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PRESENTACIÓ DEL
PRESIDENT

Joan Manso Bosoms

President del Consorci de Benestar
Social del Ripollès

Les administracions públiques són responsables de donar eines a les persones
amb dificultats socials i/o econòmiques
per superar les situacions en risc d’exclusió social. Aquesta és la filosofia amb què
hem treballat un any més des del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Ha estat un treball colze a colze amb la direcció
i els tècnics, un equip competent, professional i compromès amb els ripollesos i
ripolleses.

Dotar aquesta infraestructura de suport
econòmic també és important. I per optimitzar-lo, l’equip humà ha estat capaç
de teixir sinergies amb altres organismes
comarcals que han acabat de donar capil·laritat en la prestació de les ajudes. Un
exemple és el treball en comú fet en matèria de pobresa energètica, tant amb les
entitats socials com les companyies subministradores.

En aquestes pàgines, trobareu una fotografia de la realitat social de la nostra
comarca i de com l’anem modelant amb
les eines que tenim a l’abast. Mentre les
fullegeu, nosaltres seguim treballant amb
els reptes del 2017 sobre la taula. Un any
en què el Consorci disposa d’un augment
pressupostari del 3,9%. Aquest increment
ha de permetre, entre d’altres coses, ampliar la línia d’ajuts per a cobrir necessitats
bàsiques, millorar l’assistència domiciliària i crear un servei d’atenció a les famílies que contribueixi a descongestionar el
servei d’atenció domiciliària.

Els indicadors socioeconòmics apunten a
la recuperació econòmica. Tot i així, hem
de seguir treballant per atenuar les desigualtats i mancances socials existents en
la nostra societat. I així ens hi comprometem.
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EL CONSORCI COM
A REFERENT
COMARCAL
I LOCAL EN L’ÀMBIT
SOCIAL
•
•
•
•
•

Aprovació del Pla d’Acollida de les
persones novingudes
Elaboració del Pla de polítiques
de gènere del Ripollès (en curs).
Realització del Pla intern d’Igualtat
Creació del Comitè d’Ètica del
Consorci.
Inici del nou Pla Estratègic quadriannual (en curs).

ESTRATÈGIA

MILLORA DE L’ATENCIÓ A LES
PERSONES
•
•

•

Aplicació de millores organitzatives internes: treball per
processos planificacions anuals, memòries internes,
avaluacions...
Creació de nous serveis:
• Servei d’Atenció Familiar (treball de les habilitats
parentals)
• Servei d’ajudes de suport i teràpia ocupacional
(orientació i suport en temes d’accessibilitat i entrega de material a persones amb discapacitat o
dependència).
Ampliació dels nivells de cobertura d’alguns serveis:
teleassistència i Servei d’Ajut a Domicili

COMUNICACIÓ
TREBALL COL.LABORATIU
•
•
•

Taula d’Inclusió Social: dedicada a la cobertura de
necessitats bàsiques de les persones
Interacció de Serveis Socials i Sanitaris per confeccionar un model d’atenció integral a les persones.
Comissió d’igualtat de gènere juvenil: orientada a la
sensibilització en temes d’igualtat de gènere.

•
•

Generem coneixement sobre la
realitat social de la comarca i dels
seus municipis.
Difonem informacions d’interès relacionades amb l’àmbit social.

Administració Suport Tècnic i Metodològic

Àmbit
direcció i
gestió

Direcció tècnica

Consell d’alcaldes

Junta

Àmbit
polític

2016
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ORGANIGRAMA
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Àmbit
Serveis

Promoció
d’autonomia

Exclusió
social i/o
econòmica

Família,
Infància i
Adolescència

Cohesió
social i
igualtat

Serveis d’atenció domiciliària:
Servei d’Ajut a Domicili
Servei de Teleassistència
Servei de Transport Adaptat
Servei d’Ajudes Tècniques
Serveis bàsics d’atenció social
Dispositius de cobertura de
necessitats bàsiques:
Centre de Distribució d’Aliments
Serveis i prestacions d’urgència
Servei d’Ofideute
Recursos Socioeducatius:
Espais Lúdics
Servei d’Atenció Familiar
Unitat d’Escolarització Compartida
Servei d’Informació i Atenció a la
Dona
Servei d’integració Familiar
Pla d’Inclusió Social
Pla de Ciutadania i Immigració
Servei de Primera Acollida
Pla d’Igualtat

2016
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XIFRES DEL CONSORCI

INGRESSOS
El Consorci durant el 2016 ha tingut uns ingressos
d’1.701.832,86€. La gran majoria, el 61.6% prové de
la Generalitat de Catalunya.

L’aportació dels ajuntaments s’ha incrementat un 4%
respecte l’any anterior.

