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PRESENTACIÓ DE PRESIDÈNCIA

Joaquim Colomer
President del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Un any més, i aquest 2019 ha estat el desè, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès hem treballat amb totes les eines que tenim al nostre abast per ajudar tot tipus de
persones a superar aquelles dificultats que els podrien deixar enrere en el si de la nostra
societat. Recursos econòmics, materials, però també la professionalitat, l’entrega i la
bona predisposició d’un equip humà conscient que treballa al servei de persones.
Les persones, són, sens dubte, el centre de les atencions de la nostra institució. Això,
indubtablement, determina el dia a dia de la nostra feina, que no tracta de números sinó
de noms i cognoms, de mirades, de gestos, de tacte i bon tracte. Són valors intangibles,
aquests, que cal posar en relleu perquè són la nostra raó de ser, per molt que no constin
entre les xifres d’una memòria com la que teniu entre mans.
Les persones, de forma intrínseca, són identitat. I en una societat com la nostra, les identitats són diverses, de la mateixa manera que són diversos els trets que ens caracteritzen
individualment. I, sense oblidar que la societat la formen els individus units, aquest darrer any ha estat una època en què el treball per la convivència, la cohesió i l’acceptació
mútua ha seguit planant de manera transversal en la nostra activitat.
En aquest sentit, amb aquest document, us posem a les mans una recapitulació de tota
la feina feta al llarg del 2019, cosa que ens omple d’orgull. Però no és només això. Amb
aquestes pàgines us oferim el que també és una fotografia de la realitat social del Ripollès, una realitat que anem transformant dia a dia amb els recursos de què disposem.
Aquest és un deure que no només ens vincula sinó que estem disposats a entomar amb
tota la nostra determinació, com sempre, al servei de ripolleses i ripollesos.
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1.

EL CONSORCI
1.1 Què és
1.2 Què vol ser
1.3 Què fa
1.4 Com ho fa
1.5 Amb quins projectes estratègics
1.6 Amb quins professionals
1.7 Per a quines persones i amb quins
serveis
1.8 Amb quins ingressos i despeses

CONEIX EL CONSORCI
1.1 QUÈ ÉS?
El Consorci és un ens comarcal que treballa pel benestar i l’autonomia de les
persones amb un equip
humà de 60 professionals.
El Pla Estratègic 2017-21
defineix qui som, cap on
volem anar i com hi volem
arribar.

1.2 QUÈ VOL SER?
Treballem per acompanyar les persones en el
procés per a millorar la seva situació. Busquem
anticipar-nos i prevenir els problemes en la mesura del possible i resoldre’ls amb creativitat per
assolir la igualtat d’oportunitats. Volem avançar
en el model de Governança Territorial com a
instrument de cooperació, col·laboració i corresponsabilització entre tots els agents socials per
tal de millorar la realitat social de la comarca.

1.3 QUÈ FA?
El CBSR és una entitat pública que
presta serveis socials per al benestar i millora de la qualitat de vida
dels ciutadans. Està format per professionals que treballen amb rigor
i qualitat en l’atenció i suport a les
persones més necessitades i té la
vocació de ser un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats a la
societat del nostre àmbit territorial.

1.4 COM HO FA?
A través d’uns valors definits per la
pròpia plantilla de persones treballadores: empatia, confidencialitat,
treball en equip, qualitat, responsabilitat, respecte i motivació

1.5 AMBS QUINS PROJECTES ESTRATÈGICS?
Els Serveis Socials Bàsics de Campdevànol, Ribes de Freser i Camprodon atenen
les persones des dels ambulatoris municipals amb l’objectiu de fer més propers els
serveis i estrènyer el treball cooperatiu amb els serveis de salut.
El Pla Marc d’Intervenció Comunitària (Pla-MIC) del Nou Model de Convivència Ripoll-Ripollès aporta el marc teòric i metodològic per a la realització del treball comunitari. Aquest Pla s’impregna d’una nova mirada que respecta les diferents identitats
socials, obrint la perspectiva per anar més enllà del treball per col·lectius i entendre
que les diferents vulnerabilitats tenen molts punts en comú.
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1.6 AMB QUINS PROFESSIONALS

2019
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Junta

4

Direcció
8
Autonomia i
Dependència

1
Suport Tècnic i
Metodològic (STM)

Administració
Servei Bàsic
d’Atenció Social

Atenció
Sociofamiliar

13

13

30

2

Cohesió
Social
3

1.7 PER A QUINES PERSONES I AMB QUINS SERVEIS

àrea

serveis atenció

persones

directa

ateses

Grau de dependència

Autonomia
Dependència

Serveis
Bàsics
Atenció
Social
Sociofamiliar

201

Teleassistència

517

Transport Adaptat

172

Teràpia ocupacional i Ajudes Tècniques

56

Exclusió social

Cohesió
Social

(*famílies)

