No tots els homes són iguals en les seves habilitats,
caràcter o motivacions, però sí que haurien de ser iguals
en les seves oportunitats per a desenvolupar el propi
caràcter, motivació i habilitats.

John F. Kennedy

Índex

• El Consorci en xifres     .      .      .      .      .      .      .      .      .      7
 El Consorci en xifres...................................................................1
• Dades sociodemogràfiques del Ripollès       .      .      .      .      .   8
 Dades sociodemogràfiques del Ripollès...................................2
• Atenció Social Bàsica       .      .      .      .      .      .      .      .      . 10
 Atenció Social Bàsica.................................................................4
• Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència       .      . 12
 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència..............6
• Prevenció i atenció a l’exclusió social       .      .      .      .      .   19
 Prevenció i atenció a l’exclusió social........................................13
• Atenció a la família, les dones, la infància
 iAtenció
a la família,
les   .  
dones,
la infància
l’adolescència
      .  
   .      .  
   .      .      .      .      .      .   23
i l’adolescència..........................................................................16
• Cohesió social i convivència       .      .      .      .      .      .      .   31
 Cohesió social i convivència......................................................24
• Idees claus       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   35
 Idees claus................................................................................28

El Consorci en xifres

Economia

Estructura organitzativa

El Consorci de Benestar Social del Ripollès
és un ens públic que gestiona serveis
socials, per això la major part de les
treballadores són professionals d’atenció
directe a la ciutadania. L’ equip tècnic està
format
per
una
cinquantena
de
professionals amb formació en l’àmbit
social: treballadores socials, educadores
socials,
psicòlogues,
treballadores
familiars, monitores...
Aquest equip tècnic s’estructura en quatre
àrees principals:
 Atenció Social Bàsica
 Promoció de l’autonomia i l’atenció
a la dependència
 Atenció sociofamiliar
 Cohesió social i convivència
Aquestes àrees són interdependents i la
major part dels serveis i projectes tenen
una perspectiva transversal que es
fonamenta en el treball en xarxa, eina
fonamental del sistema de Serveis Socials.

El Consorci de Benestar Social del
Ripollès, durant l’any 2013, va realitzar una
despesa de 1.592.674,52 €.
El percentatge més elevat d’aquesta
despesa correspon als serveis d’atenció a
les persones dependents que representa,
aproximadament, la meitat dels costos
totals.
En relació als ingressos, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès té quatre fonts
de finançament, que són les següents:

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments de la comarca
Persones usuàries
Diputació de Girona.

60,04%
30,02%
7,01%
2,92%

Gràfic 1. Pressupost per àrees
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Dades sociodemogràfiques del Ripollès

Gràfic 2. Evolució taxa immigració al Ripollès

La població del Ripollès, segons dades
oficials publicades a 31 de desembre de
2013 per l’Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT), compta amb 25.995
habitants. La comarca ha perdut 273
habitants en comparació amb l’any 2012.
Segons la mateixa font d’informació, ens
hem de remuntar al 1887 per trobar un
nombre total de població inferior a l’actual.
Gràfic 1. Evolució de la població del Ripollès 2003-13

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de l’IDESCAT

Remarquem que algunes comarques
catalanes superen el 20% de població
immigrada, entre elles, 3 comarques
gironines: l’Alt Empordà 27,74%, La Selva
21,38% i el Baix Empordà 21,35%.
Per municipis, Setcases és la població del
Ripollès que proporcionalment té més
immigració amb el 16,9%. En segon lloc,
Vilallonga de Ter amb un 15,2%.
Segueixen Camprodon amb un 10,8%,
Planoles amb 10,6% i Ripoll amb 10, 4%.

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades IDESCAT

Gràfic 3. Taxa d’immigració als municipis del Ripollès

Aquesta disminució en el nombre total
d’habitants del Ripollès es pot deure a
diferents factors: a la disminució en el
nombre de persones immigrades que
resideixen a la comarca, a l’augment de la
quantitat de ripollesos i ripolleses que
emigren, a la diferència entre naixements i
defuncions o bé a la situació del mercat
laboral, per exemple.
Quant al nombre de persones immigrades,
ha disminuït en 104 persones. Des que es
recullen dades d’immigració és la primera
vegada que disminueix la taxa al Ripollès,
tot i que aquesta tendència ja es dóna a la
majoria de comarques catalanes des de fa
uns anys. La mitjana catalana de població
immigrada se situa al 15,34%. La mitjana
ripollesa, al 8,41%. Per tant, continuem
essent la comarca catalana amb l’índex
d’immigració més baix, al costat del
Berguedà (8,52%) i de l’Anoia (8,97%).

2013

8

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir d’IDESCAT

La situació de crisi que fa anys que ens
afecta està comportant que moltes
persones emigrin a l’estranger buscant una
millora de les seves condicions de vida. Per
tant, des del 2009, IDESCAT comptabilitza
el nombre de catalans i catalanes que
emigren a l’estranger. En el cas del
Ripollès, el 2,01% de la població ha emigrat
a l’estranger, és a dir, 523 persones.

2
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Gràfic 4. Nombre de ripollesos/es que emigren

Gràfic 6. Evolució de la taxa de població immigrada i
índex d’envelliment al Ripollès

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir d’IDESCAT

El Ripollès es caracteritza per tenir una
població força envellida. Es constata que el
nombre de població major de 65 anys
gairebé dobla el nombre de joves d’entre 0 i
15 anys. Si tenim en compte l’índex
d’envelliment, el Ripollès és, amb
diferència, la comarca més envellida de
tota la demarcació de Girona. La població
del Ripollès no sembla tenir la capacitat
suficient per regenerar-se i, per tant,
tendeix a un envelliment progressiu.

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir d’IDESCAT

S’ha de tenir present que l’índex
d’envelliment de la demarcació de Girona
és del 93,65%. El del Ripollès és del
176,6% i la mitjana catalana és del
110,29%. La població més envellida del
Ripollès es troba a Queralbs amb un
430,8%.

La diferència entre el nombre de
naixements i defuncions mostra clarament
la tendència a l’envelliment de la població
del Ripollès.

Per acabar de contextualitzar la realitat
comarcal durant el 2013, cal situar la
comarca a nivell socioeconòmic. Al gràfic 6,
s’observa que des del 2008 l’atur registrat a
la comarca se situa entre el 8 i el 10% i en
l’any 2013 en un 12,4%.

Gràfic 5. Diferència entre naixements i defuncions
Ripollès any 2012

Gràfic 7. Taxa d’atur registrat al Ripollès. Desembre
2013

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir d’IDESCAT

Destaquem que la població immigrada
contribuïa clarament a pal·liar aquest
envelliment de la població ripollesa, ja que
si es creuen la variable de l’índex
d’envelliment amb la taxa de població
immigrada
es
constata
que
són
contraposades, és a dir, a mida que
augmenta la població immigrada al Ripollès
disminueix l’índex d’envelliment.

2013

Memòria 2013

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir de XIFRA

La taxa d’atur registrat a Catalunya, al
desembre de 2013 és del 15,34%. Per tant,
el Ripollès està per sota de la taxa
catalana. De totes maneres, si s’analitza la
taxa d’atur registrat de la població
immigrada a desembre 2013, se situa per
sobre de la taxa catalana, concretament, al
17,78%.
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Atenció social bàsica

La distribució del quatre equips tècnics per
municipis és la següent:
L’atenció social bàsica és la porta d’entrada
al sistema de serveis socials. Els Serveis
Socials Bàsics atenen totes les demandes i
necessitats socials de la ciutadania.
Realitzen un primer diagnòstic i pla
d’actuació i apliquen els programes i
recursos disponibles. Quan la problemàtica
o la necessitat supera les possibilitats
d’intervenció dels Serveis Socials Bàsics,
es deriva als serveis especialitzats.
És important destacar el seu caràcter
polivalent, és a dir, s’atenen tots els grups
de població: gent gran, disminuïts, infants...
així com un ampli ventall de necessitats:
econòmiques, derivades de l’habitatge,
laborals, relacionades amb disminucions,
amb maltractaments, inadaptació social,
etc.
S’atenen les persones al municipi on viuen.
Hi ha 4 equips tècnics multidisciplinars
formats per una treballadora social i una
educadora social.
Gràfic 1. Persones ateses pels serveis bàsics
d’atenció social, per zones.

13%
15%






Ripoll
Vall del Freser: Campdevànol i
Ribes de Freser
Vall del Ter: Camprodon i Sant
Joan de les Abadesses
Pobles de menys de 700 habitants:
Campelles, Gombrèn, Les Llosses,
Llanars, Molló, Ogassa, Pardines,
Planoles, Queralbs, Sant Pau de
Segúries,
Setcases,
Toses,
Vallfogona del Ripollès i Vilallonga
de Ter.