COST ANUAL PER HABITANT: 68,22€
DESPESES

El Consorci durant el 2016 ha tingut una despesa de
1.842.574,49€. 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

45%

Autonomia i
Dependència

27%

Atenció Social
Bàsica

un alt percentatge de gent major de 65 anys, concretament, el 24,95% del total de la població comarcal
se stiua en aquesta franja d’edat.

17%

Atenció
Sociofamiliar

6%

Cohesió Social

4%

Exclusió Social

El 45% de la despesa del Consorci es destina a serveis per
a persones majors de 65 anys, que representen el 24,95%
del total de població del Ripollès

serveis

4

2016

PERSONES ATESES

9

persones ateses

professionals

1.044

1

ajut a domicili

218

26

teleassistència

582

1

transport adaptat

121

1

ajudes tècniques

12

1

1.848

10

espais lúdics

133

4

unitat d’escolarització compartida

15

2

atenció a les dones

133

1

integració familiar

71

3

acollida

12

1

> 2.200

1

---

5

sol.licitud de dependència

serveis bàsics d’atenció social

accions comunitàries
serveis de gestió

(*) algunes professionals tenen dedicació parcial

(*)
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DADES
POBLACIONALS
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EVOLUCIÓ
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Evolució de la
població

SETCASES
+1
QUERALBS
MOLLÓ

+1
LLANARS
VILALLONGA DE TER
TOSES
+ 11

+2

+2

PLANOLES
+1

+5

RIBES DE
FRESER
- 33

PARDINES
+3

CAMPRODON
- 78

CAMPELLES
+ 10
OGASSA

-1

- 12
ST. PAU DE SEGÚRIES

-7

GOMBRÈN
CAMPDEVÀNOL
- 38

-41
ST. JOAN DE LES ABADESSES

RIPOLL

VALLFOGONA
DE RIPOLLÈS
-5

- 49

LES LLOSSES

La pèrdua d’habitants de la comarca
continua essent la tendència. Respecte al 2015, el Ripollès ha perdut
241 habitants, situant-se en 25.101
persones a 31 de desembre de 2016,
segons dades publicades per la Diputació de Girona. Cal remarcar que
des de l’any 2010, en què el Ripollès
comptava amb 26.580 persones, la
comarca perd població any rere any.

- 13
Disminució de 30 a 80 persones
Disminució d’1 a 15 persones
Augment d’1 a 11 persones

Font: Xifra (Diputació de Girona)

26.580
26.393

26.268

25.995
25.700
25.342

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.101

2016

En l’evolució del nombre de població
des de l’any 2010 fins a l’actualitat,
es constata la pèrdua contínua d’habitants.

2016
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ESTRUCTURA

Percentatge de població infantil

Percentatge de població gran
Ripollès

Comarques
gironines

Comarques
gironines

Ripollès

24,95%

17,25%

13,70%

17,55%

Prenent com a marc de referència el percentatge de població infantil de les comarques
gironines, observem que el Ripollès té una
base piramidal dèbil, gairebé 4 punts per
sota.

Per contra, en les franges de població més
gran, el Ripollès gairebé sobrepassa en 8
punts el percentatge de les comarques gironines.

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 dels municpis evidencien
aquest fet: índexs superior al 100.
SETCASES
306,67
QUERALBS
MOLLÓ

544,44
LLANARS
VILALLONGA DE TER
TOSES
145,45

172

165,75

238,64
PLANOLES
176,92

RIBES DE
FRESER
265,15

PARDINES
185,71

CAMPRODON
202,42

CAMPELLES
206,25
OGASSA
167,74

GOMBRÈN
113,51

CAMPDEVÀNOL
184,63

154,17

ST. PAU DE SEGÚRIES

217,52
ST. JOAN DE LES ABADESSES

RIPOLL
LES LLOSSES

187,78

154,53

VALLFOGONA
DE RIPOLLÈS
265,22
Índex > 251
Índex de 201 a 250
Índex de 156 a 200
Índex de 100 a 155

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Immigració
El Ripollès compta amb 1.923
persones empadronades d’origen estranger. Representen un
7,66% de la població total de la
comarca.
Les cinc principals nacionalitats
són: marroquina, romanesa,
hondurenya, colombiana i paquistanesa.

La taxa de població
immigrada del 2016,
es manté
similar al 2015
Font: Xifra (Diputació de Girona)

Emigració
Continua augmentant el
nombre de persones ripolleses que resideixen a l’estranger.

un 2,65% de persones
del Ripollès viuen a l’estranger, concretament,
667 habitants, que representen 47 persones més
respecte al 2015.