194

Atenció a les Dones

147

Servei Atenció LGTB

2

Acollida
Treball comunitari

30

1.376*

Servei d’Intervenció Socioeducativa

Integració Familiar

€

1.015

Ajut a Domicili

Serveis Bàsics d’Atenció Social

professionals

13

734.306,03

513.346,63
72.761

13

398.115,17

3

149.965,45

82
277
3.629
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1.8 AMB QUINS INGRESSOS I DESPESES
DESPESES

El Consorci durant l’any ha tingut una despesa d’1.868.494,48€. L’àrea que més despesa genera és
la de l’Autonomia i la dependència, fet que es justifica perquè el Ripollès és una comarca envellida
amb un alt percentatge de gent major de 65 anys.

39%

27%

21%

8%

Autonomia
Dependència

Atenció
Social
Bàsica

Atenció
Sociofamiliar

Cohesió
Social

COST ANUAL PER HABITANT

5%
Exclusió
Social

74,72€

INGRESSOS

Destaca un increment del 5,2% de l’aportció econòmica que realitzen els ajuntaments del Ripollès.

58,5%
Generalitat

30,3%
Ajuntaments

9,9%

1,3%

Persones
usuàries

Dipsalut

2019
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2.

LA COMARCA
2.1 Evolució de la població
2.2 Estructura de la població
2.3 Moviments migratoris

2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Aquest any la població del Ripollès continua el creixement subtil i sostingut que va iniciar l’any
2018. Enguany, la població empadronada al Ripollès augmenta en 87 persones.

2019
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26.580
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25.995
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25.342
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Font: Xifra (Diputació de Girona)

En relació al 2018, 11 dels municipis de la comarca augmenten la població, 7 perden habitants i
1 es manté.

SETCASES

177
+9

QUERALBS

191
+5

TOSES

171
+6

PLANOLES

288
-15

VILALLONGA
DE TER

RIBES DE
FRESER PARDINES

1.754
-12

CAMPELLES

139
+6

2.281
CAMPRODON +20

234
+8

3.223
+19

ST. PAU DE SEGÚRIES

697
-10

ST. JOAN ABADESSES

RIPOLL

218
-1

505
-9

337
+9

OGASSA

CAMPDEVÀNOL

LES LLOSSES

398
-6

162
=

GOMBRÈN

188
+2

MOLLÓ
LLANARS

10.686
+54

3.232
+8

VALLFOGONA
DE RIPOLLÈS

206
-6

Es manté invariable
Disminució de 1 a 20 persones

Font: Xifra Gener 2020 (Diputació de Girona)

Augment d’1 a 30 persones
Augment de >30 persones
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2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
PERCENTATGE
POBLACIÓ
INFANTIL

PERCENTATGE
POBLACIÓ
GENT GRAN

Prenent com a marc de referència el percentatge de població
infantil de les comarques gironines (17,22%), observem que el
Ripollès té una base piramidal dèbil (13,68%, que representa
un 3,58% de diferència.
En comparació amb l’any anterior, el percentatge de població
infantil del Ripollès ha augmentat un 0,1%.

En referència a les persones majors de 65 anys, el Ripollès
se situa en un percentatge de 25,51%, mentre que el marc
de referència de la demarcació de Girona compta amb un
17,82%. Representa una diferència del 7,69%, fet que indica
l’envelliment de la població ripollesa que augmenta en 0,14%
respecte l’any anterior.

Amb una base de la piràmide de població estreta i un sostre ample, la capacitat
d’autoregeneració del Ripollès és insuficient. És un dels motius que contribueix a la
pèrdua constant d’habitants de la comarca. Els elevats índexs d’envelliment de tots
els municpis evidencien aquest fet.
ÍNDEX
ENVELLIMENT
DE 100 A 199
Gombrèn 121,62
Ogassa 147,06
Ripoll 158,3
Pardines 175
Toses 180
Ripollès 186,45
Planoles 187,18
Campdevànol 196,35
St. Pau Segúries 197,87

ÍNDEX
ENVELLIMENT
DE 200 A 299
Llanars 201,52
Molló 202,17
Camprodon 206,64
St. Joan Abadesses 220,95
Vilallonga de Ter 230,23
Campelles 233,33
Ribes de Freser 267,89
Setcases 281,25

ÍNDEX
ENVELLIMENT
> 300
Queralbs 312,5
Vallfogona de 319,05
Ripollès

Només un municipi de la comarca té la capacitat d’autoregeneració, Les Llosses
presenta un índex d’envelliment de 92,31. La resta de municipis, no equilibren la pèrdua de població compensant-la amb noves incorporacions, arribant als extrems de
poblacions com Queralbs i Vallfogona de Ripollès que tenen uns índex d’envelliment
que superen el 300.

