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PRESENTACIÓ DE
PRESIDÈNCIA

Joan Manso Bosoms
President del Consorci de Benestar
Social del Ripollès

Les emocions, sense cap mena de
dubte, són quelcom que ens identifica
com a persones. La forma com reaccionem davant de tot allò que ens envolta construeix la nostra humanitat i
posa les bases del nostre creixement
personal. És per això que resulta fonamental, en la societat que vivim, que
totes les persones disposin de suport
emocional, conjuntament amb la resta
d’assistències socials.
Aquest any passat de ben segur el
recordarem tots plegats perquè, com
a societat, s’ha posat a prova la nostra capacitat de resiliència davant de
diversos fets adversos i excepcionals
que ens han commogut. Ha estat amb
esdeveniments als quals, en unes
valls tranquil·les com les nostres, no
estem avesats. Però malgrat això, els
hem sabut afrontar sobretot gràcies a
professionals compromesos i també a
la capacitat de treball en xarxa en clau
comarcal. Tot plegat encara ens ha fet

més grans en molts aspectes i també
ens ha impulsat emprendre projectes
innovadors que, a hores d’ara, ja són
un referent al país.
El 2017, per tant, ha estat tot un repte que el Consorci de Benestar Social
del Ripollès ha assolit. I això es palpa
en aquestes pàgines, que presenten
una radiografia del tot allò que hem
aconseguit a través de les eines que
tenim al nostre abast. Alhora, aquest
repte ens deixa moltes fites a l’horitzó que, evidentment, estem disposats
a assolir i estem preparats per fer-ho.
Per nosaltres és un deure amb el qual
ens comprometem amb plena predisposició davant de totes les ripolleses
i ripollesos.
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ESTRATÈGIA

5

EL CONSORCI
MISSIÓ

El Consorci és un ens comarcal que treballa pel
benestar i l’autonomia de les persones amb un
El CBSR és una entitat pública que presta serveis
equip humà de 60 professionals.
socials per al benestar i millora de la qualitat de vida
El Pla Estratègic 2017-21 defineix qui som, cap on dels ciutadans. Està format per professionals que
treballen amb rigor i qualitat en l’atenció i suport a
volem anar i com hi volem arribar.
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.

VISIÓ

PROJECTES ESTRATÈGICS
Al 2017 s’ha iniciat un treball de coneixement mutu entre les àrees bàsiques de salut del Ripollès, l’Hospital
de Campdevànol i el Consorci de Benestar Social del
Ripollès i ja s’han implementat algunes millores organitzatives.
Els atemptats del 17 d’agost han provocat una reflexió
molt important amb molts agents de Ripoll i del Ripollès, de la qual ha sorgit el projecte “Nou model de convivència”

litat
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Treballem per acompanyar les persones en el procés
per a millorar la seva situació. Busquem anticipar-nos i
• c
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.

treb

Motivació

all e
n eq
uip

T
A
T
I
L
A
QU

Responsabilitat

Resp

ecte empatia

2017

6

2

CARTERA DE SERVEIS

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
Servei d’Atenció Domiciliària
És el servei amb més nombre de professionals del Consorci, 27 en total. D’aquestes, 25 professionals fan
atenció personal als domicilis.
Servei de Teleassistència
S’ha modificat el sistema de copagament amb l’objectiu d’augmentar la cobertura. Aquest servei el presta
Tunstall Televida i està gestionat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès i Dipsalut.
Servei de Transport Adaptat
S’ha aconseguit articular i consolidar el treball en xarxa entre els serveis d’atenció diürna i els operadors,
fet que ha permès detectar les necessitats reals de la comarca.
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.

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
Durant el 2017 s’ha realitzat una restructuració de l’organització dels serveis i recursos professionals
d’Atenció Social Bàsica per millorar la cobertura als diferents municipis de la comarca.
SBAS Campdevànol
La zona comprèn els municipis
de Campdevànol i Gombrèn.
Les professionals que cobreixen aquesta zona són: 1 treballadora social (25h/mensuals) i
una educadora social a mitja
jornada (18,75h/mensuals).

SBAS Ripoll
La zona comprèn els municipis
de Les Llosses, Ripoll i Vallfogona de Ripollès.
Les professionals que cobreixen aquesta zona són: 3 treballadores socials (93,15h/
mensuals) i dues educadores
socials (75h/mensuals).

SBAS Sant Joan de les Abadesses
La zona comprèn els municipis
d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses.
Les professionals que cobreixen
aquesta zona són: 1 treballadora social (25h/mensuals) i una educadora
social a mitja jornada (18,75h/mensuals).

SBAS Vall de Camprodon
La zona comprèn els municipis
de Camprodon, Llanars, Molló,
Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter.
Les professionals que cobreixen aquesta zona són: 1 treballadora social (37,5h/mensuals)
i una educadora social a mitja
jornada (18,75h/mensuals).

SBAS Vall de Ribes
Inclou els municipis de Campelles, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser i Toses.
Les professionals que cobreixen aquesta zona són: 1 treballadora social (37,5h/mensuals)
i una educadora social a mitja
jornada (18,75h/mensuals).

