ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL DE PALAFRUGELL
Data: 23 de febrer de 2017
Hora: 11h a 12:30h
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
Regidor d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Pau Lladó
Associació de veïns Cypsele de veïns de Llafranc, Conxita Olivés
Associació de veïns Prat Xirlo de Calella, Jaume Garcés
Associació de Familiars de residents i Usuaris de la Residència Palafrugell
Gent Gran, AFRU, Emeteri Escudero
Associació de Sords del Baix Empordà, Pedro Martínez
Associació Gironina de Sords, Gemma Tió i intèrpret Sílvia Vilaró
Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental,
AREP, Nury Ramírez
Associació Suport a la Dona, Anna Mª Artacho
Cap Àrea Benestar Social, Maria José Merino
Cap de l’Àrea d’Eduació, Núria Aupí
Caritas Palafrugell, Marissa Grassot
Consell Comarcal Baix Empordà (Tramuntana), Xavier Sala
Consell de la Gent Gran de Palafrugell, Josep Mª Albizua
Consell de la Gent Gran de Palafrugell, Juan López
Creu Roja Palafrugell, Angels Caner
Creu Roja Palafruguell, Carla Rutllant
El Trampolí, Benjamín Chis
Esplai de la Gent Gran, Roser Pagès
Espai Dona, Irene Fontdenila
Fundació Palafrugell Gent Gran, Inés Martín
Fundació Pallach, Josep Mª Soler
Fundació VIMAR, Diana Balcázar
Fundació VIMAR, Vicky Ger
Mifas, Isabel Juscafresca
Psi-nèrgies, Sònia Vivolas
Suara, Vicky Blanco
Treball amb Suport, TRESC, Anna Mª Roca
Pla local d’Inclusió Social, Elisenda Forjan
Pla local d’Inclusió Social, Sònia Martinoy
Plataforma Afectats per la Hipoteca,Miquel requejo
Tècnica de participació, Sílvia Esteva

S’excusen






Mediación y Convivencia, Maria Mèndez
Defensor del Ciutadà de Palafrugell, Bertrand Hallé
Associació Catalana de Fibromiàlgia, Eulàlia Murillo
Associació de familiars, amics, tutors i usuaris del Centre Tarmuntana,
AFATRAM, Elena Ordoyo
Espai Social de Palafrugell, Núria Calatayud

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
Treball col·laboratiu per definir els objectius del 2017
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Presentació i benvinguda a càrrec de l’Alcalde, Juli Fernández. L’alcalde
agraeix l’assistència de les entitats i posa en valor l’espai de participació i de
governabilitat que representa el CMBS. Fa esment als pressupostos i al fet que
en els serveis socials no s’escatima en recursos i el pressupost és a l’alça.
També informa que l’Ajuntament de Palafrugell és dels més sanejats de la
província i que fa 5 anys que no puja els impostos. Reitera que l’Ajuntament
està al servei dels membres del plenari i agraeix la feina dels tècnics de
Benestar Social que no sempre és fàcil. L’alcalde es retira de la sala.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap esmena.
3. Informacions de l’Àrea. Agafa la paraula la regidora Margarita Mauri.
Estudi gent gran. L’any 2014 es va fer un primer estudi per detectar
situacions de risc en les persones empadronades a Palafrugell que tenien més
de 75 anys i que vivien soles o amb la parella. Ara, dos anys i mig després,
s’actualitza l’estudi amb la contractació d’un treballador social (projecte
d’inserció de joves amb Garantia Juvenil) de novembre del 2016 a maig de
2017. S’ha fet un buidat del padró i de les persones de més de 70 anys soles i
de més de 75 en parella i s’ha enviat una carta a totes les que no tenien cap
servei conegut per serveis socials, informant-los de la trucada que els faríem
properament. En total s’han enviat 638 cartes i amb dos mesos de trucades
hem localitzat 406 persones. La resta de persones que queden pendents de
localitzar segurament és degut al fet que tenen el telèfon equivocat. De
moment, s’han fet 23 visites als domicilis de les persones que podien estar en
situació de vulnerabilitat.