2.3 MOVIMENTS MIGRATORIS
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Immigració

TAXA
D’IMMIGRACIÓ
DE 1 A 5%
Ogassa 1,71%
Campdevànol 3,57%
Toses 2,34%
Vallfogona 2,91%
Pardines 3,09%
Gombrèn 3,72%
Queralbs 4,19%

TAXA
D’IMMIGRACIÓ
> 10%
Camprodon 11,09%
Ripoll 12,37%
Vilallonga 17,09%

El Ripollès compta una taxa d’immigració del 9,2%.
Continua augmentant la taxa en relació a l’any anterior, concretament en un 0,86%.
TAXA
D’IMMIGRACIÓ
DE 5 A 10%
St. Pau
Molló
St. Joan
Ribes
Campelles
Llanars
Planoles
Setcases
Les Llosses

5,45%
5,64%
6,68%
7,13%
7,91%
8,32%
9,03%
9,60%
9,63%

Les cinc principals nacionalitats són:
Marroc
956
Hondures 225
Romania 200
Colòmbia 156
Pakistan 71
A diferents municipis del Ripollès, es constata un
augment important de nacionalitats provinents de llatinoamèrica, especialment d’Honduras.
Dels cinc municipis amb major nombre d’habitants,
destaquen Ripoll (12,37%) i Camprodon (11,09%)
amb les taxes més elevades i Campdevànol (3,57%)
amb la més baixa.
Dels municipis amb menys habitants sobresurt Vilallonga de Ter (17,09%), que continua augmentant la
taxa any rere any. Ogassa en canvi, és el municipi
amb menys immigració de la comarca.

Emigració

Continua augmentant el nombre
de persones ripolleses que resideixen a l’estranger, concretament,
es registren 12 persones més que
l’any anterior.
El creixement és continuat però és
menys acusat que l’any anterior en
què van créixer significativament el
nombre de persones que van emigrar del Ripollès.

747
ripollesos
registrats a
l’estranger

PROMOCIÓ
3.
DE
L’AUTONOMIA
3.1 LLei de la Dependència
3.2 Servei d’Ajut a Domicili
3.3 Servei de Transport Adaptat
3.4 Servei de Teleassistència
3.5 Servei de Teràpia Ocupacional i
Banc d’ajudes tècniques

3.1 LLEI DE DEPENDÈNCIA

2019
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La pèrdua d’autonomia es pot donar a qualsevol edat. La dependència no
és exclusiva de les persones grans. No obstant, és cert que amb l’edat
l’autonomia decreix.
El Ripollès és una comarca molt envellida, les persones majors de 65
anys representen el 25,51% del total de població, és a dir, 6.399 persones.
El percentatge de persones majors de 80 anys és del 8,86%, concretament, 2.222 persones. L’índex d’envelliment comarcal creix any rere any,
situant-se actualment al 186,45.

1.015

Persones
amb Grau de
Dependència

El 54,28% de la població major de 80 anys del Ripollès té
algún grau de Dependència.

Graus de dependència

Recursos més utilitzats

Els diferents graus de dependència estableixen
el nivell d’autonomia de la persona.

Les persones amb dependència acostumen a
utilitzar diferents recursos per a fer front a les
seves necessitats. Els més utilitzats són:

El Grau II, o dependència severa, és el més reconegut al Ripollès, amb un 45,2% del total de
persones amb grau. És per aquella persona que
necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia,
però que no requereix la presència permanent
d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda
extensa per a la seva autonomia personal.

459
persones
353
persones

31,17%

Serveis
residencials

25,3%

10,6%

Cuidador/a
no
professional

Servei
atenció
domicili

203
persones
Entre els serveis residencials, destaca la utilització dels serveis públics, concretament el
64,1% enfront dels serveis privats.

Grau 1 Grau 2 Grau 3

3.2 SERVEI D’AJUT A DOMICILI
És el servei amb més nombre de professionals del Consorci, 27 en total. D’aquestes, 25 professionals fan atenció personal als domicilis. L’objectiu principal de tots els Serveis d’ Atenció
Domiciliària és permetre que les persones que els utilitzen puguin continuar vivint a les seves
llars durant el major temps possible i amb la màxima qualitat de vida.

201
persones
usuàries

La cobertura del Servei en dones
majors de 80 anys continua augmentant,
situant-se enguany en un 5,56%

135
150

PER TRAMS D’EDAT

PERSONES BENEFICIÀRIES

201 persones del Ripollès s’han beneficiat del Servei d’Ajut a Domicili (SAD) durant l’any. La franja
d’edat que més ha utilitzat el SAD, com és natural, és la referent a persones majors de 80 anys.

