ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL DE PALAFRUGELL
Data: 22 d’octubre de 2019
Hora: 9:30h a 11:30h
Lloc: Sala de la Pedrera

Hi assisteixen
-

AFATRAM, Dolors Fernández
AFATRAM, Elena Ordoyo
Àrea de Joventut, Noemí Adarnius
AREP, Nuri Ramírez
Associació Família i Salut Mental, MargaridaTraveria
Cap Àrea Benestar Social, Maria José Merino
CAP Palafrugell, Rosa Pascual
Caritas Palafrugell, Pilar Puig
Consell Gent Gran, Juan López
En Comú Podem, Miquel Serrano
Espai Dona, Sònia Vivolas
Fundació Pallach, Josep Mª Soler
Fundació Resilis, Fatima Dkiouak
Som Gent del Poble, LluïsaTeixidor
L’Esplai de la Gent Gran, Conxita Olivés
L’Esplai, Montse Ayter
MIFAS, Artur Altabàs
Palafrugell Gent Gran, Gloria Villalba
Regidor Gent Gran, Josep Salvatella
Regidora d’Educació, Mònica Alcalà
Regidora de Benestar Social, Roser Massaguer
Regidora PSC, Margarita Mauri
SUARA, Marta Julián
SUARA, Pepi Ruiz
Tècnica del PLIS, Sònia Martinoy Camós
Tramuntana, Xavier Sala
TRESC, Anna Mª Roca
TRESC, Frank Cascos
VIMAR, Aleyda Castro

S’excusen
Associació Família i Salut Mental, Maria Combalia
Cap de l’Àrea Joventut, Jordi Ramisa

CAP Palafrugell, Nacho Pascual
Educació, Núria Aupí
Fibromiàlgia, Eulàlia Murillo
IPEP, Sílvia Baleña

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informacions de l’Àrea
Informacions de les entitats
Informacions de les comissions de treball
Pausa-cafè
Espai de treball per a les entitats
Tancament

Desenvolupament de la sessió

1. La senyora Roser Massaguer dona la benvinguda i agraeix als membres del
Consell la feina que estan fent. Excusa l’alcalde atès que en aquesta la
nova legislatura els dimarts està a la Diputació i li és impossible d’assistir-hi.
Aquest mes d’octubre fa 5 anys que es va constituir el CMBS i aquesta
sessió plenària és la setena que es celebra. Durant aquests anys han sortit
molts projectes, s’han fet ja 5 butlletins interns i, en general, la feina és molt
bona. Felicitats i endavant.
2. S’aprova l’acta de la sessió anterior
3. La cap de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, Mª José Merino, explica
les informacions de l’Àrea més destacades:

-

Xarxa anti-rumors. La Generalitat ens va oferir un projecte pilot per muntar
una xarxa anti-rumors amb un termini molt just (març- desembre). El
projecte l’ha dinamitzat una entitat externa, Fundació Surt, i s’ha canalitzat a
través de la comissió de convivència. Amb el temps limitat que es tenia,
s’han fet 2 formacions a entitats i membres de la comissió sobre els rumors i
com combatre’ls. També s’estan elaborant dos materials audiovisuals per
fer una campanya antirumors a Palafrugell.

-

La Generalitat ens financia la totalitat de la contractació d’una
dinamitzador/a cívic/a per a l’emancipació juvenil, que actuarà de node de
comunicació i fomentarà la creació de xarxa entre el centre Tallamar
(menors no acompanyats) i el seu entorn.

-

La Secretaria per la Immigració ens va oferir el mes de juny una sessió
formativa de 5 hores sobre la Prevenció de l’extremisme violent que utilitza
l’Islam com a excusa. Amb aquesta sessió els professionals de l’àmbit de
l’acollida, educació, serveis socials, etc van poder entendre millor quins són
els factors que poden conduir determinades persones a adoptar ideologies
de caire extremista i fins i tot violent, així com les eines de les quals disposa
l’administració local per tal d’evitar l’expansió d’aquestes ideologies. Hi van
assistir 27 persones.

-

En el marc del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya es va oferir, un
any més, una formació dirigida al voluntariat de Palafrugell. En aquest cas,
un curs d'entrenament de les habilitats bàsiques per poder posar en pràctica
l'escolta activa, L’aventura d’escoltar, al qual hi van assistir 22 persones
(fins i tot es va quedar gent en llista d’espera). El va impartir la Fundació
Pere Tarrés.

-

El Centre de Mediació i Convivència de l’Ajuntament ha passat de ser
gestionat per una empresa externa a ser internalitzat. Les tres persones
mediadores són ara personal de l’Ajuntament.

-

La Diputació de Girona financia la realització d’un estudi de l’ocupació dels
habitatges a Palafrugell. L’estudi el realitza la Fundació Sergi i tindrem els
resultats el mes de febrer.