Entaulats 2017. Enguany es tornarà a dedicar a les entitats que treballen
amb persones amb discapacitat intel·lectual coincidint amb el 30è aniversari
del centre Tramuntana i dels 10 anys d’Afatram. S’explica com anirà la
jornada i en Xavier Sala del Tramuntana diu que ja enviaran les invitacions
pels actes que s’organitzin.
Enquesta formació de voluntariat 2017. La regidora recorda que existeix
la plataforma VIP. L’Emeteri Escudero d’AFRU diu que no se n’ha fet prou
difusió i que no és prou coneguda. Es mirarà de fer més difusió. Pregunta si
es considera que l’eina és bona i la resposta és que sí. S’explica que per tal
de fer la planificació de la formació pel voluntariat del 2017 hem passat un
qüestionari en línia i que agrairíem que tothom el respongués. L’enllaç al
qüestionari és: https://es.surveymonkey.com/r/6PK2DQF
En Josep Maria Soler pregunta si la plataforma també pot servir per fer
difusió de les activitats que fan les entitats.
Primer aniversari dels horts (6 de maig celebració). La regidora explica
que els horts estan rutllant molt bé i recorda el funcionament. Ja farà un any
de la inauguració i els hortolans organitzen una jornada lúdica el dia 6 de
maig per a celebrar el primer aniversari. Encara no s’han constituït com a
associació però sí que estan organitzats i comencen a plantejar-se
l’associació.
Elaboració del Pla d’Igualtat. El nou pla d’igualtat 2017-2012 s’està
elaborant de manera participada i es presentarà aquest mes de març. Des
del CMBS es va crear una comissió de treball per a la seva elaboració i
l’àrea està molt satisfeta.

4. Devolució del treball realitzat per les comissions de treball
Comissió de ciutadania i convivència. Fa de portaveu Anna Maria Roca de
TRESC.
Entitats
Espai Dona, Càritas, Mediació, Joventut, Creu Roja,
AREP, El Trampolí, Tresc, Vimar, CAP, Fundacio La
Pedrera
Objectiu

Crear espais de relació improblables entre entitats i
col·lectius per tal de millorar la cohesió social

Resultat

Proposta de
continuïtat

Organització de dies internacionals entre diferents entitats
(procés de creació de relacions).
8 d’octubre- Dia de la salut mental (AREP)
25 de novembre- Dia contra la violència de gènere (Espai
Dona)
3 de desembre- Dia de la discapacitat (VIMAR)
21 de gener- Dia europeu de la mediació (MIC)
21 de maig- Dia de la diversitat cultural (tots)
Intenció d’organitzar alguna cosa per festes de primavera
incorporant associacions de nouvinguts, associacions de
veïns i altres associacions de base (majoria d’entitats de la
comissió treballen amb discapacitats)

Comissió d’accessibilitat. Fa de portaveu Isabel Juscafressa de MIFAS.
Entitats

Ass. Sords Baix Empordà, Ass sords, Palafrugell Gent
Gran, Trampolí, Tramuntana, Vimar, AREP, Mifas, Espai
Social la Pedrera, Esplai la Caixa, Afru, Espai Dona,
BEAD, Creu Roja

Objectiu

Crear un observatori de les barreres d’accessibilitat a
Palafrugell (barreres tant físiques com cognitives)

Resultat

Proposta de
continuïtat

-

Itineraris accessibles a Palafrugell (Urbanisme)
Impressió de plànols i per penjar al web
Proposta de curs llenguatge dels signes
Proposta de gronxador adaptat

Constituir l’observatori de l’accessibilitat
Seguir pressionant perquè es faci el pla d’accessibilitat
municipal

Comissió d’infància i família. Fa de portaveu Sònia Vivolas de Psi-nèrgies.
Entitats

Espai Dona, Càritas, Fundació Pedrera, Fundació
Pallach,( Educació, Suara, Creu Roja )

Objectiu

Fer una diagnosi de la conciliació familiar i laboral a
Palafrugell
Iniciar un debat sobre el tema de la reforma horària
(instar a fer moció suport municipal)

Resultat

No s’aconsegueix cap conveni per fer estudi-diagnòstic
(possible col·laboració IPEP)
Llistat d’indicadors d’anàlisi
Proposar de fer alguna taula rodona o debat sobre
conciliació / reforma horària

Proposta de
continuïtat

Sí, en cas que s’incorporin més entitats i que s’acoti
millor l’objectiu de treball de la comissió

