ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL DE PALAFRUGELL
Data: 16 de desembre de 2020
Hora: de 10 a 12h
Lloc: Plataforma zoom

Hi assisteixen
Alcalde, Josep Piferrer
Agents Cívics, Rafael Sánchez
AREP, Alba Mazarico
Associació Espanyola Contra el Cáncer, Neus Rodríguez
Associació Família i Salut Mental, Iolanda Martín
Associació Família i Salut Mental, MargaridaTraveria
Cap Àmbit Serveis a les Persones, Gerard Prohias
Cap Àrea Benestar Social, Maria José Merino
Cap Àrea Joventut, Jordi Ramisa
CAP Palafrugell, Nacho Pascual
Consell Comarcal, Isabel Oller
Consell Gent Gran, Juan López
Coordinadora de Serveis Socials, Mònica González
Creu Roja, Maria Àngels Caner
Fundació Intermedia, Alexandra Tristan
Fundació Pallach, Josep Mª Soler
Fundació Resilis, Mireia Portillo
Fundació TRESC, Anna Mª Roca
Fundació VIMAR, Aleyda Castro
IPEP, Carme Ramírez
Junts per Palafrugell, Carmen Lara
MIFAS, Artur Altabàs
Palafrugell Gent Gran, Cristina Ruscalleda
Palafrugell Gent Gran, Inés Marin
Pla jove de salut, Noemí Adarnius
Psi-nèrgies, Sònia Vivolas
Regidora d’Educació, Mònica Alcalà
Regidora de Benestar Social, Roser Massaguer
Regidora PSC, Margarita Mauri
Servei de Mediació, Maria Méndez
Som Gent del Poble, LluïsaTeixidor
SUARA, Marta Julián
SUARA, Pepi Ruiz
Tècnica del PLIS, Sònia Martinoy Camós

Tramuntana, Xavier Sala
S’excusen
Càritas Palafrugell, Marisa Grassot
Fibromiàlgia, Eulàlia Murillo
IPEP, Sílvia Baleña
Regidor Gent Gran, Josep Salvatella

Ordre del dia

1. Benvinguda
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
3. Informació sobre la situació sanitària a càrrec del director de l’ABS de
Palafrugell
4. Informacions de l’àrea de Benestar Social i Ciutadania
5. Informacions de les entitats socials
6. Tancament

Desenvolupament de la reunió
1. Benvinguda
L’alcalde, senyor Josep Piferrer, obre la sessió disculpant-se perquè no podrà
assistir tota la reunió. Es reprèn el Consell després d’un any molt dur a
Palafrugell. Tot i la duresa del que hem viscut, ens hem de felicitar per tot el
teixit social de Palafrugell i la forma com ha encarat la pandèmia. Encara
haurem de fer servir mitjans virtuals per reunir-nos i no podrem tenir contacte
cara a cara i sabem que la manca d’abraçades afecta la salut. Tot i això, hem
de felicitar-nos perquè hem tingut molt de suport i agrair a les entitats que han
contribuït a fer un Palafrugell més solidari que mai.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
La senyora Lluïsa Teixidor fa una esmena a l’acta del dia 22 d’octubre del
2019: on consta que és regidora de JuntsxCat ha de dir-hi Som Gent del Poble.
Es fa l’esmena.
3. Informació de la situació sanitària a Palafrugell a càrrec del senyor
Ignacio Pascual, director de l’ABS de Palafrugell
El senyor Pascual informa que Palafrugell ha estat una de les poblacions més
afectades pel COVID, tant per l’índex de positius com per la mortalitat que hi ha
hagut. Durant l’estiu ho vàrem passar bé però la tardor ha estat especialment
complicada.
Es va fer un cribatge massiu els dies 30 i 31 d’octubre per buscar
asimptomàtics que poguessin disseminar el virus (de 1500 proves van aflorar