667
ripollesos
registrats a
l’estranger
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PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA
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DEPENDÈNCIA

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

27,17%
cobertura de grau de dependència reconegut respecte
>80 anys

La població del Ripollès major de 65 anys són 6.262
persones, concretament el 24,95% respecte el total de
població. És un percentatge de població molt elevat.
Un total de 1.044 persones tenen el grau de dependència reconegut, de les quals, el 59,4% són majors
de 80 anys. El grau de cobertura de la població major
de 80 anys de la comarca és del 27,17%, concretament, un 19,03% en homes i un 31,96% en dones.

1.044
Persones amb Grau de
Dependència reconegut al
Ripollès

59,4%
Cobertura respecte el total
de població ripollesa major
de 80 anys amb Grau de
Dependència reconegut

19,03%

El Grau II, de dependència severa, és el més reconegut amb un 48%
del total de persones amb grau reconegut, concretament 502 persones. El Grau II 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.

RECURSOS MÉS
UTILITZATS

31,96%

37,1%

18,2%

10,6%

SERVEIS
RESIDENCIALS
públics i privats

CUIDADOR@
NO
PROFESSIONAL

SERVEI
ATENCIÓ
DOMICILI

2016
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SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

L’objectiu principal dels 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.

SERVEI D’AJUT A DOMICILI

218 persones del Ripollès s’han beneficiat del Servei d’Ajut a Domicili (SAD) durant el 2016. La
franja d’edat que més ha utilitzat el SAD és la compresa per les persones majors de 80 anys,
concretament, el 67% de persones usuàries de SAD se situa en aquest tram d’edat.
El 6,4% de totes les persones majors de 80 anys de la comarca han estat beneficiàries del SAD
durant l’any.

PERSONES BENEFICIÀRIES
PER TRAMS D’EDAT

218
persones
usuàries

6,4% de cobertura en persones > 80 anys

146
150

100
42

50

25
5

0
> 80 anys

65 a 79 anys

18 a 64 anys

0 a 17 anys

PROFESSIONALS

TASQUES PRINCIPALS DEL SAD

HORES I € DEL SAD

17

2016

Augment de
1.330,25 hores
respecte
el 2015

23.306,5 hores
de SAD
el 2016

3.003,35€/any per persona usuària

Les persones que utilitzen el SAD necessiten majoritàriament les següents tasques:

79,3%

HIGIENE

4,6%

7,4%

ACOMPANYAMENT
A SERVEIS

PREPARACIÓ
D’ÀPATS

El SAD és el servei del Consorci que aglutina un major nombre de professionals:

24
treballadores
familiars

1 coordinador
1 aux.
administratiu

Atenció directa
a les persones

Gestió
del servei

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

2016
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PERFIL

El Servei de Transport Adaptat ha comptat amb 121 persones usuàries al llarg del 2016,
de les quals 63 eren persones majors de 65 anys i 58 persones amb discapacitat.

121
persones
usuàries

63
persones
>65 anys

58
persones
amb
discapacitat

ÚS DE SERVEIS

Aquestes 121 persones han estat transportades als següents serveis:

Servei

Dones

Homes

total

Fundació MAP

23

28

51

Centre de Dia (gent gran)

26

16

42

Centre de Dia (salut mental)

1

0

1

Hospital de Dia

15

12

27

TOTAL

65

56

121

GRAU DE SATISFACCIÓ

Per tal de valorar la qualitat del servei, aquest any hem realitzat enquestes de satisfacció
a una mostra representativa de persones usuàries de diferents municipis: Campdevànol,
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

La valoració general del servei

Els aspectes més ben valorats del
servei són:

Regular
Molt
correcte

2,5%

1.

El bon tracte dels professionals

2.

L’eficàcia, és a dir, la ràpida
resposta entre la demanda del
servei i la utilització del mateix.

39,8%
57,7%

Correcte

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

PERSONES

582
COBERTURA

Dona

perfil

DADES DEL SERVEI

El Servei de Teleassistència ha comptat amb 582 persones usuàries durant el 2016. Al Ripollès
tenim una bona cobertura del servei en persones majors de 65 anys, concretament del 7,98%. La
cobertura de les comarques gironines en el mateix tram d’edat és del 6,38%.

2016
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> 85 anys
Viu sola

7,98%

UTILITZACIÓ DEL SERVEI

Durant l’any, 85 han deixat d’utilitzar el servei, el 47% de les quals ha estat per ingrés residencial
i el 33% per èxitus de la persona.

TRUCADES

AGENDES

EMERGÈNCIES

22.422

2.314

313

Els motius principals per a
la realització de les trucades són:
Mantenir una conversa
per combatre la soledat.
Informar-se sobre recursos del territori.
Atendre una emergència social o sanitària.