Al llarg del 2013 s’han atès 1.653 nuclis
familiars. Tenint en compte que en moltes
situacions els serveis socials bàsics
realitzen un treball familiar, podem xifrar el
total de persones sobre les que s’ha
intervingut en unes 4.500 aproximadament.
Del total de les persones que s’han atès,
s’han generat 6.556 intervencions. La
intervenció que es du a terme des dels
Serveis Social Bàsics es realitza a través
d’entrevistes individuals o familiars i de
visites domiciliàries. El tipus d’intervencions
que realitzen aquests serveis són: la
informació, l’orientació i l’assessorament, la
tramitació i el seguiment de prestacions i el
treball social comunitari.

49%

23%

Ripoll

Vall Freser

Vall Ter

Pobles menys 700hab.

Del total de intervencions que realitza
l’equip bàsic de serveis socials, destaquem
les 1.203 entrevistes de seguiment, 1.153
de tractament i 902 entrevistes que han
generat la tramitació d’algun ajut o recurs

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès

2013
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Gràfic 2. Tipus d’intervencions

623
59

Font: Elaboració pròpia CBSR a partir dades
TRESCAT (aplicatiu informàtic de gestió d’expedients
familiars)

Les problemàtiques que presenten les
persones o famílies ateses pels Serveis
Socials Bàsics són molt diverses. No
obstant, cal destacar com a problemàtica
principal les dificultats econòmiques i de
salut.
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Avaluacio

Tractament

Tramits i
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Respecte l’any 2012 hi ha hagut un
augment en les dificultats econòmiques que
presenten les famílies. Tant famílies que fa
temps que són usuàries i presenten
problemes econòmics crònics com aquelles
famílies que s’han atès per primera vegada
degut a l’empitjorament de la seva situació
econòmica per quedar-se sense feina i /o
haver esgotat totes les ajudes de l’Oficina
de Treball.

Taula 1. Problemàtiques ateses pels SS

Problemàtica
Mancances socials

%
9,15%

Econòmiques

27,34%

Salut i Drogodependències

36,38%

Laborals

7%

Habitatge

1,24%

Aprenentatge

1,81%

Discapacitats

2,60%

Sospita maltractament

3,16%

Altres

11,30%

Descripció
Dificultat relacions familiars/socials, dificultat integració
Social, aïllament físic, indicis trastorn mentals, conductes
Asocials o delictives, manca autonomia persona, etc.
Sense ingressos, ingressos insuficients, deutes,
Administració deficient, etc.
Malaltia física, mental, greu, Alzheimer, alcoholisme,
Consum drogues, ludopatia, etc.
Prestació atur, atura amb subsidi, treball esporàdic,
treball submergit, cerca feina, inadaptació laboral, etc.
Manca habitatge, manca subministraments, habitatge
Deficient, amuntegaments, desnonaments, etc.
Analfabetisme, dificultats d’aprenentatge escolar,
Absentisme escolar, etc.
Física, mobilitat reduïda, psíquica, sensorial, etc.
Físic a la dona, psíquic, abús sexual, econòmic, físic als
Fills, psíquic, abandonament gent gran, etc.
Font: Elaboració pròpia CBSR a partir dades
TRESCAT (aplicatiu informàtic de gestió d’expedients
familiars)
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Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

Els graus reconeguts durant l’any 2013 són
els següents:
Gràfic 1. Distribució graus dependència al Ripollès
18%

Els serveis de promoció de l’autonomia i
atenció a la dependència són els més
utilitzats d’entre els serveis que presta el
Consorci de Benestar Social a la comarca.
Aquest fet es deu a l’elevada quantitat de
persones grans dependents que hi ha al
Ripollès.

27%

17%
38%
Grau 1. Dependència moderada
Grau 2. Dependència severa
Grau 3. Gran Dependència
Sense grau

Llei de la Dependència

Font: elaboració pròpia CBSR

Des del desplegament de la Llei de
Dependència s’han presentat al Ripollès
2.397 sol·licituds de reconeixement de la
situació de dependència.

El grau 2 és el més habitual entre la
població del Ripollès. Un 18% de les
persones que han sol·licitat reconeixement
de grau es desconeix, ja sigui perquè o bé
estan en procés de reconeixement, o bé
perquè són persones que han mort abans
de tenir el grau assignat.
A continuació detallem la distribució dels
graus de dependència, resolts l’any 2013,
per municipis.
Taula 1. Distribució graus dependència per municipis
Nivells de dependència

Durant l’any 2013 s’han tramitat 154 noves
sol·licituds. Cada any va disminuint de
manera considerable la quantitat de
persones que sol·liciten el reconeixement.
Fet que s’explica perquè fa 6 anys que va
entrar en vigor la Llei i la gran majoria de
persones que patien alguna dependència ja
estan reconegudes. Actualment, demanen
reconeixement els casos nous o persones
a qui s’ha agreujat la situació i necessiten
algun recurs de la cartera de serveis del
Sistema Català de Serveis Socials.

2013

12

Municipis

Grau 3

Grau 2 Grau 1

Campdevànol

4

14

Camprodon

2

6

Llanars

1
2

1

Ogassa
Pardines

2

1

Les Llosses
Molló

6

1
1

1

Planoles

1
1

Queralbs

1

Ribes de Freser

3

7

3

Ripoll

10

17

20
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St. Joan Abadesses

3

7

5

St. Pau de Segúries

1

Vallfogona de Ripollès

1

Vilallonga de Ter
TOTALS

Gràfic 3. Distribució per trams d’edat
0%

13%
10%

42%

1
25

56

42
35%

Font: elaboració pròpia CBSR

Per sexe, les persones que han demanat
reconeixement
de
la
situació
de
dependència al Ripollès l’any 2013 queda
distribuït de la següent manera:
Gràfic 2. Distribució de la dependència per sexes

45%
55%
Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

Es comença a escurçar la diferència entre
sexes. Altres anys es constatava una gran
diferència a favor del sexe femení. Només
hi ha un 10% menys d’homes que han
sol·licitat el reconeixement envers les
dones.
Per trams d’edat, la majoria de persones
dependents es concentren entre els 75 i 85
anys o més (35% i 42% respectivament).
Es fa palès que les persones amb una
esperança de vida més llarga tindran més
possibilitats de patir situacions que
requereixen atenció continuada. Les
persones que han sol·licitat reconeixement
d’entre 18 i 64 anys tenen un 13% de
dependència i les d’entre 64 i 75 anys un
10%. L’any 2013 no hi ha ningú d’entre 0 i
17
anys
que
hagi
sol·licitat
el
reconeixement.

2013

Memòria 2013

de 0-17 anys

de 18-64 anys

de 65-74 anys

de 75 a 84

85 o més

Font: elaboració pròpia CBSR

Els recursos més sol·licitats per les
persones
beneficiàries del Programa
Individual d ’Atenció (PIA) durant el 2013
són els següents:
 96 prestacions de cuidador no
professional
 88 persones han accedit a serveis i
ajuts per acolliment residencial
 37 serveis d’Ajuda a Domicili (SAD)
 24 serveis de centre de dia
Si ho comparem amb l’any 2012, observem
que la prestació de cuidador segueix
essent la més sol·licitada, malgrat ha tingut
una disminució molt significativa (s’ha
reduït en un 59% respecte l’any passat)
produïda per la modificació dels criteris
d’accés a la prestació. Seguidament, els
acolliments residencials i els serveis de
suport al domicili de SAD i centre de dia
són els més sol·licitats.
Com a novetat en la formació de cuidadors
no professionals, aquest any 2013 el
Departament de Benestar i Família en
conveni amb la Creu Roja ha desenvolupat
una experiència pilot adreçada a la
formació de cuidadors/es no professionals
de persones en situació de dependència de
comarques rurals. El Ripollès, juntament
amb 7 comarques més han participat
d'aquest projecte pilot. L'objecte del mateix
és facilitar una formació individualitzada i
especialitzada a les persones cuidadores
que viuen en zones rurals o poc poblades
amb dificultats per accedir a formació
presencial grupal. S'han beneficiat del
projecte 10 persones cuidadores de
diferents poblacions: 1 de Camprodon, 2 de
Ribes de Freser, 1 de Setcases, 2 de Sant
Joan de les Abadesses, 1 de Gombrèn, 1
de Molló, 1 de Planoles i 1 de Sant Pau de
Segúries.
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Les persones que s’han beneficiat
d’aquesta formació han rebut 5 sessions al
domicili d’una durada de 2 hores
cadascuna d’elles. El projecte ha tingut
molt bona acollida entre els i les
participants.

Les treballadores familiars són les
professionals encarregades de realitzar,
ajudar
i
supervisar
les
tasques;
coordinades per una
fisioterapeuta i
terapeuta ocupacional, amb el suport d’una
integradora social.