HORES I € DEL SAD

2019
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100

48

50

18
1

0

> 80 anys

65 a 79 anys

18 a 64 anys

0 a 17 anys

COST DEL SERVEI: 2.515,39 €/any per persona usuària
HORES: 22.378h

3.3 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

172
persones
usuàries

El Servei de Transport Adaptat a la comarca compta amb els
operadors del Consorci de Benestar Social del Ripollès i de
Creu Roja. Durant l’any, fruit del treball iniciat l’any anterior, s’ha
continuat compartint informació entre els operadors i els serveis receptors de persones per millorar la planificació del Servei
i s’ha consolidat el treball en xarxa entre els serveis d’atenció
diürna i els operadors, fet que ha permès detectar les necessitats reals de la comarca.
S’han atès un total de 172 persones. Els dos perfils majoritaris
del servei són el d’una dona major de 80 anys (46 persones)
però també el d’un home entre 18 i 64 anys (44 persones)

Les destinacions principals d’aquestes 172 persones han estat les següents:

Servei

Dones

Homes

total

Fundació MAP

42

51

93

Centre de Dia (gent gran)

40

17

57

Hospital de Dia

18

4

22

TOTAL

100

72

172

3.4 SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

613
persones
ateses

El Servei de Teleassistència ha comptat amb 613 persones
usuàries durant l’any. Al Ripollès tenim una bona cobertura del
servei en persones majors de 80 anys, concretament del 18%.
Aquest servei el presta Tunstall Televida i està gestionat pel
Consorci de Benestar Social del Ripollès i Dipsalut.

A DESTACAR:
· Any rere any augmenta el percentatge de dones usuàries del servei: 78,3%
· El 77,3% són persones majors de 80 anys.
· S’han realitzat 304 intervencions de teleassistència avançada, concretament, 225 per
emergències sanitàries i 79 per emergències socials.

2019

15

2019
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El Servei de Teleassistència ha realitzat 714 visites d’atenció domiciliària. Durant l’any, 96 persones
han deixat d’utilitzar el servei per ingrés residencial o éxitus.

27.478

2.259

321

TRUCADES

AGENDES*

EMERGÈNCIES

* Les agendes són un tipus de trucada que el Centre d’ Atenció realitza a les persones usuàries amb
l’objectiu de fer-les un seguiment després d’un període de convalescència, acompanyament en un
procés de dol, felicitar per l’aniversari, recordatoris com per exemple cita amb el metge, presa de
medicació...

3.5 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I
BANC D’AJUDES TÈCNIQUES

S’ha universalitzat aquest servei a través del treball conjunt de tres comarques: Garrotxa, Osona i
Ripollès.
El servei ha atès a 119 nuclis familiars que s’han beneficiat de 56 productes de suport. En comparació amb l’any anterior s’ha produït un increment de visites a domicili, 195 en total. És un servei en
fase d’expansió que orienta i dona suport sobre recursos per a promoure l’autonomia a la llar.

PRODUCTES
RECOMANATS

Els productes assignats són els següents:

Cadira de rodes: 13
Grua elevadora: 9
Cadira de bany: 7
Cadira inodor: 7
Caminadors: 5
Llit articulat: 3

Alçador de WC: 3
Matalàs antiescares: 3
Matalàs: 2
Barana: 2
Trapezi: 1
Elevadors: 1

En relació a l’accés al Servei, 77 derivacions han estat per part de Serveis Socials, 23 per part
de l’Hospital Comarcal de Campdevànol i 19 per altres vies.

4.

EXCLUSIÓ
SOCIAL
4.1 Ajuts a subministraments
4.2 Ajuts a l’habitatge
4.3 Ajuts a l’alimentació
4.4 Inserció laboral
4.5 Quadre resum
4.6 Taula d’inclusió social
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La cobertura de les necessitats bàsiques és imprescindible per a combatre l’exclusió social. Per aquest motiu, el Consorci de Benestar Social treballa per a detectar les persones
o famílies que les tenen descobertes i poder-les ajudar. L’alimentació, l’habitatge i els
subministres de la llar són les principals àrees d’intervenció.

4.1 AJUTS A SUBMINISTRAMENTS

distribució econòmica segons subministrament

Al Ripollès s’han tramitat 219 ajuts en total, amb un cost econòmic de 9.762,98€.