69 positius). Després d’això va anar de baixa però a data d’ahir, dia 15 de
desembre, tornem a ser de les poblacions més afectades de Catalunya. Els
números oficials enganyen perquè són fins al dia 12 de desembre i fins demà
passat no afloraran els casos que hem tingut el cap de setmana.
En un grup de treball que s’ha fet amb diversos actors es ratifica que estem a
un nivell de contagis molt alt respecte a altres pobles del voltant i no es troba
una causa que expliqui la diferència amb altres municipis de Catalunya. Hi ha
preocupació perquè els casos greus no baixen i no es sap quin és el focus. Si
que se sap que 10 dies exactament després del canvi de fase hi ha hagut el pic
de contagis. La mitjana d’edat està una mica per sota de la mitjana de
Catalunya però això és degut a que van haver-hi nadons.
Entre les causes més probables del contagi hi ha els contactes socials fora dels
grups familiars i els contagis familiars. A les escoles quan es detecta un nen no
es solen trobar contagis dins l’aula, el que vol dir que es fan bé les coses. En
canvi a les activitats extraescolars on s’ajunten grups diferents (esports,
música, lleure,...) sí que s’ha vist que no hi ha tanta cura i que hi ha més
contagis. A dins de les cases, quan entra una persona contagiada és molt
probable que en contamini una altra, el que vol dir que no es fa bé l’aïllament.
També cal tenir en compte que hi ha certs domicilis on fer aïllament és molt
difícil.
En conclusió, el senyor Pascual diu que Palafrugell està pitjor que la resta de
Catalunya i que de cares a Nadal es té molta por que es compliqui. Tot i que en
l’actualitat hi ha més prevalença de persones sense símptomes, sí que és molt
probable que a partir de Nadal arribi a persones de més de 70 anys, la qual
cosa farà que es compliqui i que no els afectats no evolucionin tant bé. Es farà
una acció amb el sector de l’hostaleria properament.
Respecte a les vacunes és important que ens informem bé perquè hi ha molta
desconfiança. Està clar que els efectes no seran màgics i que no s’acabarà l’ús
de mascaretes durant el 2021.
La senyora Maria José Merino agraeix al senyor Pascual tota la informació
donada, tenint en compte que els reunits són tots representants d’associacions
de Palafrugell, és una informació que pot ser molt útil.
El senyor Gerard Prohias explica que l’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat un
Decret aquesta setmana amb noves mesures municipals per frenar el contagi
que inclouen: tots els parcs infantils tancats, la suspensió de totes les activitats
de caràcter lúdic, cultural i esportiu programades des de l'Ajuntament i aquelles
que, programades per entitats o associacions, s’hagin de desenvolupar en les
instal·lacions o equipaments municipals. També s’han suspès totes les
activitats programades per l'Ajuntament que afectin col·lectius vulnerables
davant la Covid-19, especialment aquelles adreçades a persones majors de 65
anys.

La senyora Maria José Merino afegeix que dins de les actuacions amb el sector
de l’hostaleria, el centre de Mediació oferirà també quatre sessions amb els
propietaris per ajudar-los a resoldre problemes. També pregunta si hi ha alguna
planificació respecte a les vacunes.
El senyor Pascual diu que encara no estan ni aprovades per l’agència europea i
que segurament es començarà a vacunar a principis de gener. El tema logístic
és molt complicat i, per això, es faran les primeres entregues des del
Departament de Salut directament a les residències geriàtriques. Un cop
vacunats residents i treballadors de residències, es vacunarà el personal
sanitari de primera línia.
La senyora Margarita Mauri exposa que és molt important donar tots aquests
missatges de prevenció a les entitats i les persones. Vol destacar que fallen els
aïllaments de deu dies i que creu que és molt important donar el missatge de
que és un benefici social i no un càstig. A nivell d’hostaleria, tot i que hi ha
distància entre les taules, es veu com els clients asseguts en taules no tenen la
percepció de risc i es treuen la mascareta. Per això, és important la mediació
que oferirà l’Ajuntament. Cal apel·lar a la responsabilitat que tenim tots amb
l’epidèmia.
La senyora Mauri pregunta al director del CAP com és que no es fan més
cribatges massius i per què no es fan servir tests d’antígens encara que donin
falsos negatius? En altre països es poden comprar els tests i registrar-se a una
aplicació del mòbil on poden veure’s els resultats i queden registrats.
El senyor Pascual diu que a les residències es fan tests cada 15 dies als
treballadors i que a partir d’ara es faran cada setmana. El tema dels cribatges
amb antígens diu que a la Bisbal s’acaba de fer un cribatge i que de 1000
persones només van sortir-ne 2 positius. Cada cop està menys clar que aquest
tipus de tests tinguin utilitat, no surten els asimptomàtics, a banda que donen
una sensació de falsa seguretat. No li sembla malament que siguin d’accés
lliure tot i que els més motivats seran els que s’ho miraran i els que tinguin més
necessitat no ho faran.
La senyora Anna Maria Roca explica que a l’equip de TRESC de Palafrugell hi
va haver un cas i que les respostes del CAP no van ser sempre les mateixes i
va costar molt fer un PCR per reiniciar l’activitat. El senyor Pascual diu que
només es fan PCR de retorn a la normalitat al personal sanitari i de l’àmbit
residencial.
La senyora Carmen Lara pregunta si una persona que ha fet l’aïllament
correctament està immunitzada. El senyor Pascual diu que molta gent que
genera anticossos majoritàriament estan immunitzats durant 3 mesos. A partir
d’aquí només es pot dir que es parla de probabilitats. És un any en què s’han
de prendre decisions molt difícils.
La senyora Merino agraeix la intervenció del director del CAP i el convida a
quedar-se la resta de la sessió si la feina li ho permet.