-

La cooperativa Sostre Cívic i l’Ajuntament de Palafrugell han signat un
conveni per recuperar finques habitables al municipi en mans de propietaris
privats, o pisos buits que pertanyen a bancs o la Sareb –el banc dolent–. El
primer pas del conveni de col·laboració serà l’adquisició d’un bloc de sis
habitatges desocupats al carrer Ponent, que passarà a mans de Sostre
Cívic amb la fórmula del dret de tempteig i retracte, i amb l’aportació
municipal de 40.000 euros, repartits entre aquest exercici i el del 2020. Dos
dels pisos, a través de l’aportació municipal, es destinaran a situacions
d’emergència residencial detectades pels Serveis Socials de l’Ajuntament,
mentre que la resta s’oferiran en règim de cessió d’ús. Aquesta via preveu
que la persona o unitat familiar que hi vulgui accedir hagi de dipositar uns
diners d’entrada a canvi de satisfer un lloguer a preu inferior al de mercat i
de manera indefinida.

-

La Diputació de Girona ha posat en marxa un programa d’estalvi energètic
destinat a enfortir les respostes preventives dels municipis davant el
creixement de les situacions de pobresa energètica.. En el marc d’aquest
programa es realitzaran «Auditories en Llars vulnerables» amb la finalitat de
millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa
energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat,
aigua i gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les
persones beneficiàries. Es valorarà la possibilitat de subministrar
electrodomèstics per a les famílies més vulnerables, fent un èmfasi especial
en els casos derivats del programa de salut (per a poder subministrar
aparells caldrà complir també uns requisits d’accés).

-

Es va tornar a muntar el Punt Lila a Barraques de la festa major. Aquest any
amb ampliació de personal (dues persones cada nit). Un total de 880
persones van passar pel Punt. De les persones que van demanar
informació o van participar a les activitats organitzades en aquest espai, un
67% van ser noies. Pel que fa a la distribució per edats, el 53% eren menors
de 18 anys i el 40% d’entre 19 i 29 anys.

-

Projecte Infants i Veles. Un total de 16 persones de 6 famílies diferents,
entre adults i infants, van participar en una nova edició del curs de vela per
a famílies. El curs està íntegrament organitzat pel Club de Vela Calella, dins
la seva vessant de responsabilitat social corporativa, mentre que l’àrea de
Benestar Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palafrugell col·labora
detectant-ne les famílies beneficiàries. L'objectiu principal del projecte és
potenciar els vincles afectius entre progenitors o figures cuidadores amb els
i les menors.

-

Estiu i infants. Aquest any hem consolidat molt la inclusió de tots els
infants amb necessitats especials als casals municipal juntament amb
l’àrea de Joventut. Hem incrementat les beques dels nens de famílies
sense recursos. El Tennis Llafranc i La Caixa, han atès també uns 15 nois
amb risc d’exclusió social cada dia als quals l’ajuntament ha ofert dinars i
transport.

-

Prova pilot de la Renda Mínima Garantida. La persona va al SOC i si
té perfil social o sociolaboral han de passar per serveis socials. Al Baix
Empordà i altres territoris han participat a una prova pilot sobre aquest perfil
sociolaboral

-

Està en marxa el Pla Estratègic de Serveis Socials (Generalitat). Pot ser
que us arribin a convocatòries del procés participatiu. Que s’està duent a
terme per a elaborar-lo.

-

El projecte de Prescripció social ja està en marxa. S’han entrat 185 recursos
i activitats (actius de salut) a un aplicació de la Generalitat que es diu
“Actius i Salut” . La Pilar Puig de Caritas ha començat ja a atendre les
derivacions que es fan des del CAP per a la prescripció social. En breu
sortirà la nota de premsa.

4. Un cop feta la presentació de la cap d’Àrea es demana als assistents si
hi ha alguna pregunta. No hi ha cap pregunta.
5. Informacions d’entitats. Arran de les demandes de les entitats per tenir
un espai d’intercanvi i per donar a conèixer-se, s’incorporarà aquest
espai a cada plenari. Es demanarà prèviament a les entitats que ens
notifiquin quins temes volen presentar. Per la sessió d’avui, hi ha tres
torns de paraula. Abans, però recordar que hi ha un Butlletí trimestral
que està a l’abast de totes les entitats.