Atenció domiciliària

Els objectius principals d’aquest servei són:
 Desenvolupar tasques d’assistència,
prevenció i educació que els habiliti
per a la vida autònoma.

1.- El Servei d’Ajut a Domicili (SAD)
És un servei que es realitza bàsicament a
la llar de la persona i/o família
amb dificultats
de
desenvolupament,
d'integració social i/o manca d'autonomia i
els proporciona atenció personal i suport
social. S’adreça a les persones que tenen
importants dificultats per a realitzar de
forma autònoma les activitats bàsiques de
la vida diària i/o amb problemàtiques
familiars especials.

 Millorar la qualitat de vida de les
persones per tal que puguin estar el
major temps possible al seu domicili.
 Atendre a aquelles persones que ja
no poden viure d’una manera
autònoma al seu domicili i estan
esperant a ser ateses per altres
serveis socials especialitzats.

Es realitzen tasques d’assistència personal
com ara:







Durant l’any 2013, el nombre de persones
ateses pel Servei d’Ajut a Domicili a la
comarca del Ripollès ha estat de 204, que
equival a un total de 18.959 hores. Si fem
la comparació amb les dades de l’any
2012, en el qual es van atendre a 191
persones, veurem que hi ha un lleu
creixement.

higiene personal
alimentació
vestit
control de medicació
fer la compra
passeig

Gràfic 4. Persones ateses pel SAD, per municipis
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En relació al gènere dels usuaris d’aquest
servei podem observar que, igual que en
anys anteriors, continua tenint molta més
incidència el sexe femení. Al llarg del 2013
s’ha donat cobertura a un total de 141
dones i 63 homes.
Gràfic 5. Distribució per sexes del SAD

Gràfic 6. Tipus famílies ateses del SAD

71

133
Unipersonal
Unitat familiar

31%

Font: elaboració pròpia CBSR

69%
Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

El col·lectiu al que el SAD dóna major
cobertura segueix essent la gent gran, que
representa el 90% de les persones ateses.
El segon col·lectiu atès al 2013 ha estat el
de persones amb discapacitat, i en tercer
lloc el de persones amb malaltia mental.
Com podem observar a la taula següent, la
franja d’edat més atesa per aquest servei
és la de les persones majors de 65 anys,
tot i que es constata un creixement en els
usuaris menors de 64 anys.

L’any 2013, 61 persones han accedit al
Servei d’Ajut a Domicili, i 55 s’han donat
de baixa per diferents motius com ara
disposar d’un altre recurs, mort, ingrés
residencial o decisió de la persona usuària
i/o família.
2.- El Servei d’Ajudes Tècniques (SAT)
Les persones usuàries del SAD també es
poden beneficiar del Servei d’Ajudes
Tècniques que consisteix en el lloguer
d’aparells com: grues, giratori de banyera,
llits articulats, etc. Aquests aparells
permeten mantenir o millorar el nivell
d’autonomia de les persones amb un grau
de dependència
en el seu entorn
domiciliari facilitant, així, la realització de
les activitats de la vida diària.

Taula 2. Franges d’edat del SAD

Edats

0-17

18-64

65-85

Majors
de 85

El material més utilitzat per les persones
usuàries del SAT són: grues, cadires de
bany i llits articulats.

Núm.
persones

3

33

91

77

Gràfic 7. Tipologia d’ajuts del SAT
Font: elaboració pròpia CBSR

Font: elaboració pròpia CBSR

La majoria de persones ateses pel SAD
viuen amb altres membres de la família,
normalment amb la parella, encara que
cada cop més ens trobem amb nuclis
familiars molt extensos (avis/es, pares,
tiets/es, etc.).També cal tenir en compte
el nombre de persones que viuen soles.
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25%

37%

13%
25%
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Cadires bany
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El nombre de persones que fan ús del
SATD per municipis és el següent:

El gràfic mostra com es mantenen les xifres
en els anys 2008 i 2009 i a partir d’aquest
any hi ha un increment del 50%. Del 2010
fins l’actualitat s’ha produït un increment
gradual del nombre de persones ateses.
Durant l’any 2013 han estat beneficiàries
del servei 454 persones, (55 més que l’any
anterior) que es distribueixen per municipis
de la manera següent:

Taula 3. Distribució SATD per municipis

Municipi
Campdevànol
Planoles
Ribes de Freser
Ripoll
TOTAL:

Núm. Ajuts
1
3
1
3
8

Taula 4. Persones ateses per municipis

Municipi

Font: elaboració pròpia CBSR

Campdevànol
Camprodon
Campelles
Gombrèn
Les Llosses
Llanars
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan Abadesses
Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
TOTAL

De les 8 persones que han utilitzat el
servei, 4 han estat dones i 4 homes.
3. Servei de Teleassistència Domiciliària
(STD)
És un servei que ofereix atenció permanent
a distància i assegura una resposta ràpida
davant qualsevol situació d’urgència amb
què es pugui trobar la persona en el seu
domicili: caigudes, problemes de salut que
requereixen la intervenció dels serveis
d’emergències, etc.
El STD està en funcionament a la comarca
del Ripollès des de l’any 1993. S’adreça
prioritàriament a les persones grans o amb
discapacitat i té com a objectiu pal·liar les
necessitats derivades de la manca
d’autonomia.
L’any 2013 finalitza amb 396 persones que
utilitzen aquest servei, el que significa un
6.36% de cobertura del servei en relació al
total de les persones majors de 65 anys. Si
ho comparem amb les dades de l’any 2012,
hem augmentat la cobertura amb un
0.72%.
Gràfic 8. Evolució del nombre de persones ateses
450
400
351
350

300

Font: elaboració pròpia CBSR

Si ho comparem amb els dos últims anys,
els municipis que han tingut un major
increment d’usuaris són Campdevànol i
Ripoll, seguits de Sant Joan de les
Abadesses.
396

L’any 2013, 104 usuaris s’han incorporat al
servei i 59 persones l’han deixat d’utilitzar.
Els motius de baixa han estat els següents:
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4.- El Servei de Transport Adaptat (STA)

Taula 5. Motius de baixa del Servei

Motiu de baixa
Ingrés residencial
Defuncions
No necessita el servei
No està capacitat per utilitzar
el servei
Baixes abans d’instal·lar
l’aparell
altres
TOTAL

Núm.
persones
22
22
1
3
3
8
59

Font: elaboració pròpia CBSR

La distribució del Servei de Teleassistència
per sexe i edats és la següent:
Taula 6. Beneficiaris del STD per edat i sexe

EDAT
de 18 a 64
anys
de 65 a 84
anys
+ de 85
anys
TOTALS

Es tracta d’un servei de suport a les
persones amb discapacitat i/o dependència
que consisteix en la prestació d’un
transport adaptat al seu grau de necessitat,
per tal de possibilitar el seu accés als
serveis socials d’atenció especialitzada,
serveis sociosanitaris o aquells altres que
permeten garantir la seva atenció i/o
integració, en els quals són atesos de
forma regular.
El CBSR disposa d’una furgoneta
totalment adaptada de 9 places per
traslladar les persones des de les seves
llars fins als diferents serveis, recursos
socials i/o sociosanitaris.

HOMES
-

DONES
2

TOTALS
2

34

180

214

Al llarg de l’ any 2013 el STA ha estat
utilitzat per un total de 43 persones, de les
quals 23 eren homes i 20 dones. S’han
atès 10 persones més respecte el 2012 i
també ha hagut un creixement de més de
50% en els homes que han utilitzat el
servei.

45

193

238

Gràfic 10. Distribució per sexes del STA

79

375

454

Font: elaboració pròpia CBSR
47%

Gràfic 9. Distribució per sexes

53%

17%
Homes

83%

Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

Es manté la gran diferència quant a dones i
homes respecte als anys anteriors. De les
454 persones usuàries, 359 viuen soles i
95 viuen amb algun familiar. El perfil de la
persona usuària del Servei és el d’una
dona de 85 anys que viu sola.
2013

Memòria 2013

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

El STA si bé és un servei adreçat a tota la
ciutadania que el pugui necessitar, els
usuaris que l’utilitzen principalment són els
que corresponen a la franja d’edat de 65 a
84 anys, desprès els majors de 85. Per
últim els usuaris de 18 a 64 anys, ja que els
serveis on es porten els usuaris són
majoritàriament destinats a la gent gran

11

17

Taula 7. Distribució STA per edats

Edats
Núm. de
persones

18 a 64
anys

65 a 84
anys

3

Majors de
85 anys

25

15

Font: elaboració pròpia CBSR

Durant l’any 2013 s’han realitzat un total de
12
tallers
a
les
poblacions
de
Campdevànol, Camprodon,
Pardines,
Queralbs, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll,
Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de
Segúries i Vallfogona de Ripollès. Han
assistit un total de 146 persones. Tots els
participants han tingut l’oportunitat de
continuar el treball iniciat als tallers a través
de l’entrega d’uns quaderns de treball “Un
mes per estar en forma”, per tal que
continuïn treballant amb exercicis durant tot
l’any.