Gestió del Servei
L’equip d’SBAS compta amb
una coordinadora i dues administratives que donen suport a
l’àrea.
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SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
Dispositius de cobertura de Necessitats Bàsiques
Tant els Centres de Distribució d’Aliments com els serveis de prestacions d’urgències es gestionen en
col·laboració amb les entitats de Càrites i Creu Roja.
Servei Ofideute
S’ha potenciat la mediació en lloguers a més de les hipoteques.
RECURSOS SOCIOEDUCATIUS
Servei d’Intervenció Socioeducativa
Nova orientació en el model de treball d’atenció a la infància i a l’adolescència. Es potencia el treball de les
habilitats parentals grupalment i a nivell familiar.
4 monitores atenen els nens i les nenes d’aquests serveis.
Unitat d’Escolarització Compartida
Es consolida el funcionament de la UEC a nivell comarcal.
2 professionals treballen al servei.
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA
S’ha diversificat el perfil de les professionals del servei amb la incorporació d’una treballadora social que
realitza l’acollida i la gestió dels recursos. La psicòloga ofereix l’atenció psicològica a les persones que
necessiten el servei.
SERVEI D’INTEGRACIÓ FAMILIAR
El servei compta amb 4 professionals. Destaquem que aquest any han participat en un estudi sobe acolliment familiar de la Universitat Autònoma de Barcelona.
COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT
Augment de recursos professionals amb la incorporació de nous perfils professionals per a treballar amb el
nou model de convivència que s’articula després dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils.
Reactivació del Servei de Primera Acollida.
Elaboració del Pla de polítiques de Gènere.
4 professionals treballen en aquesta àrea.
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EQUIP HUMÀ

Junta

ORGANIGRAMA I NOMBRE DE PERSONES

Direcció

Suport Tècnic i
Metodològic (STM)

Servei Bàsic d’Atenció Social

Atenció
Sociofamiliar

14

15

30

60

1

Administració

8
Autonomia i
Dependència

4

Persones en plantilla

2

Cohesió
Social
4

72% Despesa en capital humà

SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Autonomia i
Dependència

Servei Bàsic d’Atenció
Social

Atenció
Sociofamiliar

Cohesió
Social

Servei d’Ajut a Domicili

Serveis Bàsics d’Atenció
Social

Servei d’Intervenció
Socioeducativa

Convivència

1

1

1

25

2

11

Servei Teleassistència

1

1

5

Servei d’Integració Familiar

1

Tunstall Televida

1

1

1
Servei Teràpia Ocupacional
i Ajudes Tècniques

1
Tallers de memòria
FADES

4

Servei d’Informació i Atenció
a la Dona

Servei Transport Adaptat

LLEGENDA
Coordinació
Administració
Personal d’atenció directa
Personal de gestió
Servei Extern

2

1

2

Servei Primera Acollida

1
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XIFRES ECONÒMIQUES

9

INGRESSOS
El Consorci durant el 2017 ha tingut uns ingressos d’1.745.548,86€. La gran majoria, el 86,8% prové de la
Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments del Ripollès.

61,3%

25,5%
Ajuntaments

Generalitat

8,5%
Persones
usuàries

77,1€

3,7%
Dipsalut

1%

Consell Comarcal
del Ripollès

COST ANUAL PER HABITANT

DESPESES

El Consorci durant el 2017 ha tingut una despesa de
1.953.957,71€. 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

44,5%
Autonomia i
Dependència

25,83%
Atenció Social
Bàsica

alt percentatge de gent major de 65 anys, concretament, el 24,99% del total de la població comarcal se
stiua en aquesta franja d’edat.

16,8%
Atenció
Sociofamiliar

6,93%
Cohesió Social

5,94%

Exclusió Social

El 44,5% de la despesa del Consorci es destina a serveis per a persones majors de 65 anys, que representen el 24,99% del total de població del Ripollès
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DADES
POBLACIONALS

2017

1

EVOLUCIÓ

11

Evolució de la
població

SETCASES
+1
QUERALBS
MOLLÓ

+2

+7

LLANARS

TOSES
+2

+6

PLANOLES
+4

La pèrdua d’habitants de la comarca continua essent la tendència.
Respecte al 2016, el Ripollès ha
perdut 102 habitants, situant-se en
24.999 persones a 31 de desembre de 2017.

-7

VILALLONGA DE TER
RIBES DE
FRESER
-2

PARDINES
+2

CAMPRODON
-7

CAMPELLES
-2
OGASSA

+1

+2
ST. PAU DE SEGÚRIES

+3

GOMBRÈN
CAMPDEVÀNOL
- 71

Sant Joan de les Abadesses i
Campdevànol són els municipis
que perden més població.

- 72
ST. JOAN DE LES ABADESSES

RIPOLL

VALLFOGONA
DE RIPOLLÈS
+4

+ 28

LES LLOSSES
-3

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

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Ripoll, en canvi, augmenta el nombre d’habitants, revertint la tendència de l’any anterior.
El 68,4% dels municipis del Ripollès augmenten en nombre de població, tot i així, la comarca continua decreixent.

