ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL DE PALAFRUGELL
Data: 24 de maig 2016
Hora: 10h a 11:30h
Lloc: Sala d’Actes del Teatre Municipal de Palafrugell
Hi assisteixen

































Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernández
Regidora de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Margarita Mauri
Regidora d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Roser Massaguer
Regidor d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Pau Lladó
Regidor delegat de Museu, Indústria i Sector Surer, Guillem Genover
Caritas Palafrugell, Marissa Grassot
Creu Roja Palafrugell, Lluïsa Capellà
El Trampolí, Sílvia Falgueras
Oncolliga, Josep Bofill
Fundació Catalunya- La Pedrera, Judith Garcia
Mifas, Isabel Juscafresca
Associació de familiars, amics, tutors i usuaris del Centre Tarmuntana,
AFATRAM, Elena Ordoyo
Associació Gironina de Sords, Anna Torres
Fundació Pallach, Josep Mª Soler
Associació de Familiars de residents i Usuaris de la Residència Palafrugell
Gent Gran, AFRU, Amàlia Canals
Associació de Familiars de residents i Usuaris de la Residència Palafrugell
Gent Gran, AFRU, Laura Morató
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental,
AREP, Belén Magdaleno
Treball amb Suport, TRESC, Anna Mª Roca
Psi-nèrgies, Sònia Vivolas
Àrea de Joventut, Jordi Ramisa
Consell Comarcal Baix Empordà (Tramuntana), Xavier Sala
Associació de Veïns i Amics de Llofriu, Nuria Torra
Fundació VIMAR, Aleyda Castro
Fundació VIMAR, Jordi Sistach
Associació Suport a la Dona, Anna Mª Artacho
Suara, Pepi Ruiz
Fundació Palafrugell Gent Gran, Cristina Font
Consell de la Gent Gran de Palafrugell, Carles Ruiz
Consell de la Gent Gran de Palafrugell, Josep Mª Albizua
Cap Àrea Benestar Social, Maria José Merino
Pla local d’Inclusió Social, Sònia Martinoy
Pla local d’Inclusió Social, Elisenda Forjan

S’excusen





Mediación y Convivencia, Maria Mèndez
Defensor del Ciutadà de Palafrugell, Bertrand Hallé
Associació Catalana de Fibromiàlgia, Eulàlia Murillo
Espais Humans, Elena Soler

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Benvinguda de l’Alcalde
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Devolució del treball realitzat per les comissions de treball:
Aprovació de les propostes presentades per les comissions i pla de
treball pel segon semestre del 2016:

Accessibilitat
 Infància i família
 Convivència i ciutadania
5. Informacions de l’Àrea
6. Temes a proposta de les entitats
7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Presentació i benvinguda a càrrec de l’Alcalde, Juli Fernández, i la
Regidora de Benestar Social i Ciutadania, Margarita Mauri. S’agraeix
l’assistència a tots els membres i el treball realitzat pel Consell des de la
seva creació. Es valora positivament la feina feta i el model de nova
governança que suposa un òrgan com aquest. Així mateix, s’encoratja els
assistents a seguir treballant per buscar eines que donin solucions als
problemes complexos que sorgeixen i la disposició de l’Ajuntament a
realitzar una millora pressupostària addicional en el cas que sigui
necessària en els pròxims temps.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’aprova per unanimitat.
3. Devolució del treball realitzat per les comissions de treball. La Cap de
l’Àrea de Benestar Social, Maria José Merino, explica breument com ha
anat el treball de les comissions i convoca els tres representants de cada
comissió per a què ho expliquin.

- Comissió d’acessibilitat. Fa de portaveu Xavier Sala Cervós, director
tècnic Centre Ocupacional Tramuntana
Reunions realitzades: 2/12/15 i 20/04/16
Participants: Ass. gironina de sords, Consell Comarcal Baix Empordà, El
Trampolí, ACAF, Fundació Catalunya- La Pedrera, Esplai Caixa, Ass. Veïns
Cypsele LLafranc, Vimar, Mifas, AFRU, Ass. Sords Baix Empordà, Palafrugell
Gent Gran, AREP, Espai Dona, BEAD i Creu Roja.
Objectius:

1. Crear un observatori de les barreres d’accessibilitat a Palafrugell: barreres
arquitectòniques (seguretat vial, itineraris o rutes segures, obstacles, etc) i
barreres de comunicació
2. Denunciar i fer pressió perquè es compleixi la normativa
3. Tenir coneixement del treball que es realitza des de l’Àrea d’urbanisme en el
tema de barreres arquitectòniques
4. Valorar l’observatori de barreres arquitectòniques i decidir les accions
futures a realitzar
Resultats:
1. Creació d’un Observatori de barreres d’accessibilitat.
2. Reunió amb urbanisme
3. Compromís de devolució d’aquí tres mesos
4. Futura reunió Cap d’atenció ciutadana
5. Publicació o traspàs dels itineraris segurs
Xavier Sala explica també l’origen de la comissió, que prové del grup sobre
gent gran i dependència que va prioritzar l’accessibilitat com a àrea de treball
pel 2016.
Sònia Vivoles hi afegeix que des d’Espai Dona es van incorporar a la comissió
per poder també detectar zones no segures per a les dones (zones mal
il·luminades, etc)
El treball de la comissió es valora molt positivament des de l’Àrea i s’acorda
tirar-la endavant. També es dóna la possibilitat que alguna altra entitat s’hi
incorpori atès que les comissions són obertes a tots els membres del Consell.
S’aprova continuar treballant en aquesta direcció.