Els col·lectius que utilitzen aquest servei
són els següents:
Gràfic 11. Col·lectius usuaris del STA

2%2%

96%
Persones amb dependència
Malaltia mental
Pluridiscapacitat
Font: elaboració pròpia CBSR

5.- Tallers de memòria
Els tallers d’entrenament i manteniment de
la memòria són un instrument, que
mitjançant la pràctica d’activitats mentals
científicament estudiades, permet a la
persona agilitar els processos cerebrals
que faciliten el record i la cognició. Estan
adreçats a persones majors de 65 anys i es
duen a terme gràcies a la col·laboració que
existeix entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès i l’associació FADES
(Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer i d’altres demències del
Ripollès).

2013
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Prevenció i atenció a l’exclusió social

Taula 1. Núm. Famílies i infants atesos

Prevenir i actuar contra la pobresa i
l’exclusió social implica intervenir en
diferents àmbits des de diferents serveis i/o
recursos.

Nombre
famílies
12
57
50
145

Risc greu
Risc moderat
Risc lleu
Total

Nombre de
nens
23
111
135
269

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès

Atenció a la infància i l’adolescència en
risc
Les
educadores
socials
són
les
professionals que detecten situacions de
risc d’infants i adolescents. En aquest
àmbit, els Serveis Socials Bàsics treballen
conjuntament amb l’Equip d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (EAIA). És un
servei especialitzat d’atenció a la infància i
l’adolescència en situació de risc social o
desemparament. Aquest equip, que és
multiprofessional, abasta l’atenció a les
comarques de la Cerdanya, la Garrotxa, el
Pla de l’Estany i el Ripollès.
Al Ripollès durant l’any 2013, s’ha
intervingut amb un total de 22 famílies. Tres
d’aquestes famílies són situacions noves i
en sis s’ha finalitzat la intervenció per
diferents motius: tres per canvi de domicili
de la família, un per haver complert la
majoria d’edat i l’altre per una evolució
favorable.
Les educadores dels Serveis Socials
Bàsics treballen amb infants i adolescents
tant de forma directa com indirecta. En
algunes situacions, treballen directament
amb ells als seus domicilis o realitzant
activitats externes. En moltes altres
situacions menys greus, les educadores
treballen a través de les seves famílies,
escola i/o centres oberts.
Respecte l’any 2012, ha incrementat el
nombre de famílies i infants en situació de
risc moderat.

2013

Memòria 2013

Distingim entre tres tipus de risc social: el
risc greu, el risc moderat i el risc lleu.
RISC GREU:
Són nens i nenes als quals o bé se’ls aplica
alguna mesura de protecció per part de la
Generalitat de Catalunya (nens i nenes
acollits amb altres famílies...) o bé, hi ha
una intervenció per part de l’educador/a de
l’EAIA. Entenem per risc greu aquelles
famílies:
 negligents
 amb problemes de toxicomania
crònica
 i/o amb trastorns mentals greus
 que pateixen violència en l’àmbit de
la llar...
RISC MODERAT:
Són famílies amb les que es realitza una
intervenció constant des dels equips de
Serveis Socials Bàsics. En situacions
puntuals, es pot requerir l’assessorament
de l’equip especialitzat (EAIA). Els motius
de la intervenció són:
 progenitors
que
presenten
problemes d’alcoholisme
 malaltia mental
 negligència en la cura i atenció del
menors
 manca de capacitats parentals
 conflictes entre els progenitors
 sospita d’abús sexual
 consulta de tutela
 guarda i custòdia legal
 violència intrafamiliar
 maltractament físic i/o psíquic...
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RISC LLEU:
Són famílies amb les que s’intervé de forma
puntual des de Serveis Socials Bàsics. Són
aquelles famílies que, en moments
concrets, es troben en situacions de
conflicte i no tenen els recursos suficients
per fer-hi front. Les causes més freqüents
acostumen a ser:
 manca de recursos econòmics i/o
d’organització econòmica
 desinterès escolar en l’adolescent
 transformacions
pròpies
de
l’adolescència, malalties mentals
lleus dels progenitors...

Programa Integral de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI)
El PIRMI és un ajut econòmic destinat a
persones sense ingressos per tal que
puguin atendre les necessitats bàsiques
per poder viure en societat. L’ajut econòmic
va acompanyat d’un pla de treball en el
qual la persona beneficiària es compromet
a realitzar actuacions pactades prèviament
amb els Serveis Socials Bàsics.
La dificultat principal de les famílies
perceptores de la RMI és la manca
d’ocupació i d’ingressos econòmics. A 31
de desembre de 2013, a la comarca del
Ripollès, hi havia 117 PIRMI actius i 14 que
estaven pendents de resposta, molts d’ells
des de feia més de sis mesos. Respecte
l’any 2012, augmenta el nombre de famílies
beneficiàries de la RMI .
Taula 2. PIRMI actius a desembre de 2013

Municipis
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
St. Pau Segúries

2013

20

31/12/13
Actius
8
0
14
0
1
3
3
0
0
1
1
5
64
12
2

31/12/13
Pendents
resoldre
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
0
0

Setcases
Toses
Vallfogona Ripollès
Vilallonga de Ter
TOTAL

1
0
1
1
117

0
0
0
0
14

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
facilitades per la Generalitat

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL

Són ajuts dirigits a persones i/o famílies
que es troben en situacions econòmiques
i/o socials molt precàries que no els permet
cobrir
les
necessitats
bàsiques
d'alimentació, higiene i allotjament.
1.- Ajuts d’alimentació
Les situacions familiars amb greus
dificultats socioeconòmiques augmenten
dia a dia. Així com també augmenta
progressivament el nombre de famílies i/o
persones que fan demanda d’aliments a
Serveis Socials Bàsics.
Per això, aquests serveis, conjuntament
amb entitats d’iniciativa social, distribueixen
aliments als diferents municipis de la
comarca. Al Ripollès existeixen cinc
Centres
de
Distribució
d’Aliments
(CDA) que abasteixen tota la població de la
comarca. Estan ubicats als municipis de
Campdevànol, Camprodon, Sant Joan les
Abadesses, Ribes de Freser i Ripoll.
En aquests centres es dispensen aliments
bàsics de primera necessitat a les famílies
(llet, pasta, caldo, cereals, llegums…),
periòdicament o esporàdicament, d’acord
amb les necessitats de la família i/o
persona.
Taula 3. Nombre persones beneficiàries del CDA

Campdevànol
Ripoll
St. Joan
Vall
de
Camprodon
Vall de Ribes

Núm.
Persones

Núm.
Famílies

30

11

49
462
69
74

27
133
21
27

Font: Elaboració pròpia CBSR
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Les situacions familiars són valorades pels
Serveis Socials Bàsics que determinen les
persones o famílies que han de rebre l’ajut i
la periodicitat dels lliuraments.
És fonamental la participació d’entitats com
Càrites, Creu Roja, Poble de Déu… i
persones individuals que gestionen els
aliments i preparen lots equilibrats d’acord
amb el nombre de membres de cada
família.
Durant l’any 2013 a la comarca del Ripollès
s’ha entregat aliments a 219 famílies que
representen 684 persones.
2.- Habitatge
L’habitatge és una de les dificultats més
importants derivades de la manca
d’ingressos familiars. Els recursos dels que
disposem per fer front a aquesta
problemàtica són:
Els ajuts per deute de lloguer són una
prestació econòmica d’urgència social
adreçada a persones amb dificultats en el
pagament del lloguer o en les quotes
d’amortització hipotecària. Des de l’any
2013, aquest ajut es sol·licita a l’oficina
d’habitatge. Durant l’any 2013 a la comarca
del Ripollès s’han tramitat 10 ajuts: 8 a
Ripoll, 1 a Campdevànol i 1 a Sant Pau de
Seguries
Ofideute és un servei d’informació i
assessorament sobre el deute hipotecari
adreçat a les famílies que es troben en risc
de perdre el seu habitatge habitual. El
servei s’ofereix com a servei mediador
entre la família i l’entitat financera, per
intentar trobar l’estratègia més vàlida per
atendre el deute i evitar el desnonament.
Durant l’any 2013 Ofideute va atendre un
total de 14 famílies: 12 famílies de Ripoll, 1
de Campdevànol i 1 de Camprodon, quant
al perfil de les persones que utilitzen
Ofideute, el 71,4% de les famílies ateses
són de nacionalitat espanyola. Un 67% del
total arriben perquè tenen un procediment
obert d’execució hipotecaria, un 22% es
volen assessorar i un 11% perquè preveu
que no podran pagar les factures.
Al municipi de Ripoll, l’Ajuntament disposa
de 9 habitatges d’inserció. El procediment
per accedir-hi estableix que totes les
famílies que no poden accedir a la Borsa
de Lloguer perquè no compleixen els
2013