26.580
26.393

26.268

25.995
25.700
25.342

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.101

2016

24.999

2017

Font: Xifra (Diputació de Girona)

En l’evolució del nombre de població des de l’any 2010 fins a l’actualitat, es constata la pèrdua contínua
d’habitants. En 10 anys, el Ripollès
ha perdut 1.581 persones.
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ESTRUCTURA

Percentatge de població infantil
Comarques
gironines

Percentatge de població gran

Comarques
gironines

Ripollès

17,50%

15,12%

19,49%

Prenent com a marc de referència el percentatge de població infantil de les comarques
gironines, observem que el Ripollès té una
base piramidal dèbil, de 4 punts per sota. En
comparació amb l’any anterior, els percentatges de població infantil han augmentat tant a
comarques gironines com al Ripollès

Ripollès

24,99%

Per contra, en les franges de població més
gran, el Ripollès gairebé sobrepassa en 7,5
punts el percentatge de les comarques gironines. Es manté amb una relació similar a
l’any passat.

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.
Sant Joan de les Abadesses i
Campdevànol que perden població significativament respecte
l’any anterior, augmenten l’índex
d’envelliment.

SETCASES
270,59
QUERALBS
MOLLÓ

450
LLANARS
VILALLONGA DE TER

164,15

160

236,36

TOSES
150

PLANOLES
182,5

RIBES DE
FRESER
263,64

PARDINES
148

CAMPRODON
202,41

CAMPELLES
228,57
OGASSA
156,25

GOMBRÈN
102,5

CAMPDEVÀNOL
191,26

LES LLOSSES
132,26

182,22

ST. PAU DE SEGÚRIES

229,46
ST. JOAN DE LES ABADESSES

RIPOLL
157,51

Ripoll, en canvi, malgrat augmentar el nombre de població, també
augmenta el seu índex d’envelliment.

VALLFOGONA
DE RIPOLLÈS
269,57
Índex > 251
Índex de 201 a 250
Índex de 156 a 200
Índex de 100 a 155

Font: Xifra (Diputació de Girona)

12 municipis redueixen l’índex
d’envelliment en compració amb
el 2016.

Immigració
El Ripollès compta amb 1.999 persones empadronades d’origen estranger.
Representen un 8% de la població total de la comarca. Augmenta un 0,34%
respecte l’any anterior.
Les cinc principals nacionalitats continuen essent: marroquina, romanesa,
hondurenya, colombiana i paquistanesa.

CAMPDEVÀNOL

13,33%

CAMPRODON

8,63%

GOMBRÈN

5,41%

LLANARS

6,90%

LES LLOSSES

4,29%

MOLLÓ

4,97%

OGASSA

0,88%

10,56%

QUERALBS

2,84%

RIBES DE FRESER

5,95%

6,15%

ST. PAU SEGÚRIES

4,46%

13 municipis han augmentat la seva
taxa d’immigració respecte el 2016.

12,64%

TOSES

2,38%

VALLFOGONA R.

3,43%

VILALLONGA TER

14,78%

0

1

2

3

4

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Emigració
Continua augmentant el nombre
de persones ripolleses que resideixen a l’estranger. És una dada
interessant a tenir present però
caldria creuar-la amb les edats i
nacionalitats d’aquestes persones
per tenir una informació més complerta.

11

10,80%

ST. JOAN ABADESSES

SETCASES

7

5%

PLANOLES

RIPOLL

Els municipis amb menys habitants
però amb una taxa d’immigració més
alta són: Vilallonga de Ter, Campelles
i Setcases.
Els que tenen una taxa més baixa són:
Ogassa, Toses i Campdevànol.

2,93%

CAMPELLES

PARDINES

3

2017

MOVIMENTS MIGRATORIS

13

691
ripollesos
registrats a
l’estranger

5

6

8

9

10

12

13

14
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PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA

2017
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DEPENDÈNCIA

15

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

28,04%

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.

cobertura de grau de dependència reconegut respecte
>80 anys

El Ripollès és una comarca molt envellida, les persones majors de 65 anys representen el 24,99% del total
de població, és a dir, 6.262 persones.

1.070
Persones amb Grau de
Dependència reconegut al Ripollès

59,4%
Les persones majors
de 80 anys amb grau
de Dependència reconegut representen el
59,4%

17,94%

El Grau II, o dependència severa, és el més reconegut amb un 46,54% del total de persones amb grau reconegut, concretament 498 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.
D’entre les persones que necessiten recursos, els més utilitzats són:

RECURSOS MÉS
UTILITZATS

34,13%

Respecte l’any anterior, augmenta el nivell de cobertura en la franja de majors de 80 anys, concretament,
s’amplia en un 0,87%. S’observa una major cobertura
en les dones, en un 2,17% més que durant el 2016.