5.472,8€

2.271,5€

1.271,89€
746,79€

LLUM

BUTÀ

GAS

AIGUA

4.2 AJUTS A L’HABITATGE
S’ha treballat amb 15 famílies que han necessitat ajuda per a mantenir el lloguer del seu habitatge.
Amb una dotació econòmica superior a la de l’any anterior, concretament de 8.420,49€ que representa
un augment de 2.996,59€ respecte l’any anterior. La necessitat d’algunes famílies d’obtenir ajuda per
a cobrir les despeses d’habitatge incrementa any rere any.
L’habitatge destinat a cobrir emergències socials ha estat ocupat per 2 famílies durant l’any, formades
per un total de 4 persones.
S’ha proporcionat allotjament durant 10 nits en establiments hotelers de la comarca a 9 persones
sense sostre, o bé a famílies que vivien en habitatges en males condiciones que posaven en risc la
seva integritat física.
El Servei Ofideute ha atès 6 persones que han optat per diferents tipus de propostes per a solventar la
seva situació: 1 família ha optat per reestructurar la quota, 3 per dacions o lloguers socials, 1 per una
renogaciació de la quota i del deute en el lloguer i 1 família va fet un desestiment voluntari.

4.3 AJUTS A L’ALIMENTACIÓ
Els Centres de Distribució d’Aliments són un dels serveis creats específicament per a cobrir les
necessitats alimentàries bàsiques de les famílies en situació d’exclusió social. És un projecte
col·laboratiu entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès, Càritas i Creu Roja.
Els aliments que es distribuixen, són bàsicament aquells que es poden conservar. En ocasions,
es complementen amb ajuts per alimentació fresca, a través d’ajuts especials al menjador escolar i a les llars d’infants, ajuts d’urgència per alimentació fresca i targetes moneder.

215
famílies
ateses

1.393 ajudes
23.319,94€

4.4 INSERCIÓ LABORAL
Durant l’any 2019, 25 persones han participat en programes d’inserció, gràcies al treball col·laboratiu entre l’Agència Ripollès Desenvolupament, els ajuntaments de la comarca i el Consorci

Campdevànol

3

Camprodon

2

Molló

1

Planoles

2

Ribes de Freser

2

Ripoll

12
3

St. Joan Abadesses

0

2

4

6

4.5 QUADRE RESUM
TIPUS D’AJUTS

NÚM. AJUTS

Subministres:
Habitatge:
Alimentació:
Altres:
TOTAL

219
34
1.393
52
1.698

€
9.762,98€
8.420,49€
23.319,94€
4.410,44€
45.913,85€

8

10

12

2019

19

2019

20

4.6 TAULA D’INCLUSIÓ SOCIAL
La col·laboració i cooperació amb les entitats socials de la comarca està consolidada des de l’any
2013 amb la creació de la Taula d’Inclusió Social del Ripollès, constituïda per Creu Roja, Càritas,
Dipsalut i el Consorci de Benestar Social.
Aquest treball col·laboractiu ha permès una millor distribució dels recursos existents. El pròposit
principal de la taula és la cobertura de necessitats bàsiques i el foment de l’ocupabilitat de les
persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat amb la idea de millorar el benestar emocional
per evitar l’exclusió social.
Els objectius principals del programa són els següents:

1

Promoure la inclusió en la comunitat.

2

Empoderar i millorar l’ocupabilitat de la persona.

3

Oferir espais i oportunitats perquè la persona pugui crèixer, desenvolupar-se i
guanyar autonomia.

ACTUACIONS D’OCUPABILITAT ORGANITZADES PER CÀRITAS I CREU ROJA

TALLER DE CUINA I NETEJA

11
persones

5.879,75€

TALLERS DE BENESTAR PERSONAL I
ACTIVACIÓ SOCIAL

13
persones

10.300€

HORTS SOCIALS

16
persones

2.427,38€

TALLER DE COMPETÈNCIES
LINGÜISTÍQUES

42
persones

4.082,41€

INFÀNCIA
I
5.
ADOLESCÈNCIA
EN RISC
5.1 Infància en risc
5.2 Servei d’Intervenció Socioeducativa
5.2.1 Espais Lúdics
5.2.2 Serveis de suport familiar
5.5 Unitat d’Escolarització Compartida
5.6 Acolliments i adopcions
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5.1 INFÀNCIA EN RISC
Els motius pels quals una persona menor d’edat es troba en situació de risc social poden
ser multicausals (socials, econòmiques o socioeconòmiques). Durant el 2019, s’han atès
333 infants i adolescents. D’aquests, a 30 se’ls hi apliquen mesures de protecció.

TOTAL

DELS QUALS:

333

30

infants i
adolescents
en risc

infants i
adolescents
amb mesures
protectores

5.2 SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Els Serveis d’intervenció socioeducativa són serveis diürns preventius, fora de l’horari escolar que proporcionen atenció als infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys que es troben
en situació de risc. Afavoreixen el seu desenvolupament personal, la integració social i
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de la seva situació i compensant dèficits socioeducatius.
L’atenció que presenten aquests serveis pot ser individual o grupal, directe o indirecte (intervenció familiar). Hi ha diferents línies d’actuació:
1. Epais Lúdics
2. Suport familiar

5.2.1 ESPAIS LÚDICS
Els Espais Lúdics són un servei que fomenta l’aprenentatge d’hàbits de vida saludable i la pràctica de
l’esport, la promoció de valors socials i culturals, elements que donen suport al desenvolupament de
la personalitat dels seus i les seves participants. És una oferta d’oci educatiu que es manté al llarg de
tot l’any, estiu inclòs, ja que en aquesta època en què les escoles estan inactives es fa molt necessari
el servei tant per als nens i nenes com per a les seves famílies.