Memòria 2013

requisits poden fer una sol·licitud per
accedir als habitatges d’inserció. Llavors,
una comissió formada per tècnics de
Serveis Socials i de l’Oficina Municipal
d’Habitatge valoren la situació de les
famílies que opten per un d’aquests
habitatges. Durant l’any 2013 se n’han
beneficiat 9 famílies, amb un total de 38
persones.
Per
atendre
situacions
d’extrema
urgència el CBSR disposa d’un habitatge
per tal d’acollir de forma temporal famílies
amb greus dificultats socioeconòmiques.
Durant l’any 2013 se’n van beneficiar 6
persones.
Els ajuts d’urgència, són ajuts econòmics
bàsicament per pagar subministres i
fiances o lloguers. Els Serveis Socials
Bàsics realitzen una valoració econòmica i
social de les famílies per tal d’establir si
tenen dret o no a l’ajut. És obligatori establir
un Pla de Treball signat per les dues parts.
Aquests ajuts tenen l’objectiu de ser
puntuals: per prevenir que les famílies es
quedin sense subministres i sense
habitatge.
Taula 4. Nombre total d’ajuts d’urgència

Tipologia ajuts

Homes

Dones

Total

Llum
Gas/ Butà
Aigua
Lloguer Fiances

47
15
8
1

47
10
11
7

94
25
19
8

3.- Altres ajuts

Font: Elaboració pròpia CBSR

Des del Consorci tenim
medicació i transport.

altres

ajuts:

Medicació: aquests ajuts s’atorguen sota
preinscripció mèdica. Durant el 2013 se
n’han beneficiat un total de 6 persones
Transport: els motius més habituals per
tramitar un ajut d’aquest tipus són: per
cobrir desplaçament de persones amb
problemes de salut o amb citacions
judicials. En total al 2013 se n’han atorgat a
4 persones. Durant l’any 2013 s’ha
consolidat la cooperació amb les entitats
socials del territori, Càritas i Creu Roja,
amb la creació de la Taula d’Inclusió Social
del Ripollès. Aquesta taula té la funció
següent:
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Posar en comú les diferents visions
de les necessitats socials de la
comarca.
Dissenyar i implantar actuacions
conjuntes per cobrir aquestes
necessitats.
Ocupabilitat

Amb la idea de millorar el benestar
emocional de les persones i/o famílies
en situació de vulnerabilitat, es fomenta
la seva ocupabilitat per evitar que
caiguin en l’exclusió social o bé per
propiciar que puguin millorar la seva
situació de risc.
Amb aquesta finalitat, Càritas va
engegar l’any 2013 un projecte pilot
d’horts socials a Ripoll, en el que van
participar 9 persones.
En la mateixa línia es van organitzar
altres tallers a diferents municipis de la
comarca: a Campdevànol i Camprodon
tallers de costura i a Ripoll, un taller de
cuina. Entre tots els tallers hi van
participar 46 persones.

2013
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ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, LES DONES, LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA

Gràfic 1. Infants atesos als C.O per sexe i edat
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Serveis de Centres Oberts
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34

Nois

Noies
9 a 11

12 a 14

15 a 17

Infants atesos per municipis:
Gràfic 2. Residència dels infants atesos als C.O

59

1

1

1

Llanars

Sant Pau

21

Vilallonga

20

Camprodon

12

Sant Joan

22

Ribes

Al llarg del 2013 s’han atès un total de 139
infants. La xifra és superior a la de les
places perquè s’hi comptabilitzen les altes i
baixes al servei per majoria d’edat o canvi
de recurs. S’ha donat un descens de 6
joves respecte a la xifra de 2012, donat que
s’ha deixat d’atendre el grup de joves de 14
a 16 anys de Ripoll, per promocionar-los al
nou espai de joves municipal “El Galliner”.

35

Font: Elaboració pròpia CBSR

Campdev

El Consorci de Benestar Social gestiona un
total de 5 centres oberts. A la comarca hi
ha 120 places: el centre obert de Ripoll
n’ofereix 40 i els centres oberts dels
municipis
de
Ribes
de
Freser,
Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses
i Camprodon, n’ofereixen 20, cadascun
d’ells. El servei està adreçat a infants i
joves del Ripollès de 5 a 13 anys i les
seves famílies.

26

5 a8

Ripoll

Els Centres Oberts són serveis públics
d’acció
socioeducativa
que
ofereixen
atenció fora de l’horari escolar. El seus
objectius
són
millorar
l’estructura
i
desenvolupament de la personalitat dels
infants, socialitzar-los, assolir els hàbits
bàsics i les habilitats socials necessàries,
així com la compensació de dificultats
socioeducatives i familiars. Es prioritza
l’atenció a la infància en situació de risc.

3
5
16

2

Planoles

L’atenció sociofamiliar té com a finalitat
contribuir a millorar la qualitat de vida de
les famílies, les dones, els infants i els
adolescents. Els serveis intervenen per
prevenir i minimitzar situacions de risc i
d’exclusió social que poden afectar a
aquests col·lectius.

En
relació
a
l’edat
dels
infants,
majoritàriament s’han atès infants entre 5 i
8 anys, essent la franja dels 5 als 11 la més
atesa. Pel que fa al sexe, s’han atès més
nens que nenes.

Font: Elaboració pròpia CBSR
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Ripoll és el municipi amb major atenció
d’infants ja que és el municipi amb més
població. Hi ha Centres Oberts que atenen
infants de municipis veïns, com és el cas
de Ribes de Freser que atén infants de
Planoles i el de Camprodon que aquest any
ha atès infants de Vilallonga de Ter,
Llanars i Sant Pau de Segúries.
Aquest any es va dur a terme la 1ª Trobada
de Centres Oberts del Ripollès, el dia 25 de
juny a Ripoll. La Jornada va comptar amb
la participació de 79 infants i joves de tots
els Centres Oberts del Ripollès.

2. Oferir als joves un espai on aplicar de
forma pràctica els coneixements i la
formació que s’assoleix a l’aula. Aquest
objectiu es concreta en les següents
accions:
 Tallers pràctics: restauració de
mobles, manteniment i suport al
Refugi d’Animals del Ripollès,
pintura, taller de cuina, tallers
artístics, taller de formació i
orientació
laboral
i
taller
d’informàtica.
 Visites i sortides formatives a
empreses.
 Sortides educatives, culturals i
esportives.
3. Establir amb cada jove un itinerari
professional que té com a punt de
partida les seves potencialitats i els
resultats acadèmics per tal d’orientar-lo
en la formació o demanda d’ocupació.
Aquest objectiu es concreta en les
següents activitats:



Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Acció tutorial individual.
Itineraris personals pactats
amb els centres de referència.

Gràfic 3. Sortides dels joves atesos a la UEC Ripollès
6

La Unitat d’Escolarització compartida és un
recurs socioeducatiu adreçat a alumnes de
3r i 4t d’ESO, o a alumnes amb edats
compreses entre els 14 i els 16 anys, que
presenten necessitats educatives especials
derivades de les dificultats d’adaptació en
el medi escolar.
El curs 2013-2014 és el tercer curs que el
Consorci de Benestar Social gestiona la
UEC.
Les activitats que es duen a terme
responen als següents objectius de treball
amb els alumnes:
1. Assolir les competències bàsiques (que
cal tenir un cop es finalitza l’ESO)
establertes
pel
Departament
d’Ensenyament, centrades en la
comprensió
lectora,
la
llengua
estrangera, la competència matemàtica
i el coneixement del medi social,
natural i cultural.
2013
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4
2
1

OTG

ESO

1

PQPI

CANVI
MUNICIPI

1

CANVI
RECURS

UEC

Del total d’alumnes atesos durant el 2013,
4 alumnes es volen incorporar al mercat
laboral i s’han inscrit a l’OTG, 2 han
continuat la seva formació a un PQPI de la
comarca, 1 ha obtingut el títol de graduat
en ESO i un canviat de recurs. Un alumne
va canviar de domicili. A l’inici del curs
2013-2014 han continuat 3 alumnes del
curs 2012-2014 i s’han donat 3 noves
incorporacions.
Durant l’any 2013 van assistir a la UEC un
total de 15 alumnes de tots els centres de
secundària de la comarca.
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Gràfic 4. Joves atesos segons centre d’ensenyament
de referència
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La majoria d’alumnes procedeix de l’IE
Abat Oliba de Ripoll, que és el centre amb
major nombre d’alumnes matriculats.
L’any 2013 es van realitzar amb els joves
22 sortides formatives a empreses del
Ripollès, recursos formatius municipals i
comarcals.