32,5%

32,8%

15,4%

SERVEIS
RESIDENCIALS
públics i privats

CUIDADOR@
NO
PROFESSIONAL

SERVEI
ATENCIÓ
DOMICILI

Destaca l’augment d’un 14,6%
en la utilizació
de Cuidador/a
no professional
respecte l’any
passat.
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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

227 persones del Ripollès s’han beneficiat del Servei d’Ajut a Domicili (SAD) durant el 2017. La
franja d’edat que més ha utilitzat el SAD és la referent a persones majors de 80 anys, concretament, el 66,6% de persones usuàries de SAD se situa en aquest tram d’edat.
El 10% de totes les persones majors de 80 anys de la comarca han estat beneficiàries del SAD
durant l’any. És un augment significatiu respecte l’any passat, en 3,6 punts de cobertura més.

PERSONES BENEFICIÀRIES
PER TRAMS D’EDAT

227
persones
usuàries

La cobertura del Servei en dones majors de
80 anys és alta, situant-se en un 10,5%

152
150

100
44

50

26
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
Disminució de
104 hores
respecte
el 2016

2017

23.202,5 hores
de SAD
el 2017

La disminució en el nombre d’hores de prestació del Servei es pot deure al fet que les persones opten per la
prestació vinculada amb finançament de la Generalitat a través de la Llei de la Dependència, és a dir, que s’opta
per contractacions a nivell privat.

2.666,08€/any per persona usuària

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

11,9%

64,23%

ORGANITZACIÓ
DE LA LLAR

HIGIENE

6,62%

COMPRA

5%

ACOMPANYAMENT
A SERVEIS

En comparació amb l’any passat, subratllem les tasques d’organització de la llar i compra, que no eren significatives.

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

25
treballadores
familiars
Atenció directa
a les persones

1 coordinador
1 administrativa
Gestió
del servei

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

PERFIL

2017
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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, s’ha compartit informació entre
els operadors i els serveis receptors de persones per millorar la planificació del Servei.
193
persones
usuàries

81
persones
>65 anys

112
persones
amb
discapacitat

ÚS DE SERVEIS

Aquestes 193 persones han estat transportades als següents serveis:

Servei

Dones

Homes

total

Fundació MAP

54

58

112

Centre de Dia (gent gran)

32

25

57

Hospital de Dia

19

5

24

TOTAL

105

88

193

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

PERSONES

507
COBERTURA

8,06%

perfil

DADES DEL SERVEI

El Servei de Teleassistència ha comptat amb 507 persones usuàries durant el 2017. Al Ripollès
tenim una bona cobertura del servei en persones majors de 65 anys, concretament del 8,06%. La
cobertura de les comarques gironines en el mateix tram d’edat és del 6,38%, igual que en l’any
anterior.

El 80% són dones
El 53,1% són majors de 85 anys
El 65,1% viu en soledat

UTILITZACIÓ DEL SERVEI

El Servei de Teleassistència ha realitzat 912 visites d’atenció domiciliària.
Durant l’any, 123 persones han deixat d’utilitzar el servei, el 39% de les quals ha estat per ingrés
residencial i el 40,6% per èxitus de la persona.

2017
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TRUCADES

AGENDES

EMERGÈNCIES

23.542

2.106

330

S’han realitzat 1.120 trucades més que l’any anterior.
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.

S’han realitzat 208 agendes
menys en relació a l’any anterior.
Els motius principals per a la
realització d’agendes són per
comprovat que la persona es
troba en bon estat després
d’un període de manca de
contacte:
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.

S’han realitzat 17 trucades
d’emergència més que en
el 2016. El 65% van ser per
activar emergències sanitàries.
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
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3

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 9 municipis de la comarca: Campdevànol, Camprodon, Gombrèn, Planoles,
Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Vallfogona de Ripollès.
Tot i haver fet un municipi menys que l’any 2016, s’han atès 2 persones més.

Organitza:

121 persones: 107 dones i 14 homes

124 hores

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I BANC D’AJUDES TÈCNIQUES

productes recomanats

22 domicilis s’han beneficiat d’aquest servei amb un total de 37 visites a domicili per a
rebre orientació i suport sobre recursos per a promoure l’autonomia a la llar. El 64,7% són
persones majors de 80 anys, a les quals s’han recomanat els següents productes:

11
Cadira de bany

10
Grua elevadora

10
Cadira de rodes

8
Llit articulat

2

8
Matalàs

Cadira inodor

1

6
Matalàs antiescares

Coixí antiescares

1

6
Barana

3

Caminador
Font imatges: Ortopèdia Espona

Trapezi

1
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EXCLUSIÓ
SOCIAL

1

2017

22

NECESSITATS
BÀSIQUES

El Consorci de Benestar Social del Ripollès treballa conjuntament amb les entitats socials de la
comarca, Càritas i Creu Roja, per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies de la comarca que
viuen en situació d’exclusió social.

Les necessitats bàsiques fan referència a alimentació i habitatge, inclosos els subministraments de
la llar.

ALIMENTACIÓ

1.022

famílies
ajuts

Els Centres de Distribució d’Aliments del Ripollès han repartit menys ajuts gràcies a l’augment de les prestacions de Renda Mínima Garantida que s’han
aplicat al llarg de l’any.