194
infants

44

13

5

18

37

32
22

28
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El 28,3% dels nens i nenes que assisteixen als Espais Lúdics són infants de
risc, el 9% dels quals són de risc greu.

pde

vàno

l

76 infants
derivats
per serveis socials

Derivats per S. Socials

118 infants
no derivats
per serveis socials

El nombre d’infants derivats per Serveis Socials és del 39,1% respecte el total de participants, una dada que també augmenta en
comparació amb l’any anterior.

No derivats per S. Socials

Durant el 2019, han participat 194 infants als Espais Lúdics. Representa un
augment de 39 infants respecte l’any
anterior.

Els Espais Lúdics són un recurs temporal,
per aquest motiu és important el temps
d’utilització del servei, essent ideal que hi
romanguin com a molt, entre 2 i 4 anys.

9% risc greu
31% risc moderat

> 5 anys 7,6%

60% risc lleu

Temps d’ús del
servei
< d’1 any
29,3%

63,6%
2-4 anys
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5.2.2 SUPORT FAMILIAR
Els serveis de Suport familiar té els objectius següents:
1. Fomentar la criança positiva
2. Millorar les habilitats de les famílies per donar resposta a les necessitats de cada etapa
dels seus fills i filles.
3. Acompanyar en l’assoliment d’hàbits i rutines que millorin l’autonomia dels adolescents.
Ofereixen dos tipus de recursos: el treball grupal d’habilitats parentals i l’atenció domiciliària.

5.3

7
persones
ateses

Al grup d’habilitats parentals hi han participat 7
persones.

7
nuclis
familiars

7 nuclis familiars han rebut suport des de
l’atenció domiciliària.

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

El motiu principal pel qual els centres educatius deriven alumnat a la UEC és per inadaptació
escolar, concretament de 3r i 4rt d’ESO.
L’any 2019 han assistit 19 alumnes. El nombre reduït de nois i noies permet un treball totalment
personalitzat i adaptat a les necessitats de cada persona. La metodologia de treball està enfocada a l’aprenentage pràctic i al desenvolupament de les habilitats, tant personals com socials.
Aquest any, destaca la formació que ha rebut l’alumnat en restauració. El projecte final d’aquesta formació, que s’anomenava “Masterchair”, ha permès exposar les cadires reataurades als
aparadors de les botigues de Ripoll.

5.4 ACOLLIMENTS I ADOPCIONS

2019
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Servei d’Integració Familiar (SIF) es diferencia de la resta de serveis del Consorci perquè el seu àmbit d’actuació és tota la demarcació de Girona.

ADOPCIONS
TOTAL INFANTS
EN SEGUIMENT

Infants en procés de
preadopció

82

Infants adoptats el 2019

22

60

El 58,2% d’infants que es troben en
procés d’adopció van iniciar els tràmits durant el 2019.

S’han adoptat 10 infants més que
l’any anterior.

ACOLLIMENTS
TOTAL INFANTS EN
SEGUIMENT ACOLLITS

8

Tots els infants i adolescents necessiten un ambient familiar
estable per a créixer i desenvolupar-se d’una manera sana i
segura. Alguns no ho poden fer perquè la seva família viu moments difícils i no els pot cuidar. L’acolliment és un gest compromès de persones disposades a acompanyar, educar i estimar als infants el temps que sigui necessari.

3

Nous acolliments
familiars

2

Acolliments finalitzats

6.

VIOLÈNCIA

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

6. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
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El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) treballa per erradicar la violència masclista a
la comarca. Aquest any, ha atès 147 persones, 132 dones i 15 homes. El nombre d’atencions ha
incrementat en 11 persones en comparació amb l’any passat i destaca especialment l’augment en
atencions masculines, 12 més que l’any 2018. El 23% de persones ateses pel SIAD són menors.

2019

Persones ateses segons el tipus de violència que han patit:
Física i psicològica

72

Psicològica

31

Múltiples (física, psicològica,
sexual, econòmica)

30

Sexual 6
Econòmica 6

12

Persones majors de 65 anys víctimes de violència
domèstica ateses pels serveis socials

ACTUACIONS TERAPÈUTIQUES GRUPALS

El Taller EL PODER DE LES DONES és una
actuació terapèutica que treballa amb dones
víctimes de violència masclista que presenten
unes característiques comunes: baixa autoestima, sentiment de soledat, alts nivells de dependència. És una activitat que s’obre a altres
dones que tinguin interès en millorar la seva
autoestima.