Els motius principals per
a la realització d’agendes
són per a la realització de
seguiment:
Després d’una convalescència.
A causa d’un procés de
dol.
Per la felicitació d’aniversaris.
Com a recordatoris:
d’una cita al metge, per
prendre una medicació...
Altres trucades de control
per conèixer l’estat de la
persona.

Aquest tipus de trucades
van experimentar puntes
els mesos de febrer, juny,
novembre i desembre.
Els principals recursos mobilitzats són:
El 061(emergències mèdiques)
La família
Una unitat mòbil
L’ambulatori
La xarxa de suport, que
sol ser veïnat o amistats

GRAU DE
SATISFACCIÓ

2016
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Per tal d’avaluar la satisfacció de les persones usuàries del servei
s’han realitzar 43 enquestes amb una representació territorial dels
19 municipis de la comarca.

El 100% de les persones entrevistades recomanaria i/o ha
recomanat el Servei de Teleassistència per qüestions de
seguretat, confiança i companyia.

2

ALTRES SERVEIS

TALLERS DE MEMÒRIA

FADES

Amb l’objectiu de mantenir les capacitats cognitives de les persones majors de 65 anys
i de detectar la pèrdua significativa d’aquestes capacitats, s’han organitzat 11 tallers de
memòria a 10 municipis de la comarca: Campdevànol, Camprodon, Llanars, Planoles,
Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Vallfogona
de Ripollès i Vilallonga de Ter.

Organitza:

119 persones: 105 dones i 14 homes

132 hores

productes recomanats

SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
12 persones de la comarca han rebut orientació i suport sobre recursos per a promoure
l’autonomia a la llar. Totes elles van ser derivades pels Serveis Socials. El 58,3% són
persones majors de 80 anys.

Font imatges: Ortopèdia Espona

5

3

2

1

1
1
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EXCLUSIÓ
SOCIAL

1

2016
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NECESSITATS
BÀSIQUES

La Taula d’Inclusió Social del Ripollès és una plataforma formada per Càritas, el Consorci de Benestar
Social i Creu Roja. Neix amb l’objectiu de coordinar i
sumar recursos per a cobrir les necessitats bàsiques
de les persones i famílies en situació d’exclusió social.

Les línies de treball de la Taula s’estructuren en tres
eixos:
1. Necessitats bàsiques
2. Promoció del benestar emocional

ALIMENTACIÓ

377

famílies

1.884
ajuts

377 famílies de la comarca han rebut ajut per a cobrir les seves necessitats
bàsiques d’alimentació, ja sigui a través dels Centres de Distribució d’Aliments
de la comarca, d’ajuts per alimentació fresca o beques socioeconòmiques de
menjador escolar.

HABITATGE
lloguer

6

famílies

1.560,89 €

acolliment d’urgència

6 famílies de la comarca han rebut ajut per a mantenir el seu habitatge fent
front a les despeses de lloguer. S’hi han destinat 1.550,89€.

181 nits

L’habitatge destinat a cobrir emergències s’ha ocupat en 3 ocasions al llarg
de l’any, per motius de violència masclista, amb un total de 181 nits. Ha estat
ocupat per 2 persones soles i per una família monomarental.

servei ofideute

El Servei Ofideute, ha atès 12 persones per oferir-los informació i/o suport per
fer front als deutes hipotecaris.

4

persones

12

persones

12
propostes

Els resultats de la mediació del Servei són:

6 dacions totals 3 dacions en lloguer social 2 assessoraments 1 refinançament

La tipologia de família que ha requerit el servei és:

4 nuclears amb més de 3 fills/es 3 monomarentals 3 parelles sense fills
2 persones soles

23

2016

2

POBRESA
ENERGÈTICA

La llei estableix que les empreses distribuïdores
d’aigua potable, electricitat i gas no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament
d’aquelles persones o famílies en situació de risc
d’exclusió residencial, sense haver sol.licitat prèviament un informe als serveis socials.

Les subministradores han comunicat a Serveis Socials que 255 famílies de la comarca tenen deutes
pendents. D’aquestes, 127 han acreditat la seva

situació d’exclusió residencial i, consegüentment,
els Serveis Socials els ha elaborat un informe de
pobresa energètica amb diferents resultats:

INFORMES POBRESA
ENERGÈTICA

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, coneguda com la Llei
de la pobresa energètica, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial davant dels talls de subministraments que
puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i gas per manca de pagament.

50%
INFORME
FAVORABLE

49,1%
NO ACREDITA (*)

0,9%
INFORME
DESFAVORABLE

(*) no s’han presentat a
la citació de Serveis Socials

AJUTS PER A SUBMINISTRAMENTS

subministres

ajuts per a

36.257,39€ és la quantitat que s’ha invertit per
tal que les famílies del Ripollès puguin fer front
als deutes per a subministraments bàsics com
són l’aigua, l’electricitat i el gas. En total han estat 53 famílies que han rebut 90 ajuts, la majoria
dels quals per pagar factures d’electricitat.