HABITATGE

lloguer

18

famílies

4.086,43€

acolliment d’urgència

11

persones

330 nits

servei ofideute

16

persones

16
propostes

Augment significatiu en el nombre de famílies que han necessitat ajut per a fer
front al lloguer del seu habitatge, concretament, 12 famílies més que l’any anterior. Increment de 2.525,5€ respecte el 2016 per ajudar les famílies a mantenir
el seu habitatge.
S’ha activat la mesa d’emergència de la Generalitat en 6 ocasions, els ajuntaments han ajudat 3 famílies a través del lloguer social i una entitat bancària ha
fet lloguer social a una família mitjançant el Servei Ofideute.
L’habitatge destinat a cobrir emergències ha estat ocupat per 3 famílies, formades per 3 homes i 8 dones. Els motius principals són la violència masclista,
l’exclusió social i el desnonament. També s’ha proporcionat allotjament durant
13 nits en establiments hotelers de la comarca a 6 persones.

El Servei Ofideute, ha atès 4 persones més que l’any anterior per oferir-los
informació i/o suport per fer front als deutes hipotecaris.
Els resultats de la mediació del Servei en referència a situacions de desonament o risc de desnonament són:
1 dació total 1 dació en lloguer social 4 resolucions a nivell privat
5 desestiments voluntaris 4 pendents de resolució

També s’ha mediat en una situació de deute de la hipoteca.
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POBRESA ENERGÈTICA

16

persones

16
propostes

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.

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 542
famílies de la comarca tenen deuAugment de 287 persones
més que tenen deutes de
subministrament respecte
el 2016.

tes pendents. Del total de famílies,
només 109 han acreditat la seva
situació d’exclusió residencial.

INFORMES POBRESA ENERGÈTICA

49,1%

20%
INFORME
FAVORABLE

0,9%

79,5%
NO ACREDITA
(*)

0,3%
INFORME
DESFAVORABLE

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

ajuts subministres

71

famílies

Aquest any en comparació amb el 2016, s’ha treballat amb 18 famílies
més en situació d’exclusió social a causa de no poder fer front als deutes per a subministraments bàsics com l’aigua, l’electricitat i el gas. En
total han estat 71 famílies que han rebut 130 ajuts, la majoria dels quals
per pagar factures d’electricitat.

130
ajuts

21.906,47€

freqüència en rebre ajuts:
Del total de famílies que han rebut ajuts:
• El 56,3% només han rebut ajuda 1 cop l’any
• El 32,4% han rebut ajuda de 2 a 3 cops l’any
• El 11,26% han rebut ajuda més de 4 vegades l’any
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Distribució econòmica segons subministrament:

14.886,07€

Hi ha un important augment en despesa de
butà. Aquest canvi es pot explicar perquè el
butà és una font d’energia més assequible
per a les famílies.
5.185,13€

1.178,9€
656,36€

llum

butà

2

aigua

gas

INSERCIÓ LABORAL
Durant el 2017 s’ha promogut la contractació de persones en situació d’exclusió social
amb les quals treballava serveis socials. Les contractacions s’han realitzat a través del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, de la Fundació MAP i de l’Agència Ripollès
Desenvolupament, amb el finançament del SOD i de Dipsalut.
Campdevànol

1

2

Camprodon

1

2

Gombrèn

1

Les Llosses

1

97
famílies

Gombrèn

2

Ribes de Freser

2

Ripoll

2

St. Joan Abadesses

Renda Mínima d’Inserció /
Renda Garantida de Ciutadania

3
Fundació MAP

1
1
Consorci Benestar

Ripollès Desenvolupament
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INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
EN RISC

1

RISC INFANTIL EN
NOMBRES
TOTAL

El 15,2% 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 2017, els serveis socials bàsics han
atès 228 infants i adolescents. Significa un increment de 81 persones més respecte l’any
anterior.

DELS QUALS:

228

32

23

infants i
adolescents
en risc

infants i
adolescents
atesos per EAIA

infants i
adolescents atesos
pel SIAD

Autoconeixement
acceptació dels
rols parentals

gestió de les
EMOCIONS

Apoderament

Gestió de l’agressivitat

El treball terapèutic aquest 2017 s’ha realitzat a través de 2 grups d’infants. Un comprès
per 6 infants de 8 a 12 anys provinents de Camprodon, Ogassa, Planoles, Ripoll i Sant
Pau de Segúries. I un altre, format per adolescents de 14 a 16 anys de Ripoll. S’han realitzat 10 sessions amb cada grup encarades a treballar:

HABILITATS
SOCIALS
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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.

Durant el 2017 han participat 166 infants als Espais
Lúdics. Representa un increment de 33 infants més
respecte l’any anterior.
Es treballa per tal de normalitzar el servei, tot i així, el
nombre d’infants derivats per Serveis Socials continua essent majoritari, amb un 51,8% de participants.