8
dones

16
sessions

Els Tallers de ioga terpèutic i de consciència corporal s’han destinat a dones
joves i vulnerables víctimes directes o indirectes de situacions de violència masclista.

18
dones

2
sessions

El Taller AUTODEFENSA PERSONAL és una
activitat per aprendre les eines bàsiques a nivell corporal que ens ajuden a superar situacions de risc de violència física. Es destina a
dones de 25 a 55 anys que han patit situacions
de violència.
18
dones

1
sessió

7.

COHESIÓ
SOCIAL
7.1 Convivència
7.2 Gent Gran
7.3 Igualtat de gènere
7.4 LGTB
7.5 Servei d’Acollida

7.1 CONVIVÈNCIA
En l’àmbit de la Convivència s’ha generat un Pla Marc d’Intervenció Comunitària (Pla-MIC),
orientat a visibilitzar com les categories biològiques, socials i culturals estableixen una jerarquització social que provoca una injustícia sistemàtica i unes desigualtats multidimensionals.
El propòsit últim del Pla-MIC és promoure la inclusió de les diversitats en la societat.
El Pla-MIC s’ha construït a través d’una metodologia comunitària desplegada a Ripoll des de
l’any 2017 fins a l’actualitat. Ha comptat amb una participació sistèmica de tots els i les agents
del territori que han posat de manifest la necessitat de superar els límits de cada servei i de
cada departament, situant la persona al centre de les actuacions.
ACTUACIONS PER TIPUS D’ESTRATÈGIA

E S T R AT È G I E S PA R T I C I PAT I V E S
Es dirigeixen principalment a la ciutadania amb l’objectiu de donar espai i veu, atorgant
un rol actiu i potenciant la coresponsabilitat de tots els individus que formen part d’una
comunitat. Concretament, s’articularan en forma d’espais de reflexió i debat.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Grup de treball

3

101

TOTAL

3

101

E S T R AT È G I E S D ’A N C O R AT G E P O S I T I U
Van dirigides a potenciar el sentiment de pertinença de les persones a la societat on viuen
i en l’entorn on es relacionen. El seu objectiu principal és l’acompanyament emocional i
la corresponsabilització de l’individu com a agent actiu en el seu propi desenvolupament.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Grup de treball

1

8

TOTAL

1

8

E S T R AT È G I E S PA L · L I AT I V E S
Són tècniques d’intervenció a curt-mig termini que tenen l’objectiu d’acollir i acompanyar
aquelles persones amb vincles emocionals malmesos o fracturats, mitjançant actuacions
destinades a reconstruir-los.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Grup de treball

1

4

Acompanyament

1

13

TOTAL

2

17

2019
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E S T R AT È G I E S S E N S I B I L I T Z A C I Ó PA S S I VA
Van dirigides a tota la ciutadania i tenen l’objectiu de visibilitzar i donar a conèixer les deficiències del model social actual i proposar alternatives.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES
60

Jornada

5

120

TOTAL

5

76
35
316

E S T R AT È G I E S S E N S I B I L I T Z A C I Ó A C T I VA
Van dirigides a la ciutadania i als professionals de diferents àmbits amb l’objectiu de prendre
consciència de les dinàmiques, tant personals com grupals, i del funcionament de la societat i les seves conseqüències.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Ponència + dinàmica

1

26

Càpsula vivencial

3

930

Projecte

1

70

TOTAL

5

1.026

E S T R AT È G I E S C O O P E R AT I V E S
Van dirigides als i les professionals de diferents àmbits per a treballar en xarxa i detectar
necessitats, construint objectius comuns que donin resposta a les esmentades necessitats.
ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Jornada

1

22

Projecte

2

296

Grup de treball

6

52

TOTAL

9

370

Les actuacions del Pla-MIC s’han realitzat amb persones del Ripollès (71,44%), del Barcelonès (18,34%), de l’àmbit estatal (6,9%) i de l’àmbit europeu (3,2%).

7.2 GENT GRAN
Cada any són més els municipis que participen a les caminades de l’envelliment actiu, que
han arrelat a les agendes municipals del mes de setembre de 9 municipis del Ripollès. En el
marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la comarca es posa en moviment en una festa
de valors i tendresa compartida pels més grans i més petits de cada poble.
Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter repeteixen caminades i Llanars també s’hi suma. Els pobles
mobilitzen residències, escoles, associacions i entitats per viure, un any més, una jornada
emotiva i vibrant que va moure prop de 750 persones dels diferents municipis.