53

famílies

90
ajuts

36.257,39€

freqüència en rebre ajuts:
Del total de famílies que han rebut ajuts:
• El 55,8% només han rebut ajuda 1 cop l’any
• El 40,4% han rebut ajuda de 2 a 3 cops l’any
• El 3,8% han rebut ajuda més de 4 vegades
l’any

2016
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Distribució econòmica segons subministrament:

35.562,8€

En època d’hivern, 273 famílies del
Ripollès han rebut ajuda per disposar
de bombones de butà.

392,31€
251,6€

527

844

Bombones
de butà

Persones
beneficiàries

50,66€

llum

gas

aigua

butà

INSERCIÓ LABORAL

3

Durant el 2016 s’han realitzat 21 contractacions de persones en situació d’exclusió
social amb les quals treballava serveis socials. Les contractacions s’han realitzat a
través de dues subvencions: una de Dipsalut (10 contractacions) i una del Servei
d’Ocupació de Catalunya (11 contractacions).
Campdevànol

1

Camprodon

1

Molló

1

Ribes de Freser

1

Renda Mínima d’Inserció:
nombre de prestacions

1
2

116

5

Ripoll
St. Joan Abadesses

3

St. Pau Segúries

1

2

2

1

Fundació MAP

Consell Comarcal

CEIN
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INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
EN RISC

1

RISC INFANTIL EN
NOMBRES

El 7,88% de la població del Ripollès és menor
de 18 anys. Els motius pels quals una persona menor d’edat es troba en situació de risc
social poden ser amplis dins un ventall de
causes socials, econòmiques o socioeconòmiques. Durant el 2016, els serveis socials
bàsics han atès 147 infants i adolescents.
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de la Generalitat ha treballat amb
59 infants i adolescents de la comarca. El
Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
ha atès 29 infants i adolescents.

147

59

29

infants i
adolescents
en risc

infants i
adolescents
atesos per EAIA

infants i
adolescents atesos
pel SIAD

Gestió de l’agressivitat

El treball terapèutic aquest 2016 s’ha realitzat amb 6 infants i adolescents de 8 a 12 anys
de Camprodon, Ogassa, Planoles, Ripoll i Sant Pau de Segúries.
S’han realitzat 10 sessions encarades a treballar:

Autoconeixement
HABILITATS
SOCIALS

2016
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acceptació dels
rols parentals

gestió de les
EMOCIONS

Apoderament

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

2016

2

ESPAIS LÚDICS
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servei tant per als nens i nenes com per a les seves
famílies.
Durant el 2016 han participat 133 infants als Espais
Lúdics. Gràcies al treball de normalització del servei, només el 50% de participants han vingut derivats pels serveis socials. El 2015 les derivacions de
serveis socials representaven el 87% del total.

Derivats per S. Socials

50% d’infants no
derivats
per serveis socials
51

6

No derivats per S. Socials

4

133
infants

2
17
17

14

13

17

50%
d’infants derivats
per serveis socials

Com qualsevol espai de
lleure o activitat extraescolar els Espais Lúdics
han de ser un recurs d’utilització temporal. El 55,6%
de les nenes i nens que
hi participen és el seu primer any d’assistència als
Espais Lúdics. Només 2
infants fa més de 5 anys
que estan al servei.

esse
an A
bad
St. J
o

Ripo
ll

de F
rese
Ribe
s

on
prod
Cam

Cam
p

devà

nol

r

s

5

> 5 anys

només a l’estiu

Temps d’ús del
servei
2-4 anys

< d’1 any

Durant l’estiu, a St. Joan de
les Abadesses es va realitzar una prova pilot molt
interessant per tal de normalitzar al màxim el servei.
Es va fusionar la programació de l’Espai Lúdic amb la
que organitzava l’AMPA del
Mestre Andreu a través del
Molí Petit. L’experiència va
ser tan positiva que l’any
vinent intentarem estrendre
aquest funcionament a altres municipis.

E S PA I S L Ú D I C S

2016

28

CONCENTRACIÓ

COL.LABORACIÓ
MANUALITATS

DIVERSIÓ

TEIXIM RELACIONS

TREBALL EN EQUIP

AMB LA FAMÍLIA

TRADICIONS

HÀBITS SALUDABLES

INTERGENERACIONALITAT

TREBALL EN MEDI OBERT

RELAXACIÓ

ESPORTS

29

2016

E N I M AT G E S

EMOCIONS
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UNITAT
D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (UEC)

El motiu principal pel qual els centres educatius deriven alumnat a la UEC és per inadaptació escolar,
concretament de 3r i 4rt d’ESO. Aquest curs hi han assistit 15 alumnes, 5 més que el curs passat. 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.