És un programa que s’emmarca dins el
currículum escolar com a eix transversal de
treball de l'educació per a la salut i la
prevenció del consum de drogues.
Està adreçat a infants de cicle mitjà i
superior l’Educació Primària i a través dels
seus materials didàctics, propostes de
formació i activitats d’animació als mestres i
a les famílies, buscant la màxima
complicitat i coherència entre tots els
agents educadors per tal de promoure
hàbits de vida saludable, inspirant-se en un
concepte de salut com a manera de viure
autònoma, joiosa i solidària.
Al 2013 al Ripollès s’han adscrit al
programa un total de 5 centres escolars de
la comarca, atenent un total de 237
alumnes. Concretament, els centres i
cursos que hi han participat han estat els
següents:
Taula 1. Escoles adscrites al programa

Visita a la Fundació Eduard Soler

Escola
Escola Vedruna de Ripoll
Escola Joan Maragall de Ripoll
Escola Salesiana Santa Maria de
Ripoll
Escola Mare de déu de Núria de
Ribes de Freser
IE Sant Joan de les Abadesses

Cursos
5è i 6è
5è i 6è
5è i 6è
5è
3r i 4rt

La distribució d’alumnes als centres
adscrits al programa és la següent:
Gràfic 5. Distribució de l’alumnat per centres escolars

Taller de manteniment d’instal·lacions i suport a la
cura d’animals dels Refugi d’Animals del Ripollès
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El programa també ofereix formació
adreçada als docents. Els materials bàsics
del programa l'Aventura de la Vida són els
àlbums de cromos, un per a cada alumne,
que
exemplifiquen
situacions
quotidianes amb què es poden trobar els
nois i noies. Cada àlbum proposa 36
cromos que reflecteixen situacions diverses
viscudes per una colla d’amics en tres
espais de la vida quotidiana: la família,
l’escola i el barri.

Servei d’Integració Familiar

El Servei d’Integració Familiar (SIF) és una
Institució
Col·laboradora
d’Integració
Familiar que intervé en l’àmbit de l’adopció i
l’acolliment d’infants. El radi d’actuació en
matèria d’adopció és la demarcació de
Girona, i en matèria d’acolliment són les
comarques del Ripollès, la Garrotxa i la
Cerdanya.
L’objectiu del SIF és integrar infants, que
han estat tutelats per l’Administració
competent (Direcció General d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència), en el si d’una
família ja sigui mitjançant un acolliment o
una adopció.
Algunes de les funcions del SIF són:
 Sensibilitzar sobre l’acolliment i
cercar famílies interessades en dur
a terme un acolliment familiar.
 Valorar i preparar a les persones o
famílies que han sol·licitat fer una
adopció a Catalunya o bé un
acolliment.
 Informar a les famílies de la realitat
dels infants susceptibles d’adopció
i d’acolliment mitjançant un procés
de formació.
 Ajudar a les famílies a decidir si
l’adopció és l’opció més adequada
per ser pares i/o mares.
 Donar suport i orientació a la
família i a l’infant per aconseguir
una integració plena.
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El SIF ha intervingut
següents:

en els

àmbits

ADOPCIÓ
- Fase de formació i d’ estudi de
famílies, que sol·liciten fer una
adopció a Catalunya.
- Acoblaments d’infants que seran
adoptats per famílies.
- Seguiment
d’acolliments
preadoptius.
ACOLLIMENT (simple en família aliena)
- Difusió,
captació,
procés
de
valoració (formació i estudi) de
famílies que sol·liciten fer un
acolliment simple en família aliena.
- Seguiment de menors que es
troben en acolliment simple en
família aliena.
- Acoblaments d’infants que seran
acollits.
- Desacoblaments d’infants els quals
finalitza l’acolliment simple.
Durant l’any 2013, 15 famílies han estat
proposades idònies per adoptar. El perfil de
les famílies no ha presentat variació
respecte l’any anterior. Correspon a
famílies heteroparentals sense fills, i amb
dificultats per tenir fills biològics. La
diferència més significativa respecte l’any
2012 és l’increment dels anys de
convivència de les parelles.
Pel que fa al seguiment d’infants que es
troben en procés d’adopció, el nombre ha
estat de 82 nens/es que viuen amb 78
famílies de la demarcació de Girona.
D’aquestes, 7 famílies estan ubicades al
Ripollès.
Durant el 2013, han iniciat la convivència
20 nens amb famílies preadoptives de la
demarcació de Girona. El perfil d’aquests
és el següent:
El 40% dels infants tenen menys de sis
mesos de vida quan inicien la convivència
amb la família.
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Gràfic 6. Edats dels nens/es

Gràfic 8. Nombre de nens/es segons el tipus de
recursos o nucli de convivència anteriors
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Segons la procedència, el 74 % són
autòctons i la resta són fills de persones
immigrants.
Gràfic 7. Nombre de nens/es segons la procedència
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Els infants, abans d’iniciar la convivència
amb les famílies preadoptives, han estat en
altres recursos o nuclis de convivència. La
majoria dels infants, 11 dels 20, han viscut
dos canvis abans de conviure amb la
família. Aquests recursos poden ser
hospital, centre d’acollida, família biològica
o bé família d’urgència i diagnòstic.
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Dels 20 nens/es que han iniciat la
convivència amb família, n’hi ha 4 que
presenten alguna dificultat. Entre els infants
de més edat (majors de 2 anys), els
trastorns emocionals són els que més
incidència tenen.
Pel que fa al procés legal, durant aquest
any 33 nens han finalitzat el procés legal
d’adopció. Set d’aquests infants viuen amb
famílies del Ripollès. La durada mitja del
procés d’adopció ha estat entre dos i tres
anys.
En relació als acolliments, el SIF ha
realitzat una campanya de sensibilització i
captació de famílies acollidores. Arrel de la
difusió, set famílies es van interessar per
rebre més informació sobre l’acolliment
familiar. Es va rebre una sol·licitud
d’acolliment familiar. Pel que fa als
seguiments d’infants amb acolliment,
aquest any, s’ha realitzat la intervenció amb
5 infants.
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Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD)
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) ofereix atenció integral a les dones
de
la
comarca
del
Ripollès.
L'objectiu principal del SIAD és treballar per
la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes, així com afavorir la participació
social i la promoció de les dones.
Les actuacions del SIAD són les següents:







Informació, orientació i assessorament
sobre els drets de les dones i l'exercici
d'aquests.
Suport psicològic a les víctimes de
violència masclista i als seus fills.
Assessorament jurídic dirigit a dones
que han patit violència masclista:
informació i assessorament sobre
qualsevol
tema
relacionat
amb
processos civils
(separacions i/o
divorcis, impagament de pensions
d’aliments, guarda i custòdia del
fills/filles, règim de visites, divisió del
béns ganancials...) i processos penals
(conveniència
d’interposar
una
denúncia per maltractaments, les
conseqüències per al denunciant i per
al denunciat, ordres d’allunyament...)
Suport en la tramitació de l’advocat
d’ofici: Justícia gratuïta.
Suport al teixit associatiu femení en la
realització d'accions que visualitzin les
aportacions de les dones.
Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre
temes d'interès per a les dones.