Derivats per S. Socials

Destaca l’augment de 22 infants a l’Espai
Lúdic de Campdevànol respecte el 2016
10

48

No derivats per S. Socials

6

80 infants
no derivats
per serveis socials

5

166
infants

18
19

14

35

9
4
s
esse
an A
bad
St. J
o

Ripo
ll

r
de F
rese
Ribe
s

on
prod
Cam

nol
devà
Cam
p

86 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 57,8% de les nenes i nens que hi participen és el seu primer any d’assistència als
Espais Lúdics. 19 infants fa més de 5 anys
que estan al servei.
Destaquem que durant l’estiu, les monitores dels Espais Lúdics treballen als casals
municipals de Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses, fet que suposa que els nens i
nenes d’aquests municipis continuen tenint
una persona de referència amb qui han fet
vincle durant tot el curs escolar.
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ESPAIS LÚDICS
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> 5 anys
11,4%

només a l’estiu

Temps d’ús del
servei
2-4 anys
31,9%

< d’1 any
57,8%
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Els Espais Lúdics aquest any s’han enfocat en treballar els hàbits i actituds a través de 4 àmbits: la cuina,
els esports, els tallers intergeneracionals i les noves tecnologies.
A través de la cuina es treballen els hàbits de vida saludables, l’alimentació equilibrada, es reforcen conceptes matemàtics a través de l’elaboració de receptes, etc.
L’esport potencia una vida no sedentària que afavoreix la cura física i l’esbarjo mental necessaris a la vida
diària.
Els tallers intergeneracionals permeten treballar valors i actituds com el respecte, la paciència, l’altruisme,
la solidaritat... que els avis i àvies transmeten als nens i nenes.
Les noves tecnologies formen part de la vida d’aquests infants, per aquest motiu es fa imprescindible
promocionar-ne una utilització responsable i crítica.

E NERACIONALITAT
DIVER S IÓ
EQUI P
CONCENTR ACIÓ
TRADICIONS
AM I STATS
E S PORTS
INTERG

L LABORACIÓ
MANU ALITATS
ME D I OBERT
FAM I LIA
RELA C IONS
HÀBIT S
CO
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2017

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 13 alumnes, 2 menys 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.

Aquest curs escolar s’han interconnectat els eixos de treball de la UEC entre sí, i s’han lligat amb necessitats reals de la comunitat. A través d’aquesta nova metodologia, s’ha millorat el sentiment de productivitat
de l’alumnat i s’han empoderat a través de l’experiència de diferents rols.

Les pràctiques laborals s’han desenvolupat
amb el monitoratge esportiu i amb la brigada
municipal de Ripoll col·locant el mobiliari urbà
d’un parc infantil.

Les habilitats socials i els valors s’han treballat amb la participació activa en activitats solidàries com El Gran Recapte, les caminades per l’Envelliment Actiu i el Refugi
d’Animals.

PRÀCTIQUES LABORALS
HABILITATS I VALORS
TALLERS
MULTIESPORTS

Els alumnes s’han convertit en monitors a
través d’una pràctica laboral amb el Consell
Esportiu en les activitats comarcals Rodajocs i Cronos

En base a necessitats reals de serveis i institucions, l’alumant ha iniciat 3 tallers que
culminaran el 2018 amb la posta en pràctica
dins els espais dels propis serveis: Escola
Tomàs Raguer de Ripoll i Associació El Ter
“Molí Petit”
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4

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

Infants en procés d’adopció
iniciat en anys
anteriors

Infants en procés d’adopció
iniciat el 2017

Infants adoptats el 2017

63

3
57

3

El 9,5% d’infants que es troben en
procés d’adopció van iniciar els tràmits durant el 2017.

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.

4

Nous acolliments
familiars durant el
2017

4

Acolliments finalitzats
durant el 2017
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VIOLÈNCIA

2017
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1

VÍCTIMES DE
LA VIOLÈNCIA

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha atès 131 persones, 122 dones i 9 homes. El 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 2017 ha treballat amb 111 víctimes, el 87,4% de les
quals són per violència masclista.

Tipus de violència

Nombre de
víctimes

Què implica?

94

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

3

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

6

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

2

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

Masclista

Domèstica

2

2
2

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)
Entre germans
Amb altres familiars

TOTAL

111

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 explocaticó 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.

12
dones

17
sessions

El Taller Som-hi és una actuació terapèutica que
treballa amb dones que han viscut un procés de
separació conjugal o que tenen dificultats de parella. La majoria de participants vénen derivades
per serveis socials i comparteixen una baixa autoestima.
8
dones

8
sessions

MEMÒRIA 2017

33

COHESIÓ SOCIAL
I IGUALTAT

1

GENT GRAN

800 persones
8 municipis

INTERGENERACIONALITAT

CAMINADES ENVELLIMENT ACTIU
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Les caminades de l’envelliment actiu arrelen als municipis del Ripollès com una
activitat més del poble. Quan arrenca el curs escolar, 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 Joan de les Abadesses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter congreguen residències, escoles,
associacions i entitats per viure, un any més, una jornada emotiva i vibrant.
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Com a novetat, aquest any es va emmarcar
l’acte amb una jornada formativa: “Parlem
de... el bon tracte. Reflexions sobre el Gran
tracte” adreçada als i les professionals que
treballen amb gent gran al Ripollès.