4. Informacions de l’Àrea
La senyora Maria José Merino explica, mitjançant una presentació compartida a
la pantalla, que ha estat un any difícil per a tothom. Ens hem trobat que de cop
ens canviaven els fonaments del nostre treball i que apareixien la
VOLATILITAT d’un món canviant i inesperat, la INCERTESA on res és segur,
no sabem què passarà ni podem preveure-ho, la COMPLEXITAT que fa que
estem saturats de tanta informació que no sempre entenem i l’AMBIGÜITAT
atès que a tota aquesta informació li falta nitidesa i concreció.
En aquest marc no ens serveixen ni ens serviran, en moltes ocasions, les
maneres de fer d’abans i per tant haurem de desplegar les eines de
l’aprenentatge continu, de la claredat, la flexibilitat, la rapidesa, l’evolució
contínua, la comunicació constant i la col·laboració i treball en xarxa.
L’ANY DELS SERVEIS SOCIALS. Des de l’inici de la pandèmia els serveis
socials es van declarar serveis essencials. Es van prioritzar l’atenció telefònica i
presencial dels col·lectius més vulnerables. Havíem de garantir les necessitats
bàsiques per poder fer un bon confinament. Per això, es va reservar un pis dels
que tenim per fer l’aïllament. Ens han arribat unes ajudes per famílies
vulnerables que tenen fills confinats que les estem dibuixant perquè han arribat
aquesta setmana i encara s’han de configurar. La setmana que ve s’incorporarà
un jove titulat amb un pla de garantia juvenil que tindrà la funció de vincular les
prestacions i el seguiment dels menors que estan a casa seva.
Vàrem fer aportacions extraordinàries als casals d’estiu per infants i joves
sobreestressats que havien de fer un desescalament. Per tenir l’estiu amb
seguretat i activitats, cosa que es va aconseguir.
Hem contactat amb una associació del Baix Empordà de suport al dol que
estan a Palamós i Santa Cristina que havien d’iniciar el mes de novembre un
grup mensual a Palafrugell però no ha pogut ser per les restriccions que hi ha.
Esperem que es pugui començar al gener.
Ara s’està activant les ajudes econòmiques de subministraments bàsics que
fem cada any (pugen uns 15000 euros).
S’ha iniciat el camí del Servei d’Intervenció Educativa de 3 a 6 anys que atén
cada setmana 10 nens i nenes en situació de risc social amb una educadora i
una integradora en el mateix espai del centre obert els divendres amb activitats
educatives i preventives tant pels nens com per les seves famílies. D’aquesta
manera es té cobertura socioeducativa de 3 a 18 anys.
El pla de xoc covid són les aportacions extraordinàries que el plenari del govern
de Palafrugell va aprovar per donar suport a les famílies afectades per la
pandèmia. Es va incrementar l’equip professional: una persona per primeres