100%
D’ÈXIT

Cap abandonament dels estudis per part de l’alumnat. Dels 15 alumnes:

1.

12 alumnes continuen els seus estudis a la UEC

2.

2 alumnes han obtingut el Graduat d’Ensenyament Secundari

3.

1 alumne s’ha inserit al mercat laboral

Els coneixements pràctics de la UEC s’imparteixen a través de diferents tallers i activitats on l’alumnat
experimenta en primera persona i així interioritza l’aprenentatge.

TALLERS

Els tallers prenen com a base el material reciclat
i a partir d’aquí restauren (taller de restauració) o
recreen (taller artístic). Els nous materials transformats que s’obtenen es lliuren a altres entitats com, per exemple, la taula d’agility per als
PipiCans de Ripoll, les agendes escolars per a
l’Institut Abat Oliba de Ripoll o un quadre amb el
logotip del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Taula d’agility © UEC

Al taller de cuina es treballen hàbits de vida saludable i també es practiquen les matemàtiques
aplicades a través de les mesures i els pesos per
a l’elaboració de les diferents receptes.
Pa casolà © UEC
Braçalets amb peces
informàtiques © UEC
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MULTI
ESPORTS

Les activitats multiesportives tenen per objectiu que l’alumnat practiqui un estil de vida
saludable i, al mateix temps, que entri en contacte amb diferents realitats esportives sovint
desconegudes per a ells i elles. Aquest curs
hem esquiat a la Vall de Núria, hem practicat
pàdel, ping pong, karate, rocòdrom...
Karate

Esquí

Esquí

Rocòdrom

Pîng pong

PRÀCTIQUES
LABORALS

Les sortides i pràctiques laborals permeten un
contacte directe amb diferents oficis. L’alumnat contribueix amb les tasques de l’equip
d’operaris i la seva feina té una repercussió
evident.
“he après com picar, posar pasta, reconstruir
escales...”
Casa d’Oficis de Ripoll

HABILITATS
I VALORS El treball de les habilitats personals, so-

cials i dels valors són l’ADN de la UEC.
En totes les activitats hi són presents però
també es treballen específicament amb
activitats intergeneracionals, amb el contacte amb animals, amb dinàmiques grupals, etc.
“...vam anar a passejar els avis pel poble,
la iaia que vaig portar es deia Marina i li
agradava anar ràpid”

Caminada per l’Envelliment Actiu

Refugi d’animals

2016
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SERVEI
D’INTEGRACIÓ
FAMILIAR (SIF)

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

71

Infants en procés d’adopció

Infants adoptats

57

14

El 24,5% d’infants que es troben en
procés d’adopció van iniciar els tràmits durant el 2016

ACOLLIMENTS
TOTAL INFANTS
ACOLLITS

6

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 solidari
i compromès de persones disposades a oferir la seva llar a
aquests infants, acompanyant-los i estimant-los el temps que
sigui necessari.

Una família del Ripollès ha acolllit en modalitat “Urgència i diagnòstic”. La
durada d’aquest tipus d’acolliment és la necessària per estudiar la situació
de l’infant i la seva família d’origen.
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VIOLÈNCIA

2016
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1

VÍCTIMES DE
LA VIOLÈNCIA

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) treballa per erradicar la violència de gènere a la comarca. En primera instància, s’ocupa de treballar amb les víctimes dels diferents tipus de violència. Durant el
2016 ha treballat amb 92 víctimes, el 80,4% de les quals són per violència masclista.

Tipus de violència

Nombre de
víctimes

Què implica?

74

L’exercici de la violència de l’home contra la
dona dins l’àmbit de la parella

4

L’exercici de la violència de la figura masculina
contra una menor

8

Maltractament infantil exercit dels progenitors
(pare i/o mare) contra els fills o filles.

5

Violència exercida pels fills i/o filles contra els
progenitors (pare i/o mare)

1

El maltractament a la gent gran implica un nivell
de dependècia per part de la víctima que la fa
més vulnerable. Si la víctima és autònoma, encara que sigui major de 65 anys es considera
violència filioparental (de fills/es cap a pares o
mares)

Masclista

Domèstica

TOTAL

92

A més de les víctimes de violència ateses pel SIAD, els Serveis Socials han treballat amb 3 persones grans també
a causa de maltractament. El tipus de maltractament ha estat per abús físic, psicològic i per explotació financera.
Les víctimes són de Camprodon, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

El Taller Estima’t 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.

10
dones

18
sessions

El Taller Som-hi és una actuació terapèutica que
treballa amb dones que han viscut un procés de
separació matrimonial o que tenen dificultats dins
el matrimoni. La majoria de participants vénen
derivades per serveis socials i comparteixen una
baixa autoestima.