Residència Vall de Ribes

Fundació Guifré
Fundació Vella Terra

PREMIS ENSEMS

El mes de març es va celebrar la cinquena
edició dels Premis Ensems de Fotografia
Intergeneracional. L’objectiu dels premis
és la visibilització de la bona tasca que
realitzen els centres residencials i escolars
en l’àmbit de la intergeneracionalitat.
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2

IGUALTAT DE GÈNERE

La igualtat de gènere continua essent una assignatura pendent de la nostra societat. És imprescindible educar
i reflexionar sobre actituds, comportaments i pensaments que impedeixen que aquesta igualtat sigui efectiva.
En un món cada vegada més divers, cal cultivar la ment per evitar els judicis i estigmes que exclouen les persones per ser tal com són: en aquest cas, per ser dones.

Dia de la dona
treballadora

Com són
les dones?

Les dones,
qui són i com
són?

Ens volem vives

Qui?

21 professionals del Consorci de Benestar Social

Quan?

8 de març

On?

davant l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès

Què?

Reivindicació per la commemoració del dia de la dona
treballadora

Qui?

41 persones: nens i nenes de l’Espai Lúdic de Ripoll i
avis i àvies del Casal d’avis de Ripoll

Quan?

8 de març

On?

Ajuntament de Ripoll

Què?

Lectures conjuntes per commemorar el dia de la dona
treballadora

Qui?

45 nens i nenes de l’Espai Lúdic de Ripoll

Quan?

5 dies

On?

Pels carrers de Ripoll

Què?

Treball de camp: enquestes a ciutadania per analitzar
el rol de la dona en l’àmbit laboral

Qui?

36 persones de l’Associació de Dones de Ribes de
Freser

Quan?

25 de novembre

On?

Ribes de Freser

Què?

Lectura de manifest, encesa d’espelmes i dinàmica
per a reflexionar.
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Carta d’una víctima de violència
masclista

Trenquem amb
l’estigma de
l’amor romàntic

Primeres nocions
de violència
masclista i de
gènere

Reflexions sobre
(des)igualtat

Qui?

Adreçat a tota la ciutadania

Quan?

25 de novembre

On?

Ripollès

Què?

Difusió de la Carta d’una víctima de violència masclista atesa pel SIAD per a sensibilitzar sobre aquest
tema.

Qui?

Nois i noies de 13-14 anys

Quan?

1 sessió

On?

Institut Germans Vila Riera de Camprodon

Què?

Dinàmica per reflexionar sobre les conseqüències de
l’amor romàntic i el tracte de la dona dins el mateix.

Qui?

Dones de Càritas de Camprodon

Quan?

5 sessions

On?

Càritas de Camprodon

Què?

Formació

Qui?

noies i nois de 2n i 4rt d’ESO

Quan?

durant tot el curs escolar

On?

als 5 instituts de secundària

Què?

Dinàmica formativa de sensibilització dinamitzada
pels Serveis de Joventut com una activitat més del
seu Catàleg d’activitats per als centres educatius
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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 es va elaborar el Pla d’Acollida al Ripollès al qual continuen adherits 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

El Servei de Primera acollida ha atès
més persones que l’any 2016. Tot i així,
s’ha de millorar per tal que tothom que
arribi al Ripollès se’n pugui beneficiar.

les persones que resideixen a Catalunya tenen
uns coneixements mínims per desenvolupar-se
autònomament pel territori.
Aquest 2017, s’han realitzat 4 formacions de Coneixement de l’Entorn.

•

Pendents 9 ajuntaments per adherir-se al Pla d’Acollida del Ripollès

•

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

•

Cal continuar treballant per integrar el Servei d’Acollida com un servei més de cada municipi.

Els atemptats terroristes del passat disset d’agost
a Barcelona i Cambrils, van causar un impacte
social molt fort expressat amb emocions i sentiments contradictoris. Els perfils dels terroristes
van trencar els estereotips habituals provocant
una fractura social que es va manifestar en forma
de discursos poc analítics i polaritzats. Aquesta
situació va posar en dubte els conceptes bàsics
i el model de polítiques socials aplicades fins el
moment dels atemptats. És necessària la construcció d‘un nou paradigma basat en un nou model de convivència per a una societat diversa.
La diagnosi inicial visibilitza que els cànons de
la interseccionalitat clàssica provoquen un desencaix en aquelles persones que tenen algun tret
que els marca la seva diferència, ja sigui funcional, d’origen, sexual... El model d’integració s’ha
de superar. Parlar català, treballar, participar de
la vida social i cultural són els estàndards de la
integració a la nostra societat? Doncs els nois
de Ripoll els complien tots i malgrat això, es van
FINS EL 17 D’AGOST

ATEMPTATS

ESTUDIS
CENTRATS EN
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CONVIVÈNCIA
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convertir en terroristes. El component psicològic
i emocional té un rol molt més present del que
s’ha valorat fins el moment. Com se sentien? Què
compartien? Què els generava un malestar tan
profund que un agent radicalitzador els pogués
empoderar fins a convertir-los en terroristes?
Amb aquestes i altres moltes qüestions, volem
generar debat i discussió sobre el model de convivència que tenim. Defensem que cal sortir de
la zona de confort, cal ser valents i valentes, reflexionar, discutir, debatre, parlar... un diàleg necessari si volem avançar com a societat diversa
que som. Tots i cadascú de nosaltres tenim una
part de responsabilitat en el model social i es necessari que aquesta reflexió superi els límits territorials.