El SIAD ha treballat amb un total de 123
persones a nivell individual. De les quals
116 són dones i 7 són homes.
El SIAD ofereix atenció a las víctimes de
violència
masclista.
Proporciona
assessorament
jurídic
i
tractament
psicològic a les dones que han patit
violència masclista i als seus fills i filles. A
la comarca del Ripollès s’han detectat 56
situacions noves de violència durant el
2013 de les quals se n’han atès 46. 27 de
les dones detectades han interposat una
denúncia a mossos d’esquadra.
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De les persones ateses, si tenim en
consideració l’edat, 23 són menors. 13 dels
menors (10 nenes i 3 nens), han estat
atesos per ser fills i filles que han conviscut
en un nucli de violència masclista. Les 10
restants, són nenes que han estat víctimes
directes de violència masclista i/o violència
domèstica. És a dir, que han patit violència
directa per part d’una parella, abusos
sexuals o violència per part d’un familiar.
La demanda d’atenció que han fet les
dones ateses ha estat majoritàriament per
violència
masclista
(76
de
les
dones/nenes). 24 dones han demanat
informació concreta i s’ha fet un treball de
prevenció amb 10 de les filles víctimes de
violència masclista.
Gràfic 9. Motiu de consulta
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S’han realitzat 564 actuacions dirigides a
les dones i a les nenes. Majoritàriament
s’ha treballat la violència viscuda i els
patrons agressor-víctima en 133 de les
actuacions. En les restants, l’objectiu
principal ha estat pal·liar els efectes de la
violència viscuda: en 77 actuacions s’ha
treballat l’autoestima, en 83 actuacions
processos depressius i en 131 actuacions
els problemes d’ansietat que han patit les
dones.
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Gràfic 10. Dones ateses al SIAD segons municipis
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Una altra manera de treballar amb les
usuàries del SIAD ha estat mitjançant la
teràpia grupal. Es va realitzar el “Taller
entre dones” amb l’objectiu d’enfortir des
d’un punt de vista psicològic les dones que
hi participaven. Es pretenia oferir un espai
de seguretat i de confiança que els permeti
creure en si mateixes, expressant com es
senten, què volen i què les preocupa. Es
buscava créixer com a persones i com a
dones,
incentivant
l’autoconeixement,
l’expressió d’emocions, l’escolta del propi
cos, el desenvolupament dels recursos
propis i la millora de la capacitat d’estar
amb una mateixa i, a la vegada, aconseguir
estar millor amb la resta. Aquesta actuació
ha tingut una durada de dos mesos: 8
sessions setmanals de 2 hores de durada i
hi han participat 11 dones de Ripoll.
El perfil de la persona que és atesa pel
SIAD a nivell individual és el següent:
 Dona
 Edat compresa entre 30 i 49 anys
 Amb fills menors d’edat al seu
càrrec
 Nacionalitat espanyola
2013

Memòria 2013

A nivell comunitari, es duen a terme
actuacions amb col·laboració amb diferents
entitats ja siguin formatives i/o de
sensibilització:


Amb Càritas (Diocesana de Vic): “Curs
sobre Igualtat d’oportunitats”, s’ha
dut a terme una formació de 5 hores
amb l’objectiu de conscienciar les
dones sobre la desigualtat social i
laboral actual i les conseqüències que
provoca aquesta desigualtat. I conèixer
els drets com a dones i els circuits
d'actuació dins del món laboral.



Amb les associacions de dones de la
comarca, s’han dut a terme actuacions
diverses orientades a fomentar la
igualtat de gènere i visibilitzar la dona
en tots els àmbits. Les activitats més
destacades han estat les següents:
Exposició “Mans de dona”: totes les
associacions de dones de la comarca
exposaven creacions pròpies. Des de
teules artesanals de fang blanc,
tapissos, quadres, escultures fetes amb
material reciclat... Per commemorar el
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8 de març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora.
Per promoure la igualtat de gènere es
creen els Premis Mirada Femenina,
amb l’objectiu de visibilitzar les dones
en tots els àmbits de la seva vida. (Per
a més informació sobre els premis,
consultar la pàgina 26).
La celebració del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la violència de
gènere, als diferents municipis de la
comarca amb iniciatives de les
diferents associacions de dones que
van realitzar les següents actuacions:
lectura d’un manifest de rebuig en
contra de la violència de gènere,
encesa d’espelmes, jocs infantils per la
igualtat i representació d’ombres
xineses, entre d’altres.
El nombre de persones amb les quals s’ha
treballat en actuacions de caire comunitari
ha estat de 264 persones. I moltes més, a
nivell indirecte.
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Cohesió social i convivència

La crisi està repercutint en les condicions
de vida de les persones, afecta bàsicament
les classes mitjanes i baixes. S’estima, a la
demarcació de Girona, que una de cada
tres persones es troba en risc d’exclusió o
de pobresa. La cohesió social i la
convivència continuen essent claus per
aconseguir una societat harmoniosa i
prevenir conflictes.

La metodologia aplicada al SAC segueix
potenciant el treball autònom de la persona,
ja que el contingut de tots els mòduls està
publicat a la pàgina web del Consorci per
facilitar el seu l’autoaprenentatge.
Per
aquelles persones que necessitin suport
per assolir-ne els continguts (a causa de
dificultats lingüístiques o de comprensió,
per exemple) poden disposar d’una
professional que els faci la tutoria.
Gràfic 1. Nombre de sessions de Coneixement de
l’Entorn realitzades al Ripollès
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El Ripollès, com la majoria de comarques
de Catalunya ha experimentat un canvi en
el perfil de persones nouvingudes. Arriben
menys persones que en anys anteriors, per
tant, el Servei d’Acollida (SAC), ja des de
l’any passat, s’ha adaptat a la nova situació
posant especial èmfasi en el coneixement
de l’entorn que necessiten les persones
immigrades que viuen entre nosaltres.
La formació de Coneixement de l’entorn té
la finalitat de promoure una major
autonomia que ajudi tant a les persones
nouvingudes que s’empadronen al Ripollès,
com a aquelles persones que desconeixen
aspectes importants de l’entorn on viuen,
en el seu procés d'incorporació a la societat
en igualtat d'oportunitats.
Mòduls de Coneixement de l’entorn

0

Font: Elaboració pròpia del CBS Ripollès

Les persones immigrades que necessiten
renovar o tramitar la seva documentació
acreditant l’arrelament social o l’esforç
d’integració al territori, se’ls ofereix
l’oportunitat de superar una prova de
Coneixement de l’entorn i aconseguir, així,
un certificat vinculant a l’hora gestionar
aquests tràmits. Les 16 persones que han
assistit a les sessions de coneixement de
l’entorn han aconseguit el certificat.
Gràfic 2. Distribució per nacionalitats de les persones
que han realitzat Coneixement de l’Entorn
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La gestió d’informes d’estrangeria és
competència de la Generalitat de Catalunya
des del juny de 2011. Als municipis del
Ripollès s’han tramitat un total de 15
informes d’arrelament social i 1 informe
d’esforç d’integració social. Els primers
informes són un dels documents que s’han
d’adjuntar a l’hora de regularitzar la situació
administrativa al cap de 3 anys de viure en
un territori concret. L’informe d’esforç
d’integració es necessita en alguns casos
per renovar la documentació.
Gràfic 3. Informes d’arrelament social per municipis
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Destaquem que durant el 2013 s’han
tramitat menys informes d’arrelament (15
en total) en comparació amb el 2012, que
se’n van tramitar 23 en total.
Foment de la convivència i la cohesió social

El Consorci de Benestar Social treballa amb i
per a tota la ciutadania, des de la infància fins a
la gent gran. Alguns d’aquests col·lectius sovint
són objecte d’un tracte discriminatori per part de
la pròpia ciutadania. Aquesta discriminació es
tradueix en prejudicis, rumors i actituds
negatives en el tracte com ara el masclisme, la
xenofòbia...
Per tal de sensibilitzar la
ciutadania mitjançant informació objectiva i contrastada
el programa Veritat o Mentida
facilita eines a la ciutadania per tal que es
qüestioni els rumors i estereotips que circulen
sobre temes relacionats amb l’àmbit social.

Continuant
amb
la
campanya
de
sensibilització sobre població immigrada
iniciada el 2011, durant el 2013 es van
realitzar diferents activitats.
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Àmbit
mitjans
de
comunicació: Arrel de
l’adhesió del Consorci
de Benestar Social del
Ripollès i del Pla de
Desenvolupament Comunitari (PDC) de
Ripoll a la “Xarxa Antirumors” de
Barcelona, el director del programa de TV3
“Tot un Món” proposa gravar un capítol
amb persones immigrades que haguessin
participat al projecte.
Al novembre de 2013, a través dels dos
protagonistes del Ripollès, el programa
s'endinsa en situacions que desmenteixen
rumors, amb perfils que trenquen el tòpic i
l'estereotip sobre una comunitat, sobre una
creença, sobre una manera de viure... En
les entrevistes s'explica l'experiència de
vida a Catalunya i el punt de vista de les
persones immigrades sobre un tema que
ajudi a combatre un rumor o un tòpic
instal·lat en la societat catalana.
Per veure el capítol:
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/48010
91
Àmbit comercial: Es va dissenyar la
campanya “Rebaixem els rumors” amb la
tècnica de la Unió de Botiguers de Ripoll
per donar a conèixer a tota la ciutadania els
resultats del “Veritat o Mentida Immigració”.
Durant el període de rebaixes, cada
aparador havia d’exposar un rumor diferent,
de manera que els i les clientes poguessin
veure els diferents rumors a les botigues
del municipi. A més, als tòtems de la Unió
de Botiguers de Ripoll, s’hi exposarien tots
els rumors per emmarcar la globalitat dels
antirumors d’immigració. A última hora, la
campanya no es va poder dur a terme per
la manca del vistiplau de la Junta de la
Unió de Botiguers.
Àmbit formatiu: com a acte de cloenda del
“Veritat o Mentida immigració” es va
realitzar una jornada formativa a la qual van
assistir una cinquantena de persones
provinents
de
diferents
comarques:
Ripollès, Gironès, Barcelonès, Garrotxa,
Osona, Alt i Baix Empordà, Berguedà i La
Selva. Es va comptar amb les ponències de
personalitats de referencia en l’àmbit de la
Immigració com Carles Solà, director del
programa “Tot un món” de TV3, M’hamed
Abdelouahed, tècnic de la Direcció General
de la Immigració, Xavier Casademont,
politòleg i professor associat de la UdG, el
filòsof Joan Canimas i les tècniques
resposanbles del Programa Barcelona
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Intercultural així com les tècniques
responsables del “Veritat o Mentida
Immigració” del Ripollès.
Imatge de la Jornada “Antirumors en immigració”

En la línia de coordinar el treball de totes
les entitats, associacions i institucions que
treballen en pro de la inclusió i la cohesió
social, el desembre de 2013 es va crear la
Taula d’Inclusió Social del Ripollès. A la
taula hi ha representades totes les
associacions de Càritas locals, de Creu
Roja i també els ajuntaments de la
comarcal així com el Consell Comarcal a
través del Consorci de Benestar Social del
Ripollès. L’objectiu de la taula és treballar
en xarxa per optimitzar recursos i crear
nous projectes socials que minimitzin el
nombre de persones en risc d’exclusió
social.