visites (la demanda va pujar entre un 40 i 50% entre maig i juny) i per gent gran
i dependències. També es van fer dues convocatòries d’ajuts extraordinaris per
valor de 226.000 euros. La junta aprovarà aquesta setmana els primers
113.000 euros per ajudes d’habitatge, llibres i material escolar i necessitats
bàsiques. S’han rebut cap a 200 demandes. Les segones ajudes són per
activitats extraescolars i subministraments bàsics que s’aprovaran l’altra
setmana.
S’ha fet una aportació extraordinària per adquirir un habitatge destinat a
polítiques socials. La regidora és la que té més informació.
ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I LA GENT GRAN. Creix la teleassistència
perquè és una eina molt important de prevenció i assistència de la gent gran.
Creix el servei de càtering amb el contracte que tenim amb Creu Roja. S’ha
comprat nou material per tenir cobertura a 9 persones més, per tant arriben a
30 persones. Consolidació del servei porta a porta que presta Creu Roja amb
contracte de serveis (ha tingut molt bona acollida i està molt consolidat). S’ha
fet un bon treball en xarxa amb els recursos de gent gran. La treballadora social
de gent gran participa d’una comissió interdisciplinària i d’un grup motor a nivell
comarcal per detectar i prevenir el maltractament de la gent gran. Les trucades
de gent gran durant el confinament es van fer amb col·laboració de moltes
àrees de l’ajuntament. El resultat va ser molt bo perquè no ens vàrem trobar
amb urgències importants a atendre.
EL PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL. El suport al voluntariat i les xarxes d’ajuda
mútua. Es va rebre un finançament extraordinari de la Generalitat per entitats
amb pla de voluntariat: Creu Roja i Caritas han comprat material de protecció
individual i mampares a través d’una subvenció. S’han hagut de reinventar el
treball en xarxa i les comissions de treball. La comissió d’igualtat ha continuat,
la senyalètica, gent gran i salut mental s’han aplaçat, la de convivència s’està
treballant amb el centre municipal de convivència per fer una diagnosi de
convivència post-covid i es veurà.
Els horts comunitaris com espai d’ajuda de salut. Es van reobrir a l’abril amb
torns, mesures de seguretat, molt bona valoració del contacte amb la natura,
molta ajuda mútua entre hortolans, s’han incrementat les visites dels escolars i
les formacions es fan a través de vídeo.
El suport a les entitats socials. S’ha anul·lat les formacions (la soledat de la
gent gran i els tallers d’empoderament del CDA) i també l’Entaulats que
enguany anava d’interculturalitat. La jornada de senyalètica i de salut mental es
van aplaçar i quedaran pendents. Altres treballs que s’han fet amb xarxa i amb
àrees de l’Ajuntament: auditories energètiques a 100 llars, trucades a gent
gran, vídeos de prevenció del COVID amb l’àrea de joventut.
L’ANY DEL PROGRAMA D’EMANCIPACIÓ JUVENIL. La Bet Iglesias es la
dinamitzadora d’aquest programa (finançat pel Departament de Treball i Afers
Socials per municipis que tenen joves migrats en equipaments). A Palafrugell hi
ha tres recursos residencials: Tallamar, Timó i Camèlia. S’ha fet una diagnosi