- Comissió d’infància i família. Fa de portaveu Sònia Vivoles, tècnica de
l’Espai Dona
Reunions: 02/12/15, 22/01/16 i 11/03/16
Participants: Àrea Educació, Fundació Pallach, Ass. Suport a la Dona, Caritas,
Espai Dona i Creu Roja.
Objectius:
1. Impulsar la creació d’un consell de famílies, com a òrgan de participació de
les famílies a Palafrugell
2. Organitzar accions concretes pel dia internacional de la família del pròxim
any.
3. Crear un observatori de conciliació familiar.
4. Campanya de reconeixement de la conciliació familiar.
Resultats:
- Desestimar la creació d’un consell de famílies.
- Continuar treballant el tema de la conciliació familiar.
Josep Maria Soler corregeix que no s’ha desestimat la creació del consell de
famílies sinó que s’ha posposat. També explica que el camp que abasta la
comissió és massa ampli i que hi ha pocs membres. No s’ha pogut aprofundir
prou perquè falten altres col·lectius que no hi són representats i moltes vegades
desconeixem el que fan.

Maria José Merino diu que caldria trobar un tema concret com han fet les altres
comissions que també abracen temàtiques molt àmplies. Anima, per tant, a
participar a la comissió de treball a altres entitats. La tècnica de l’Espai Social la
Pedrera diu que s’hi apunta.
Margarita Mauri proposa que s’afegeixi al grup l’IPEP o altres agents que
puguin aportar els seus coneixements sobre el tema de la conciliació familiar.
S’acorda fer una nova crida a les entitats per si volen participar-hi a través del
correu electrònic.
-

Comissió de convivència i ciutadania. Fa de portaveu Jordi Ramisa,
tècnic de joventut de l’Ajuntament
Reunions: 04/12/15, 22/01/16 i 10/03/16
Participants: Àrea Joventut, Creu Roja, Arep, Servei mediació, Al Nour,
Fundació Catalunya- La Pedrera, Vimar, Tresc, Virtut, Espai Dona i El
Trampolí
Objectius:
Fomentar espais de trobada i interacció entre col·lectius/entitats/
persones (relacions improbables)
Resultat:
Projecte “Et convido”
Esbós de la pàgina web “Et convido”. La part externa de la pàgina tindria
3 apartats (Qui som, llistat d’entitats adherides i experiències d’intercanvis
realitzats). La part interna del web a la qual tindrien accés les entitats
adherides seria on es farien els contactes entre entitats i es convidarien i
posarien d’acord per fer l’intercanvi.

Un cop explicat el projecte Et Convido, Roser Masseguer comenta la necessitat
que algú ho dinamitzi i que funcioni. Les entitats que han ideat el projecte
pensen que es podria fer una fase pilot en la qual les entitats del grup ja es
comprometen a donar-se d’alta i fer intercanvis. La feina prèvia ara és la de
dissenyar el web. S’acorda tirar-ho endavant.
5. Informacions de l’Àrea
Inventari de recursos per a refugiats. Es recorda que en el Ple del 29 de
setembre de 2015, l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar una moció
institucional de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats a la Mediterrània. Per tal de coordinar els oferiments de tota mena, la
Generalitat de Catalunya ha elaborat una fitxa unitària que recull, de forma
centralitzada a través dels ajuntaments, tots els recursos públics i privats oferts
en el total del territori català. Els recursos que es poden necessitar són
materials (habitatges, equipaments residencials, espais formatius, etc) o
immaterials (formació, traducció, servei d'acompanyament, realització
d'activitats de lleure i esport, etc). S’ensenya on està penjada la fitxa d'inventari
de recursos a www.palafrugell.cat. De moment només se n’ha rebut una.
Restem a l’espera que algú que tingui recursos per oferir ens porti la fitxa.
Jornada mediació del 3 de juny . Maria José Merino explica que és una
jornada destinada a donar a conèixer les metodologies de treball que portem a