7.3 IGUALTAT DE GÈNERE
Per tal de promoure la igualtat de gènere s’ha treballat en la línia de la sensibilització amb
actuacions dirigides a la ciutadania en general, a les associacions i a la població jove de la
comarca.
S’ha donat suport a l’organització i dinamització de les dues diades claus en relació a la
igualtat de gènere, que són el 8 de març, Dia de la Dona i el 25 de novembre, Dia contra la
violència masclista.

ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Suport al 8/03

2

263

Suport al 25N

2

530

TOTAL

4

793

Una altra línia estratègica són les actuacions de sensibilització per tal que la ciutadania pugui
entendre en què consisteix la desigualtat de gènere i com es genera i propaga. En aquest
sentit, s’han realitzat diferents actuacions a la comarca especialment adreçades als i les joves
dels instituts de secundària amb actuacions com dinàmiques, obres teatrals o cinefòrums
que serveixen com a excusa per a desmuntar mites i detectar prejudicis.

ACTIVITAT

NÚM.
ACTUACIONS

NÚM.
PERSONES

Obra teatral

1

153

Dinàmica

3

77

Cinefòrum

1

18

TOTAL

5

248
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7.4 LGTB
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El Servei d’Atenció Integral (SAI) ha atès 2 persones LGTB per
donar resposta a situacions de discriminació, oferir suport,
acompanyament i informació en relació a la diversitat sexual
i de gènere.

Des de la Taula de treball LGTB s’han organitzat actuacions per a visibilitzar el col·lectiu a través
de la celebració del Dia Mundial contra la LGTBfòbia i el Dia de l’Orgull LGTB. La Taula compta
amb la col·laboració i participació de l’Associació TalComSom, que aporta la seva experiència i
expertesa en aquesta temàtica.
Els esforços d’enguany s’han centrat en la realització d’una diagnosi per a detectar la realitat de
les persones LGTB de la comarca i també s’ha iniciat l’elaboració del Pla Comarcal de LGTB i
organitzat una formació de sensibilització.

7.5 SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
El Servei de Primera Acollida ha atès 277 persones, gairebé triplicant les atencions realitzades
l’any anterior. Aquest fet es deu a la bona coordinació amb els serveis d’empadronament d’alguns
municipis, especialment a Ripoll.
Tot i que el Servei de Primera Acollida ha atès molts més persones que l’any 2018, s’ha de millorar
per tal que esdevingui un servei universal tal com estableix la Llei d’Acollida i que tothom que arribi
al Ripollès se’n pugui beneficiar.

•

CONVIVÈNCIA

277 persones s’han beneficiat del Servei d’Acollida al llarg de l’any.

Destaca un canvi en el perfil de persones que arriben a la comarca. Actualment, els perfils llatinoamericans són predominants, sobretot de dones hondurenyes, colombianes i veneçolanes.
Malgrat que a Ripoll especialment, continuen arribant majoritàriament persones provinents de
Marroc. Les cinc nacionalitats principals del Ripollès són:
Marroc (956)

Hondures (225)

Romania (200)

Quan s’activa el Servei d’Acollida la persona inicia un itinerari formatiu personalitzat
que consta de tres blocs: coneixements lingüístics en llengua catalana, coneixement
de l’entorn i coneixements del món laboral i d’estrangeria. En finalitzar els mòduls
formatius i en un període no superior als
dos anys, la persona obtindrà el Certificat

Colòmbia (156)

Pakistan (71)

d’Acollida de la Generalitat de Catalunya.
D’aquesta manera es vol garantir que totes
les persones que resideixen a Catalunya tenen uns coneixements mínims per desenvolupar-se autònomament pel territori.
63 persones han realitzat formació de Coneixement de l’entorn.
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8.

IDEES
CLAUS
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HEM CONSOLIDAT
L’any 2019 es caracteritza per la promoció de les identitats socials. Els principals propòsits del Consorci aquest any han estat:

1.

El foment del treball comunitari com estratègia principal per promoure l’enfortiment dels vincles socials i la cooperació entre les persones i com a
motor de canvi per a la millora de la convivència.

2.

La creació del Pla Marc d’Intervenció Comunitària (Pla-MIC) envers les
identitats socials del Model de Convivència Ripoll-Ripollès.

3.

La consolidació d’equips multidisciplinars, més enllà dels límits institucionals, l’enfortiment de la xarxa, el treball col·laboratiu, cooperatiu i corresponsable com a mètode de treball per aconseguir més eficiència i l’eficàcia.

4.

L’impuls d’activitats de sensibilització vinculades al col·lectiu LTGB.

5.

L’activació i potenciació del servei de primera acollida.

REPTE DE FUTUR

La reorganització del Consorci
per construir una mirada real
centrada en la persona.

C. Progrés, 22
17.500 Ripoll (Girona)
Tel. 972 71 58 39
a/e cbsripolles@ripolles.cat
www.cbsripolles.cat