de com està el territori per la integració d’aquests joves. La Bet es reuneix amb
tots plegats i treballa per a la inserció dels joves. Ens hem trobat amb joves
migrats que no estan en cap equipament i que amb l’àrea de joventut estem
treballant amb ells i valorant si podem aconseguir un projecte d’habitatge per
aquests joves
L’ANY DEL CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA. Es garanteix el treball
per a la convivència a les comunitats de veïns. El confinament dona lloc a
noves problemàtiques relacionades amb el moment que cal atendre. S’està fent
una diagnosi de l’estat de convivència post-covid i quan es tinguin els resultats
es proposaran mesures de treball, si cal. Augmenten les negociacions en el
lloguer amb grans tenidors i famílies en risc d’exclusió social. Va sortir el decret
27/2019 que obliga als grans tenidors a oferir lloguer a famílies en risc que
estiguin ocupant habitatges. Els agents cívics han tingut una participació activa
molt important durant el confinament. També han estat un servei essencial i
des del començament han estat al carrer (a les campanyes de comerços
segurs, en el repartiment d’aliments, les visites gent gran soles, entre altres).
Augmenta el treball en xarxa i tornem a activar el programa de mesures
restauratives amb joves que havia quedat aturat per un problema burocràtic
amb el Departament d’Interior.
L’ANY DE L’OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE. Hem rebut subvenció per
millorar les condicions de l’habitatge d’inclusió de Torre dels Moros. Estem
pendents de conclusions de l’estudi sobre ocupació d’habitatges al municipi.
Informació i suport al lloguer dels aparcaments dels pisos dotacionals: els
residents dels habitatges tutelats han pogut demanar un lloguer del pàrquing al
mateix edifici i alguns veïns també hi poden accedir. Els habitatges de lloguer
amb cessió d’us de la cooperativa Sostre Cívic que ha comprat 6 habitatges.
Hem incrementat amb un habitatge la borsa d’habitatges de lloguer social i un
habitatge d’emergència gràcies a les negociacions de la regidora. Nous ajuts
covid de la Generalitat que s’han gestionat des de l’oficina i el programa
d’estalvi energètic de la Diputació que ara es farà el “Parlem al carrer” (la
regidora ho explicarà més endavant).
L’ANY DE L’ESPAI DONA I ESPAI LGTBI. Com cada any s’han commemorat
els dies internacionals (8 de març, 28 de juny, 25 de novembre). Més presència
a les xarxes socials a través del projecte de Dones de Palafrugell (instagram).
Hem adaptat el SAI i l’espai LGTBI a la nova situació a través de l’atenció
telefònica i online per donar suport psicològic i assessorament legal durant la
pandèmia. Atenció i seguiment de dones víctimes de violència. S’ha creat la
taula comarcal de serveis d’atenció a LGTBI, s’han fet una diagnosi comarcal i
s’ha creat la Transcomarcal amb participació de persones trans de la comarca.
Campanya de comerços segurs durant la pandèmia dirigit a dones. Taula de
Matrimonis Forçosos que es crearà aquest 2021.
EL 2021 posarem el focus, entre d’altres, en :
Elaboració del Reglament de les Ajudes Socials que s’ha d’aprovar.
Noves ajudes extraordinàries per a persones afectades per la pandèmia
que encara s’han de concretar però es vol posar especial èmfasi amb

cobrir allotjament alternatiu per a gent positives covid on puguin fer el
confinament
A nivell municipal es treballa per a reduir la bretxa digital
Augmentarem el número de pisos d'inclusió per donar resposta a
determinades situacions de vulnerabilitat (també als joves que estan fora
dels sistema i que tenim al municipi).
Projecte transversal per garantir que els infants i joves més vulnerables,
en situació de confinament, puguin tenir cobertes les seves necessitats
més bàsiques
Espai per la incertesa, ja que a data d’avui no sabem què passarà ni què
necessitarà la gent de Palafrugell i ens haurem d’adaptar igual que hem
fet aquest any
La Sònia Martinoy explica resumidament com pot ser l’any 2021 pel Consell
Municipal de Benestar Social. Aquesta sessió plenària ha estat molt informativa
i unidireccional per les especificitats del moment. Hem de reprendre la part
participativa en el proper plenari si aconseguim que sigui presencial. Ens ha
quedat pendent: la formació per a voluntariat sobre la Soledat de la gent Gran
que intentarem fer presencial, la jornada de senyalètica i la jornada de salut
mental i transculturalitat que teníem programada per la comissió de salut
mental.
Les comissions es podrien reprendre totes. La de convivència un cop haguem
fet la diagnosi i tinguem els resultats i les altres podríem convocar-les el gener
de manera virtual i després fem un plenari el mes de maig per posar-ho en
comú.
Per agilitzar les informacions seria més útil fer un canal de distribució per
whatsapp que només hi pugui haver informacions per entitats i que gestionés el
PLIS. Per email no tenim gaire clar si totes les informacions estan arribant. El
grup serà tancat i no es podrà interaccionar.
La Roser Massaguer explica el Parlem el Carrer, un programa de la Diputació
que fa anys que en parlem. Hi ha l’empresa que ara està fent les auditories
energètiques i en paral·lel s’havia de fer una informació al carrer sobre temes
d’estalvi energètic. Com que al carrer no es podrà fer, es farà via virtual i obert
a tothom. Són consells de com estalviar energia que en principi es feia només
al barri de la Punxa però estarà obert a tothom. Hi ha un codi QR on podem
apuntar-nos a les 5 sessions d’una durada d’1 hora a través de jocs. La Sònia
Martinoy ho reenviarà a tothom.
5. Informacions de les entitats socials
FUNDACIÓ PALLACH. Parla el senyor Josep Maria Soler. Tot i l’any que hem
tingut estem prou contents perquè hem pogut fer forces coses:
PREMIS JOSEP PALLACH (termini: fins 31 gener 2021). Quatre premis:
experiències educatives (Ajuntament de Figueres), articles periodístics
(Ajuntament de Palafrugell), narrativa curta juvenil (12-18 anys, Ajuntament