terme a Palafrugell en l’àmbit de la mediació. La Jornada Construint
complicitats. Nous models de mediació comunitària a Palafrugell, té l'objectiu
de reflexionar i exposar models i metodologies d'intervenció, des de la
mediació, amb diferents problemàtiques i situacions que es donen als
municipis. Aquestes reflexions es faran en format conversa, conduïdes per
persones expertes en cada tema (habitatge, espai públic i joves). La primera
conversa, que obrirà la jornada, serà de contingut polític: perquè des dels
municipis s'aposta per la mediació i la resolució de conflictes de manera
dialogada. Més informació i inscripcions al web de l’Ajuntament.
Formació d’iniciació al voluntariat . El curs es va iniciar el divendres passat,
amb l’assistència de 24 persones, voluntàries moltes d’elles de l’Hospital de
Palamós. Es recorda que el curs es va fer a proposta de les entitats del Consell
com a resultat d’una enquesta que es va passar en el darrer plenari. Josep
Maria Soler diu que ell hi assisteix i que el perfil són persones grans voluntàries
de l’hospital i que potser caldria veure millor les necessitats de les entitats de
Palafrugell a l’hora de fer un curs. La Maria José Merino insisteix que el curs el
van demanar les entitats de Palafrugell i que hi ha poca assistència. La Marissa
Grassot diu que els voluntaris de Càritas no hi han pogut assistir per l’horari,
atès que són dies que tenen serveis oberts. Des de l’associació de veïns de
Llofriu es diu que no en tenien notícia i, mirant les dades que tenim, veiem que
l’email i la persona de contacte són altres persones de l’assistent.
Formació innovació per a entitats. La formació es va fer el mes de gener i hi
van assistir 16 persones de diverses entitats del Consell. Es recorda que va ser
un curs també sorgit a demanda del darrer plenari del Consell i el resultat d’una
comissió d’innovació que es va formar en la jornada de creació del CMBS del
mes de febrer i que ja està dissolta.
Horts comunitaris Les Arenes. S’explica l’estat dels horts. Les 32 parcel·les
de particulars ja estan totes adjudicades i només queden 2 parcel·les per a
entitats que ningú ha sol·licitat. Durant l’estiu els hortolans les treballaran de
forma comunitària per tal que no hi creixin massa les herbes. Una parcel·la
servirà per plantar-hi melons, síndries i carbasses i l’altra servirà perquè els
més menuts tinguin un lloc per remenar i treballar l’hort sense trepitjar els horts
dels altres. La valoració és molt positiva.
Sistema d’alertes del VIP. S’explica que des de l’últim plenari ja s’ha posat en
marxa la pàgina VIP de Voluntariat i Participació a Palafrugell. De moment, des
d’octubre de 2015, ha tingut 673 visites, hi ha 15 crides publicades, de les quals
8 s’han cobert, i hi ha 14 entitats registrades. Per tal que les persones
interessades estiguin informades de les noves crides que es vagin publicant,
s’ha posat un sistema d’alertes nou. Tothom que s’hi apunti, rebrà un avís cada
vegada que hi hagi una nova crida.
Taula de coordinació d’habitatge. S’informa que els temes de pobresa
energètica i d’exclusió residencial són prioritaris i preocupen especialment en
aquests moments a l’Àrea de Benestar Social. La Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la

pobresa energètica estableix la protecció de persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que
puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i
gas per manca de pagament. Estableix que les empreses distribuïdores d’aigua
potable, electricitat i gas no podran interrompre els subministraments per motiu
d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de risc d’exclusió
residencial. Per tal de mostrar que la situació és especialment preocupant,
Maria José Merino dóna les dades de pressupost destinat a ajudes de
l’Ajuntament del 2015 i 2016. També informa que el 2015 es van fer 38
informes de vulnerabilitat a Sorea per no tallar l’aigua, i el 2016 ja en portem 47
(mes de maig). De llum, el 2015 es van fer 3 informes i el 2016 ja en portem 24,
(mes de maig). De gas, el 2015 es va fer 1 informe, el 2016 fins a data d’avui
en portem 18. Pel que fa als desnonaments, la llei diu que l’administració està
obligada a reallotjar les famílies a través de la mesa d’emergència. En aquests
moments, la mesa està col·lapsada i hi ha 4 famílies pendents aturant el seu
desnonament. El que està clar és que és més fàcil quan el desnonament és
d’un banc que no pas d’un particular. Es demana que les persones que es
pugui trobar en aquesta situació s’adrecin a serveis socials amb més temps i
que no s’esperin a que la situació sigui tant límit.
Memòries 2015 Àrea de Benestar Social i Ciutadania. Sortiran publicades en
breu a la pàgina web de l’Ajuntament.
6. Temes a proposta de les entitats. No n’hi ha.
7. Precs i preguntes
Josep Maria Soler: proposa que les sessions plenàries del consell haurien de
tenir un espai perquè les entitats poguessin explicar què fan.
Suara: demana rebre les convocatòries de la comissió d’infància i família.
S’aixeca la sessió a les 11:30h

Palafrugell, 24 de maig de 2016