Foment de la igualtat de gènere
La igualtat de gènere
encara és un aspecte
social pel qual s’ha
de treballar. Amb la
finalitat de promoure
la visibilització de les
dones en tots els àmbits de la vida:
educatiu, laboral, familiar, d’oci, social…,
fomentant a través de l’activitat creativa
tant les mancances com els èxits de les
dones, es creen els Premis Mirada
Femenina el 2013.
Es busquen fotografies que reflecteixin
emocions, que connectin amb la força i
l’energia femenina donant a la dona la
veritable dimensió que es mereix així com
el protagonisme real que té en el dia a dia.
En la primera edició dels Premis es van
presentar 44 fotografies i, dins el marc del
dia Internacional de la Dona Treballadora,
es va aprofitar l’acte d’inauguració de
l’exposició “Mans de dones” organitzada
per totes les associacions de dones de la
comarca per fer el lliurament de premis.
Fotografia guanyadora de la 1ª edició dels Premis
Mirada Femenina

En l’àmbit de la infància i l’adolescència
la família és el primer marc de referència.
És on s’aprèn a regular-se emocionalment,
a conviure amb els altres, a construir la
identitat d’un mateix, a crear un sentiment
de pertinença. Els vincles afectius que
s’estableixen dins de cada nucli familiar ens
acompanyen tota la vida i condicionen les
nostres relacions futures: d’amistat, de
parella, familiars, etc.
Per això és important que aquest marc de
referència ofereixi un entorn saludable pel
nen o nena i que li permeti un
desenvolupament global correcte. Amb
aquest objectiu es
va realitzar una
campanya
de
sensibilització per
conscienciar
la
ciutadania
de
la
importància
dels
acolliments.
7 famílies es van informar sobre els
diferents tipus d’acolliments i 1 va realitzar
la sol·licitud d’acolliment.
2013

Memòria 2013

Amb l’objectiu de sensibilitzar la població
sobre l’existència de violència masclista a
la comarca així com de les seves
conseqüències per totes les persones que
la pateixen es va crear un material
videogràfic aprofitant l’escrit d’una dona
maltractada del Ripollès que explicava la
seva experiència per ajudar altres dones a
superar el procés. La campanya de
sensibilització es va difondre les setmanes
anteriors al dia Internacional contra la
Violència Masclista.
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“Carta d’una dona maltractada”, vídeo publicat al
Youtube

Font: elaboració pròpia del CBS Ripollès

El voluntariat

comunitari, sobretot
socioeconòmica actual.

La societat civil té
un rol fonamental
en
el
desenvolupament
en la conjuntura

A través de la Taula de voluntariat, de la
qual
formen
part
representants
d’associacions i entitats socials de Ripoll,
es va iniciar una campanya de
sensibilització
per
captar
persones
voluntàries que poguessin participar en
diferents activitats. “El Gran Recapte”
d’aliments va ser l’activitat en la qual van
participar més persones voluntàries, 90 en
total.
La resta de crides de voluntariat van tenir
poca acollida entre la ciutadania, per tant,
de cara al 2013 es replantejarà la
metodologia de treball.

Els serveis, entitats i institucions que
treballen per a la gent gran, fa molt temps
que realitzen activitats destinades a millorar
la qualitat de vida d’aquestes persones, per
tant, un dels primers objectius de
l’Envelliment Actiu al Ripollès és visibilitzar
aquestes activitats. Es realitza a través d’un
bloc on s’hi publiquen les imatges. Els
principals proveïdors de fotografies són les
residències geriàtriques i els casals i
associacions de gent gran de tota la
comarca. Durant el 2013 el bloc va comptar
amb un total de 2.251 visites. Adreça del
bloc:
http://envellimentactiuripolles.wordpress.com/

Caminem per l’Envelliment Actiu són un
conjunt de marxes realitzades als 5
municipis amb major nombre de persones
(Camprodon, Campdevànol, Ribes, Ripoll i
St. Joan) amb l’objectiu de caminar a favor
d’un envelliment saludable i actiu per a
tothom. Aquest any, hi han participat 505
persones de totes les edats. Destaquem la
implicació d’algunes escoles de la comarca.
Finalment, aquest any s’ha realitzat la
primera edició dels Premis Ensems de
fotografia. La finalitat és visibilitzar els
diferents intercanvis generacionals que es
donen entre persones grans i nens i nenes
del Ripollès. Són instantànies de petits
moments que poden passar desapercebuts
per la majoria de la gent però que
il·luminen els rostres de les persones que
els protagonitzen. Aquesta edició ha
comptat amb una alta participació en
quantitat i qualitat de les fotografies
presentades al concurs, tant per part de les
residències, casals com de les escoles.
Fotografia guanyadora dels Premis Ensems

L’Envelliment Actiu al Ripollès
El Ripollès és una de les comarques més
envellides de tot Catalunya. Per aquest
motiu, el 2011 el Ripollès es va adherir a
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu
organitzant un conjunt d’activitats amb
l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre
la necessitat d’incloure la gent gran a nivell
social.
2013
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Idees clau

4. En relació als serveis de promoció de

1.D

es de fa 3 anys el Consorci de
Benestar Social del Ripollès detecta una
certa estabilitat dins la inestabilitat pròpia
de la situació de crisi que fa anys que
vivim. En general, tant el nombre d’usuaris
com els diferents serveis que els oferim i
també el pressupost no han variat
significativa. Per tant, el que varia
sensiblement és la complexitat de les
situacions de les famílies i/o persones amb
les quals treballem.

l’autonomia i atenció a la dependència, cal
destacar que continuen essent els més
utilitzats degut a l’elevat nombre de
persones majors de 65 anys que viuen al
Ripollès. Sembla que la tendència dels
darrers anys, en relació a la disminució de
la demanda de serveis, es comença a
invertir, es detecta un lleuger augment de la
mateixa.

5. L’atenció social a la família, les dones

i la infància i l’adolescència continua
centrada en la prevenció i la contenció del
deteriorament de les situacions de risc. En
aquest sentit, el Consorci ha posat especial
atenció en evitar l’augment del nivell de risc
dels infants de la comarca.

2. L

a situació socioeconòmica i
demogràfica actual de la comarca del
Ripollès, influeix de forma definitiva en la
priorització tant de l’atenció als diferents
col·lectius, com en el disseny de les
actuacions del Consorci de Benestar
Social.

6. L

a col·laboració i cooperació amb les
entitats socials de la comarca s’ha
consolidat durant l’any 2013, amb la
creació de la Taula d’Inclusió Social del
Ripollès que ha permès una millor
distribució dels recursos existents destinats
a cobrir necessitats bàsiques.

3. L’atenció

social bàsica detecta
necessitats encara creixents en relació a
les persones i/o famílies que es troben en
situació d’exclusió social. Es continua
constatant un augment de la complexitat de
les situacions que perduren en el temps,
fins a l’extrem d’afectar a la seva salut
física i/o psíquica. Per aquest motiu, una de
les estratègies més importants del Consorci
està situada en el cobriment de les
necessitats bàsiques de la ciutadania.

2013

Memòria 2013

7. Altres

línies estratègiques del
Consorci de Benestar Social del Ripollès
han estat, durant el 2013 i també ho seran
durant el 2014, l’ocupabilitat de les
persones que es troben en situació
d’exclusió social a través de la seva
participació en tallers i activitats grupals; i la
sensibilització de la població en temes com
la igualtat d’oportunitats, igualtat de gènere
i l’exclusió en general.
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