de Begur) i empreses per l’educació i el compromís social (Veure bases a
www.fundaciopallach.cat).
VII Jornada d’Equips i Professionals d’Infància i Adolescència del Baix
Empordà. Tema: “Gènere i educació”. Finals abril/principi maig. Si és
possible, es farà presencial; si no, es farà virtual.
Dins any Pallach, a Palafrugell: Exposició al Museu del Suro, del 23 de
gener al 13 de febrer. El 7 febrer: homenatge a Teresa Juve, vídua Pallach
en el dia del seu aniversari -100 anys!-.
TERTÚLIES PALLACH, PROGRAMA LECXIT-FJP i PROGRAMA
SECRETS A DUES VEUS: temporalment aturats. Els tornarem a programar
en funció de la normativa Covid’19.
En preparació tenim uns programes que dependran de l’evolució de la
pandèmia: PROGRAMA “FEM XARXA”; PROGRAMA “VOLUNTARIAT”;
EDICIÓ DE VÍDEOS DE CARÀCTER EDUCATIU TRANSVERSAL (per a
famílies, escoles,...); EDICIÓ LLIBRE “PALLACH: un llegat encara actual”.
CREU ROJA. La senyora Maria Àngels Caner agraeix a la Maria José Merino
la fotografia que ha fet de la realitat. Des de que es va iniciar la pandèmia el
mes de març hem viscut moments molt difícils i la millor eina que hem compartit
ha estat la comunicació. Hem estat oberts a totes les demandes de totes les
entitats. Ens vàrem haver d’emmotllar sense recursos i amb els treballadors
que teníem els primers mesos. Tots ens sentim orgullosos perquè hem
reaccionat amb molta rapidesa i ens hem adaptat al moment frenètic. Creu
Roja va posar en marxa el programa Cruz Roja Responde que està associat a
tots els altres àmbits d’intervenció i programes de Creu Roja per donar resposta
a les demandes que van sortint. Van posar a l’abast de persones i entitats la
nostra ajuda per tot el que poguessin necessitar. Continuem oberts a tothom.
Hem rebut una donació per part del Ministerio del Interior de moltes mascaretes
quirúrgiques que posem a l’abast que qui les necessiti. També hem apostat per
les noves tecnologies i hem pogut donar unes tauletes a la gent gran que
teníem al punt de trobada.
La senyora Maria José Merino afegeix que Creu Roja ha rebut un finançament
per ajudes alimentàries amb targetes moneder que s’ha mostrat com una forma
molt digna d’atendre les necessitats més bàsiques. També dir que el Centre de
Dia va estar tancat i el servei contractat no es podia portar a terme es van
destinar els diners perquè Creu Roja pogués mantenir aquest servei per tota la
població.
ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. La senyora Neus
Rodríguez explica, mitjançant una presentació, que la seu d’ACCE està
ubicada a Girona ciutat, però els professionals i més de 300 voluntaris es
distribueixen per tot el territori per atendre el pacient oncològic i el familiar
cuidador. La senyora Neus repassa tota la cartera de programes i serveis que
tenen a l’associació. El voluntariat són els primers que s’han reinventat: han