o Glòria Villalba de Palafrugell Gent Gran explica que a partir del 28 de
novembre es celebrarà el desè aniversari de PGG. A dins dels centre
es faran un sèrie d’activitats i de cares a fora ja aniran passant la
informació.
o De la Fundació Tresc, en Frank Cascos explica que estan realitzant
un projecte d’aprenentatge-servei a través de la construcció de
material amb palets reciclats. Han fet una estructura pels horts
municipals i ara fan caixes nius per la recuperació d’aus amb
col·laboració amb Medi Ambient. Si alguna associació vol col·laborar
amb nosaltres ajuda molt a donar sentit al que fem. Taller de
mobiliari. La Sònia Vivolas demana si s’han posat en contacte amb
l’àrea d’educació perquè ara els alumnes de 3r i 4rt d’ESO també han
de fer serveis a la comunitat. La regidora d’educació, Mònica Alcalà,
diu que s’està elaborant i que ho tindran en compte. L’Anna Maria
Roca de Fundació Tresc també explica que han començat el projecte
del reciclatge de les bicicletes i que ja aniran informant.
o Josep Mª Soler de la Fundació Pallach explica que el 10 de febrer de
2020 farà 100 anys del naixement de Pallach i que estan preparant
l’Any Pallach. El dia 15 de gener hi haurà el tret de sortida (havia de
ser abans però ho han aplaçat) amb la presentació d’en Salvador
Cardús. També explica que a finals d’any es demanarà a les entitats
l’ adhesió a l’any Pallach. També informa que la Fundació Pallach ha
rebut el Premi Mestres 68 (UDG). Juntament amb Margarita Falgàs
(en la categoria de Premi Personal) i en Tortell Poltrona (Premi
Internacional).
-

La Maria José Merino explica que la sessió plenària d’avui és per avaluar i
decidir quines comissions de treball es continuen trobant i si n’hi ha d’haver
de noves. Abans però recordem els tres objectius del Consell Municipal de
Benestar Social que són:
1. Propiciar la participació real i les sinèrgies entre
administració i agents socials
2. Actuar com a observatori permanent de les
necessitats socials a Palafrugell
3. Crear un espai de reflexió i treball que faci propostes
en l’àmbit d’actuació de les polítiques socials al
municipi.

-

En relació als objectius, cal que avui reflexionem sobre les comissions i la
feina que s’ha fet. Per tal de fer-ho més amè, s’ha preparat un petit vídeo de
menys de 10 minuts explicant què s’ha fet en cadascuna de les comissions.

-

Es passa el vídeo que resumeix les comissions i que es pot veure al canal
Youtube de l’Ajuntament:
https://www.youtube.com/watch?v=t1oHJrooD4s&feature=youtu.be

-

Pausa-Café

-

Treball col·laboratiu. La Maria José Merino explica que el treball
col·laboratiu d’avui té l’objectiu de validar si les comissions actuals han de
continuar, decidir si cal treballar sobre algun tema nou i crear les comissions
que duran a terme els objectius definits.

-

Es dona la consigna que, per grups petits, es comenti i debati quines
comissions han d’esdevenir estables, quines han de tenir continuïtat el
2020, quines s’han de reformular i quines han de finalitzar. Individualment,
es vota amb gomets a un panell. En una segona part es demana que es
proposin temes nous i si cal crear una nova comissió.

-

S’arriba a les següents conclusions:
1. Donar continuïtat i deixar com a comissions estables les de SALUT
MENTAL, IGUALTAT I CONVIVÈNCIA
2. Intentar crear una comissió estable de GENT GRAN (Consell Gent Gran,
Creu Roja, CAP, Esplai, Palafrugell Gent Gran, Serveis Social i Càritas)
3. Reformular la comissió d’ACCESSIBILITAT. No depèn de l’Àrea de
Benestar. La Maria José Merino parlarà amb l’àrea d’urbanisme per
veure què s’hi pot fer.
4. Es proposa treballar l’ACCESSIBILITAT COGNITIVA. En Xavier Sala
ens facilitarà la informació i es pot fer una trobada només per aquest
tema

-

La regidora dona les gràcies per l’assistència i anima als assistents a tirar
endavant amb el projecte.

PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA 20 D’ABRIL DE 2020
S’aixeca la sessió a les 12:30h

Palafrugell, 22 d’octubre de 2019

Estable
Salut Mental

15

Igualtat

16

Convivència

Continuïtat 2020
11

Reformular

Finalitzar
3

0

10

2

0

11

12

0

0

Accessibilitat

0

4

18

1

Gent Gran

11

7

2

1

* En una propera reunió de la
comissió, obrir-la a tothom i
reformular-la de manera
transversal.
* Incloure la primera persona

* IGUALTAT
AMPLIAR
LGTBI

* CIVISME
NETEJA
RECICLATGE
GOSSOS….

* Accesibilitat Cognitiva
* Necessitat de millorar: mobilitat,
aceres, cadires de rodes, cotxes,
gent gran prevenció caigudes.
* Tenir en compte les noves formes de
mobilitat ( patinets, bicis, patins...etc.)
i regular-ho
* Facilitar que es pugui anar a tots els
carrers amb cadira com de compra.
* Ajuntar comissió accessibilitat i Gent
Gran
* Incidir el comerç i hoteleria

* Moltes coses a
plantejar-se
Necessitats de
benestar