8
dones

18
sessions
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COHESIÓ SOCIAL
I IGUALTAT
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1

CAMINADES
ENVELLIMENT ACTIU

Més pobles, més persones, més intergeneracional,
més arrelat com a activitat municipal. Les caminades
per l’Envelliment Actiu formen part de les agendes
municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles,
Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abades-

ses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. Les
residències, escoles, associacions i entitats es preparen per viure una jornada emotiva i vibrant cada
mes de setembre.

8 municipis : 772 persones

PLANOLES

CAMPDEVÀNOL

VALLFOGONA

CAMPRODON

RIBES

VILALLONGA

RIPOLL

ST. JOAN

Cada any, amb la celebració dels Premis Ensems
queda palesa l’àmplia trajectòria de les residències
i escoles de la comarca treballant en pro de la intergeneracionalitat, per acostar petits i grans tot propiciant intercanvis de coneixements i emocions a flor
de pell. Els Premis Ensems es van crear per a re-

Primer premi per la Llar d’infants
“El Barrufet” de Campdevànol

Segon premi per l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès

Tercer premi per Creu Roja de
Camprodon

2

2016

PREMIS ENSEMS

37

conèixer aquesta bona feina i el 2016, a més, es va
organitzar una Jornada de Bones Pràctiques on les
residències, escoles i llars d’infants van exposar les
seves experiències en termes d’intergeneracionalitat i les van compartir amb la resta d’assistents al
lliurament dels Premis.

2016

38

3

IGUALTAT DE GÈNERE

El 2015, el Consorci va iniciar una campanya de sensibilització en igualtat de gènere adreçada a tota la
ciutadania, però especialment als i les més joves.
Diferents estudis alertaven que entre joves i adolescents es reprodueixen patrons de conducta masclistes. El masclisme té l’origen en la desigualtat de gènere i la màxima expressió d’aquesta desigualtat pot
acabar en actituds violentes en contra de la dona. Ser
conscient de com es transmeten els valors i de com
interioritzem i normalitzem conductes des de ben petits és el primer pas per aturar aquesta involució.

Joc de les
professions

Parlem amb les
dones grans

Assetjament
sexual a la feina

El treball en xarxa amb les professionals de joventut ens ha permès sumar esforços i intensificar les
dinàmiques i les activitats als instituts de la comarca
per arribar a la joventut ripollesa. Les actuacions es
desgranen al llarg de tot el curs escolar, amb major
presència al voltant del 8 de març, dia internacional
de la dona en què celebrem la Setmana de la Igualtat, i també del 25 de novembre, en què es celebra el
dia internacional contra la violència de gènere.

Qui?

175 noies i nois

Quan?

5 dies durant la Setmana de la igualtat

On?

als Punts joves dels instituts

Què?

joc d’endevinalles que condueix cap a la reflexió de
si les professions tenen gènere

Qui?

100 persones entre noies, nois i dones grans

Quan?

5 dies durant la Setmana de la igualtat

On?

als Espais Lúdics i a l’Escola Mare de Déu de Núria
de Ribes de Freser

Què?

a través d’entrevistes els nois i noies hauran de
descobrir com vivien les dones grans quan tenien la
seva edat

Qui?

42 professionals del Consell Comarcal i del Consorci
de Benestar Social del Ripollès

Quan?

1 dia

On?

al Consell Comarcal del Ripollès
presentació del Pla d’Igualtat de Gènere

Què?
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Contes per a
la igualtat

Reflexions sobre
(des)igualtat

Violència
masclista
juvenil

Cartells de Festa
Major per la
igulatat

Qui?

20 nenes i nens

Quan?

5 dies durant la Setmana de la igualtat

On?

als Espais Lúdics i a la Biblioteca Lambert Mata de
Ripoll

Què?

seguint la Guia de lectures per a la Igualtat que es va
crear el 2015, els infants llegeixen contes que fomenten valors igualitaris i reflexionen conjuntament

Qui?

200 noies i nois de 2n i 4rt d’ESO

Quan?

al llarg de tot el curs escolar

On?

als cinc instituts de secundària del Ripollès

Què?

dinàmica per prendre consciència de com els dibuixos animats, la publicitat, les sèries, les cançons de
moda, etc. ens transmeten desigualtat de gènere
com quelcom normalitzat

Qui?

20 dones de l’Associació de dones de Ribes de Freser

Quan?

25 de novembre

On?

a l’Associació de dones de Ribes de Freser

Què?

exposició de com es mal utilitza la tecnologia per exercir el control i la violència masclista sobre les noies
adolescents

Qui?

175 noies i nois

Quan?