hagut de marxar dels centres hospitalaris i han passat a fer atenció virtual i
telefònica de manera molt ràpida. Les professionals sí que continuen estant
dins dels centres treballant. A Palafrugell els pacients es visiten a l’hospital de
Palamós on hi ha una psicòloga dos dies a la setmana que atén al pacient
oncològic, familiar i dol (actualment també atenen a dols per altres
circumstàncies relacionades amb covid). Actualment acompanyem de manera
telemàtica a pacients de Palafrugell mitjançant voluntariat. Des de l’ACCE
estem molt interessats en continuar estant a Palafrugell i no desaparèixer. Hi
havia una junta molt potent a Palafrugell però es va desintegrar. En qualsevol
moment es pot tornar a constituir.
La Sònia Martinoy demana qui és la persona de contacte a Palafrugell i diu que
de moment no hi ha ningú, que el contacte actualment l’assumeix la senyora
Rodríguez, com a coordinadora assistencial.
FUNDACIÓ TRESC. La senyora Anna Maria Roca comenta que amb la
pandèmia varen passar uns dies de molta angoixa perquè ells no són serveis
essencials, sinó que és un servei complementari de la xarxa assistencial i les
persones venen derivades de salut mental. Amb poc temps, com tots els
serveis, es van activar de manera virtual: web, videoconferències per fer grups
o tutories individuals, per minimitzar l’hostilitat del moment que afectava molt a
les persones que atenen. Van fer alguna activitat presencial d’urgència. El mes
de juny han començat les activitats presencials, amb menys ràtio i amb les
mesures adequades. Dona les gràcies a l’ajuntament per haver-los donat
l’oportunitat de disposar d’una parcel·la als horts comunitaris. Les sinèrgies
entre hortolans i els nostres usuaris són molt bones i estem molt contents. Hem
fet el projecte de caixes niu amb Externa i l’àrea de Medi ambient: hem
confeccionat les caixes i en fem el seguiment. Agraïts per poder continuar a la
Pedrera amb la gent gran. Nosaltres atenem a un col·lectiu molt específic però
estem molt interessats en formar part de la comunitat i participar en diferents
projectes d’altres col·lectius, contextos, etc.
TRAMUNTANA. El senyor Xavier Sala informa que amb la pandèmia també es
va adaptar el funcionament del taller de manera virtual. Actualment, tot i que
està obert, hi ha gent vulnerable que continua a casa i continuem fent tallers
online (jitsee) a la vegada. La idea que tenen es ofertar a la resta de col·lectius
si volen compartir aquests tallers (actualment es fa ball, estiraments,
mindfulness, però es podrien ofertar altres activitats). També fan un taller de
conta històries que podria ser molt interessant compartir amb la gent gran. El
senyor Sala ens passarà un llistat de tallers i alhora demana que si una altra
entitat en té on puguin participar els seus usuaris. La senyora Neus Rodríguez
de l’ACCE diu que ells també fan tallers online per pacients de càncer (pilates,
estiraments i relaxació-mindfulness).
CONSELL DE LA GENT GRAN. El senyor Juan López Alba explica que la gent
gran ho està passant molt malament, sobretot perquè no poden ajuntar-se
(molta gent era l’única activitat que feia). La gent ha respost molt bé. Entre la
gent gran hi ha hagut molt poques infeccions perquè han estat molt aïllats. I de
cares a l’any que ve haurem de continuar sense tenir contacte per tant se’ns

presenta un any on serà molt difícil de prendre decisions encertades de cara al
Consell. L’any 2021 farem els 25 anys del Consell i volem fer un llibre. També
demana ajuda perquè la gent gran ha perdut la fe en la residència. Com
podrem fer que la gent recuperi la fe? És un repte que tenim totes les
associacions.
La Maria José Merino diu que la gent gran és la gran afectada. També diu que
s’ha oblidat de parlar del Servei d’Acollida perquè ha estat considerat també un
servei formatiu essencial i es continua oferint presencialment.
La senyora Mònica González es dirigeix al Sr. Juan López per dir-li que ella té
una àvia de 95 anys i que és responsabilitat de les famílies de trobar
alternatives perquè no es trobin sols (per exemple fer vídeo trucades). També
en alguns municipis han reinventat el programa Apadrina un Avi de manera
digital per garantir que la gent gran no estigui sola. Hem de ser conscients de
cuidar-nos a nosaltres per cuidar-vos a vosaltres.

6- Tancament
Per acabar, la senyora Roser Massaguer agraeix l’assistència a tothom i les
exposicions de les entitats. Es dirigeix al senyor Juan López per dir-li que al
geriàtric de Palafrugell que varen tenir mala sort a la primavera actualment no
hi ha cap positiu.
Es proposa el dia 18 de maig per a la propera sessió plenària.
Palafrugell, 16 de desembre de 2020, a les 12h