Torn de preguntes i aclariments:
Josep Maria Soler: recorda que en l’altre plenari ell va demanar que hi hagués
un espai de presentació de les entitats per conèixer-se entre elles. La cap de
l’àrea lamenta l’oblit i es tindrà en compte en el proper plenari.
Xavier Sala: demana que el Tramuntana surti al plànol de rutes accessibles de
Palafrugell
5. Treball col·laboratiu per definir els objectius del 2017
La Sílvia Esteva presenta la dinàmica de treball. Degut al fet que la primera part
del plenari s’ha allargat molt, queden 30 minuts per fer el treball (inicialment
s’havia previst 60 minuts). Per tant, es farà una part del que es tenia previst. La
tècnica de participació presenta l’objectiu del treball: intentar deixar de banda el
resultat de les comissions de treball, fer tabula rasa i fer l’exercici de pensar
quins temes interessaria que el CMBS treballés aquest 2017. La consigna és
parlar-ho amb una altra persona. Al cap de dos minuts es canvia la parella i al
cap de dos minuts més es torna a fer canvi de parella. Un cop feta la dinàmica
es demana que individualment, cada persona escrigui en etiquetes un màxim
de 3 temes, idees o objectius per treballar el 2017.
Es posen a una paret i es van agrupant per temes (clusters). Finalment, es
demana a cada participant prioritziamb 3 gomets els temes que més
l’interessen. El resultat de la dinàmica és el següent.
ACCESSIBILITAT (16 vots)
• Observatori Accessibilitat (13)
• Observatori accessibilitat i comunicació (1)
• Els usuaris amb cadira de roda com poden visitar Calella (1)
• Sobretot en l’àrea d’accessibilitat afegir algun projecte de sensibilització,
ja siguin a escoles o altres entitats o col·lectius (1)
GENT GRAN I VOLUNTARIAT (13 vots)
• Curs de voluntariat per gent gran (1)
• Curs de voluntariat per eines concretes de gent gram (serveis
d’acompanyament per usuaris sense família i recurs) (1)
• Benestar Social i gent gran. Voluntariat-mancança.(1)
• Comissió específica gent gran (2)
• Gent Gran (2)
• Seguiment de les necessitats de la gent gran (1)
• Vigilància i ajuda a la gent gran que es troba sola (1)

SALUT MENTAL (8 vots)
• Creació comissió salut mental amb entitats que treballem amb persones
amb trastorn mental i altres entitats (1)
• Crear una comissió per pensar/articular accions dirigides a la
consciència i integració de persones amb trastorn mental (1)
• Creació d’una comissió de salut mental, amb entitats de l’àmbit,
mediació, joventut, etc. (1)
• Crear nova comissió: integració de col·lectiu de salut mental. Gestionar
millor l’oci (1)
IGUALTAT (7 vots)
• Igualtat entre home i dones (2)
• Creació de comissió d’acció feminista (1)
• Igualtat (1)
• Comissió feminista que agrupi diferents col·lectius i que faci un
seguiment del pla d’igualtat (1)
• Conciliació familiar i família (1)
• Educació, Sensibilització, Violència de Gènere (1)
TRANSVERSALITAT I SENSIBILITZACIÓ (7 vots)
• Sensibilització empresarial. Inserció laboral (1)
• Cal comissió de sensibilització. A tots nivells i àmbits. Estable.
Transversal. Escoles, professionals, associacions de veïns, etc (1)
POBRESA ENERGÈTICA (5 vots)
• Pobresa energètica (4)
CONVIVÈNCIA (5 vots)
• Ciutadania i convivència (1)
• Comissió de convivència. Mantenir-la per una òptima cohesió de
col·lectius (1)
• Incorporació entitats/associacions de persones immigrants a la comissió
de convivència i igualtat (1)
• Immigració (+visibilitat). Convidar activament a participar a la comissió
de convivència (1)
• Inclusió social (discapacitat, salut mental, altres col·lectius). Ciutadania i
convivència? (1)
• Mantenir comissió de convivència (1)
VOLUNTARIAT (2 vots)
• Fórmules per crear voluntariat (la VIP no va prou bé) (1)
• Cursos voluntariat (1)
INFÀNCIA (0 vots)
• Família i infància. Massa ventall i amplitud (1)
• Famílies monoparentals (1)

•

Ajut a la infància (1)

CLAUSULES SOL (0 vots)
• Oficina de atención al ciudadano para informar de las cláusulas suelo
Un cop vistos, debatuts i consensuats els resultats, s’acorda crear 4
COMISSIONS DE TREBALL pel 2017 amb les entitats que s’hi apunten:
1234-

COMISSIÓ GENT GRAN I VOLUNTARIAT (Caritas, Creu Roja,
AFRU, Palafrugell Gent Gran, Consell de la gent gran)
COMISSIÓ SALUT MENTAL (Vimar, AREP; Tresc, Creu Roja i
Càritas)
COMISSIÓ D’IGUALTAT (Consell Gent Gran, Arep, Vimar, Creu
Roja, Associació de suport a la dona, Càritas)
COMISSIÓ DE CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA (Tramuntana,
Trampolí, Creu Roja, Vimar, AREP, Tresc, Càritas)

També s’acorda la CREACIÓ I MANTENIMENT DE L’OBSERVATORI DE
L’ACCESSIBILITAT (Creu Roja, Mifas, Palafrugell Gent Gran i Trampolí)
S’incorporarà a totes
TRANSVERSALITAT.

les

comissions

la

visió

SENSIBILITZACIÓ

I

S’ofereix a les entitats interessades en POBRESA ENERGÈTICA incorporar-se
a la taula de treball d’habitatge que ja està en funcionament
S’enviarà a totes les entitats del consell el resultat per acabar de conformar les
comissions de treball.
S’aixeca la sessió a les 12.45h
Palafrugell, 23 de febrer de 2017