25 de novembre

On?

als Punts joves dels instituts de secundària del Ripollès

Què?

Exposició de cartells de Festa Major a favor de la
igualtat de gènere

2016

40

4

IMMIGRACIÓ

El Servei de Primera Acollida, tal com estableix
la Llei d’Acollida 10/2010, ha de ser un servei
universal ofert des dels punts d’empadronament
dels municipis a tota la ciutadania nouvinguda
a la comarca. Amb aquesta voluntat s’ha elaborat el Pla d’Acollida al Ripollès al qual s’han
adherit deu ajuntaments: Camprodon, Gombrèn,
Les Llosses, Ogassa, Pardines, Planoles, Ripoll,
Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Vilallonga de Ter.

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 d’Acollida de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera es vol garantir que totes

Adhesions al Pla d’Acollida del Ripollès:
Camprodon, Gombrèn, Les Llosses,
Ogassa, Pardines, Planoles, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Setcases i Vilallonga de Ter.

les persones que resideixen a Catalunya tenen
uns coneixements mínims per desenvolupar-se
autònomament pel territori.
Des del mes d’octubre que es va presentar el
Servei de primera acollida s’han entrevistat 12
persones: 1 de Camprodon, 1 de Campdevànol
i 10 de Ripoll.

•

10 ajuntaments adherits al Pla d’Acollida del Ripollès

•

12 persones s’han beneficiat del Servei d’Acollida des del mes
d’octubre

•

Cal continuar treballant per integrar el Servei d’Acollida com un
servei més de cada ajuntament
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TREBALL
COL.LABORATIU

42

TERRITORI

ÀMBITS /
COL.LECTIUS

AMB QUI
COL.LABOREM

QUÈ TREBALLEM

TAULES I
COMISSIONS

2016

El treball col.laboratiu amb professionals de diferents àmbits
és un valor que suma qualitat

CASSDEP

Cobertura de les
necessitats de
persones grans
que viuen al seu
domicili i són
ateses en centres
residencials o
centres de dia

Residències,
Hospital, Serveis
Socials, Fundació
MAP

PIAIIS

Cobertura de les
necessitats de
persones grans
ateses per salut i
serveis socials

Centres d’Atenció
Primària, Hospital
comarcal, Salut
Mental, Fundació
MAP, Fundació
Tutelar, Generalitat de Catalunya

INCLUSIÓ
SOCIAL

MULTICOMPLEXES

Cobertura de les
Abordatge sistènecessitats bàsiques mic de les situade persones que es
cions d’exclusió
troben en situació
social complexes
d’exclusió social (alimentació, habitatge,
subministres, medicines...).
Salut Mental,
Entitats socials: Càri- Equip d’Assessotas i Creu Roja
rament Pscicopedagògic

HABITATGE

Detecció de situacions greus de
manca d’habitatge

Ajuntament de
Ripoll

Gent Gran
Autonomia
Dependència
Discapcitat

Gent Gran
Salut
Autonomia
Dependència

Famílies
Exclusió social

Famílies
Exclusió social

Famílies i persones en situació
d’exclusió residencial

Ripollès

Ripollès

Ripollès

Ripollès

Ripoll
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REPARACIÓ
I CONFLICTES

Treball educatiu
preventiu amb
infant i joves per
evitar situacions
de conflicte

SALUT
JOVE

IGUALTAT
I COHESIÓ

Promoció d’hàbits Prevenció i sensisaludables en
bilització dels i les
joves
joves per a conscienciar-los sobre
la desigualtat
social i de gènere
existent.

AGENTS
EDUCATIUS

VIOLÈNCIA

Coordinació de les
activitats educatives que es realitzen a Ripoll.

Seguiment i
adaptació dels
diferents protocols
de violència per
aconseguir més
eficiència en la
protecció de les
víctimes

Joventut i Pla de
Desenvolupament
Comunitari

Comunitat i civisme, Joventut, Centres Cívics, Punts
Òmnia, Centres
Educatius, Centres de formació i
lingüísitcs

Centres d’Atenció
Primària, Hospital,
Equip d’Assessorament Pscicopedagògic, EAIA,
CSMIJ, CAS i Salut Mental Adults

Joventut, Pla de
Desenvolupament
Comunitari, Equip
d’Assessorament
Psicopedagògic,
Policia Local i
Mossos d’Esquadra

Joventut, Equip
d’Assessorament
Psicopedagògic,
Centres educatius de primària i
secundària

Infants i joves en
situació de risc
social

Infants i joves a
partir de 12 anys

Joventut
Cohesió social
Igualtat de gènere

Joventut
Cohesió social
Educació

Dones
Menors
Gent Gran
Immigració
Violència
Maltractament

Ripollès

Ripollès

Ripollès

Ripoll

Ripollès

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

