASSOCIACIONS CULTURALS

Fundació Intermedia:
orientació laboral
Joventut: espai d’informació a les entitats Gent Gran La Caixa: ens agradaria crebre
juvenils
col·laboració amb Tramuntana, Creu Roja i
Espai Jove
Fundació Palf Gent Gran: presentació dels
seus col·lectius, festes temàtiques
Fundació Palf Gent Gran: decoració
d’espais
CAP: Prescripció social

Servei voluntariat i col·laboració amb el
tramuntana per anar de passeig amb la

RESULTAT DINÀMICA DE PARTICIPACIÓ ENTITATS CMBS 2/10/2018
gent gran de la Fundació gent Gran de
Palafrugell
Centre Tramuntana: voluntariat
CAP: detectar necessitats
AFATRAM: xerrades a escoles per Centre Tramuntana: conveni de pràctiques,
consciència del nostre col·lectiu
xerrades de temàtica diversa
Fundació Tresc: tallers de creació de Educadors de carrer/Espai jove: informació
mobiliari
de què fan cadascuna de les entitats
Fundació Pallach: a totes per donar
Centre Tramuntana: inclusió activitats
CAP:
col·laboració
tècnica
segons Fundació Pallach: a totes per rebre
necessitats rebudes
Fundació Intermedia: assessorament i Fundació Palafrugell gent gran: donar a
orientació laboral
conèixer la seva activitat a la gent gran a
traves
de
sessions,
col·laboracions
puntuals, activitats, actuacions, etc
Associació Familia i salut mental:
col·laboracions puntuals
VIMAR: informar profectes i activitats que
realitzen
CAP: rebre demandes de necessitats i
aspectes de salut
Fundació
Intermedia:
informació
de
formacions i activitats
FUNDACIÓ JOSEP PLA
TRESC: projecte niu d’ocells?
Proposem una sortida conjunta amb el
tramuntana, espai jove i creu roja amb la
fundació Josep Pla i amb l’Esplai de la
Caixa. Creu Roja posarà el bus. Proposició
pel maig
JOVENTUTS MUSICALS
Concerts per a la gent gran amb espais
compartits amb altres entitats
ASSOCIACIÓ JOVES MÚSICS DEL
Caritas

RESULTAT DINÀMICA DE PARTICIPACIÓ ENTITATS CMBS 2/10/2018
BAIX EMPORDÀ
ASSOCIACIÓ
COLLES
Tramuntana: inclusió activitats / voluntari
CARROSSAIRES
acompanyant
ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES
Caritas
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Fundació Pallach
Fundació pallach
Joventut: participació en la mesa de salut PAH: más implicación en los problemas de
jove
los vecinos afectados por una hipoteca
CAP: prescripció social
Fundació Palafrugell gent Gran: presència
al CMBS. Formen part de la xarxa de
l’Obra Social
Espai Dona: participacio a la comissió
d’igualtat
CAP: detecció de necessitats
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES CAP:
col·laboració
tècnica
segons Espai dona: participació d’alguna entitat a
necessitats socials i de salut
la comissió d’igualtat
Ass Familia i salut mental: sensibilització i Caritas
integració
CAP: rebre demandes de necessitats,
aspectes de salut i socials
ASSOCIACIONS COMERCIAL I
PROFESSIONALS

Creu Roja: col·laboració amb entitats de la Creu Roja: servei de voluntariat
població i associacions activitats conjuntes Col·laboracions amb espai jove, suara,
tramuntana, activitats amb associacions i
entitats
TRESC: treballadors responsables i Espai Jove: talleristes per a que els joves
motivats, responsabilitat social
coneguin les diferents activitats que fan les
entitats del municipi
CAP: prescripció social
Fundació Pallach
Fundació Pallach
Fundació Tresc: llocs de treball, llocs de
pràctiques amb conveni que gestioni
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ACOPA
ASSOCIACIONS JUVENILS

TRESC, impliciació empresarial en la
diversitat i la responsabilitat social
CAP: detecció de necessitats
Caritas
Fundació Intermedia: assessorament i Consell de la Gent Gran: ens agradaria que
orientació laboral
una associació de joves ens fessin un
reportatge de la gent emblemàtica del
poble i després faríem exposició,
publicaríem les entrevistes, etc.
CAP: prescripció social
CAP: detecció de necessitats
Recolllir necessitats i demandes en
aspectes de salut/social
CAP:
col·laboració
tècnica,
segons Fundació tresc: rebre comandes de
necessitats socials /salut
projectes concrets
Fundació TRESC: tallers de creació de Fundació Pallach
mobles i tallers de reciclatge de bicicletes
PAH: información de lo que significa
hipotecarse y conveniencia entre hipoteca
o alquilar
Fundació Pallach

Agrupament Indika
Associació Birres Braves

Infància i natura educació en el lleure

ASSOCIACIONS RELIGIOSES

Fundació Palafrugell Gent Gran: Intercanvi
generacional / acompanyar, amenitzar,
festes i participació en gimcanes
Fundació Palafrugell Gent Gran: Intercanvi
gereracional / jardí senyalitzat

Fundació Pallch

Fundació Tresc: projectes d’inclusió amb
joves de salut mental
Caritas
PAH: més implicació en els problemes
hipotecaris dels seus feligresos
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Fundació Palafrugell Gent gran: donar a
conèixer la nostra entitat
CAP: col·laboració tècnic de necessitats i
demandes punt de vista sanitari/social
CAP: prescripció social

ASSOCIACIONS ESPORTIVES

CAP:
col·laboració
tècnica,
necessitats socials /salut
Fundació Pallach
CAP: prescripció social

Espai
jove:
coordinació
amb
les
associacions
Espai dona: participació a la comissió
d’igualtat
CAP: Recollir necessitats i demandes en
aspectes de salut/social

segons CAP: Recollir necessitats i demandes en
aspectes de salut/social
Educadors de carrer/espai jove: informació
de què fan cadascuna de les associacions
Educadors de carrer/espai jove: organitzar
activitats conjuntament
Fundació Pallach
Centre Tramuntana: sessió esportiva
conjunta, formació voluntària en una sessió
Associació Familia i Salut mental: espais,
professionals, classes
Palafrugell
Gent
gran:
sessions,
documentals, donar-se a conèixer a la gent
gran