DES DE RIPOLL PROPOSEM

ATEMPTATS

ANALITZAR QUIN
SUSBSTRAT PREVI
HI HAVIA PER

1. detectar
FACTORS DE RISC

2. convertir-los en
FACTORS DE
PROTECCIÓ

RADICALISME
RELIGIÓS

RADICALISME
IDEOLÒGIC

PER EVITAR

Des de Cohesió Social, s’augmenten els recursos professionals: es compta amb una tècnica de

40 polítiques migratòries, una psicòloga i dues educadores. A més, per a desenvolupar tot aquest

2017

treball es crea una estructura organitzativa que pretén mobilitzar tots els agents socials.
Proporcionar suport psicològic i emocional i fer

Ple municipal
Grup assessor
Grup impulsor
Grup operatiu

Equip Cohesió Social

TAULES PA R TICIPAT IVES

1. un acompanyament en les gestions que siguin
necessàries.

2.

Realitzar una diagnosis i establir les línies estratègiques de treball, analitzant els factors de
risc i sobretot els factors de protecció per tal de
disminuir els nivells de vulnerabilitat dels i les
joves.

un canvi de mirada, potenciant la
3. Promoure
presa de consciència dels prejudicis i estereotips que estan immersos en la nostra societat i
com ens condicionen la manera de veure i relacionar-nos amb la diversitat.

Des del 17 d’agost s’han realitzat moltes actuacions de sensibilització organitzades per diferents agents
del territori.

•
•
AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

•
•
•
•

Detecció de necessitats
Atenció psicològica i emocional i suport en temes logístics a víctimes dels atemptats, familiars,
comunitat marroquina i professionals d’atenció directa
Reunió entre agents municipals-Generalitat interdisciplinar
Creació Grup Operatiu
Preparació per a obertura dels centres educatius i altres serveis
Creació de l’Associació ciutadana Som Ripoll

•
•
•
•

Suport per a l’obertura dels centres educatius i altres serveis comunitaris
Jornades de suport i reflexió destinades a professionals
Compartir coneixement amb altres territoris (professionals de diferents àmbits)
Creació de l’estructura organitzativa

•
•
•
•
•
•

Jornada tècnica interdisciplinar amb tècnics de Ripoll de tots els àmbits
Primera trobada del Grup impulsor
Participació en grups de treball especialitzats en temes comunitaris i/o de radicalització de les
comarques gironines i barcelonines.
Participació en jornades formatives i de difusió
Producció de coneixement: articles, vídeos...
Col·laboració amb els mitjans de comunicació

•
•
•
•

Primera trobada de la Taula política
Suport a la comunitat marroquina i creació de la Taula de reflexió marroquina
Formació de l’Escola d’Administració Pública en dues línies: per a tècnics i polítics
Formació en diversitat religiosa als centres educatius

•

Inici de treball de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb l’Ajuntament de
Barcelona
Actuacions municipals de sensibilització (Hora del Conte, etc.)

•

1.

1

L’atenció a les persones continua essent l’essència del Consorci

serveis d’atenció directa

Sol·icitud de dependència

persones ateses

1.070

Ajut a Domicili

227

Teleassistència

507

Transport Adaptat

193

Teràpia ocupacional i Ajudes Tècniques

22

Serveis Bàsics d’Atenció Social

1.897

Espais Lúdics

166

Unitat d’Escolarització Compartida

13

Atenció a les Dones

131

Integració Familiar

63

Acollida

35

Treball comunitari

2.220

2017
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2017
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2.

A nivell estratègic el Consorci potencia:
L’Atenció centrada en la persona
L’enfortiment de la xarxa
Els equips multidisciplinars més enllà dels límits institucionals

3.

Augmenta la despesa relacionada amb l’exclusió social, sobretot en temes relacionats amb l’habitatge.

4.

Inversió en el treball comunitari que promogui l’empoderament i la sensibilització
de la ciutadania a diferents nivells.

5.

Aposta per la millora de la qualitat en l’atenció a les persones gans. La salut està
molt condicionada per factors socials. La persona ha d’estar al centre de l’atenció,
per això és important realitzar una valoració integral (social i de salut) i un pla d’actuació individual. Durant el 2017, s’ha iniciat un treball de coneixement mutu entre
les àrees bàsiques de salut del Ripollès, l’Hospital Comarcal de Campdevànol i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès que ha permès incorporar algunes millores organitzatives.

6.

Èxit dels programes d’inserció laboral que han aconseguit que algunes persones
superin la seva situació d’exclusió social.

7.

En l’àmbit de la infància i l’adolescència, el Consorci ha participat en el disseny i
implementació del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per a millorar la qualitat en l’atenció a la infància i l’adolescència.

8.

La sensibilització de la ciutadania amb la tolerància 0 contra la violència afavoreix
que continuï augmentant l’atenció de víctimes de diferents violències.

9.

El Nou model de Convivència, que es deprèn de les reflexions arrel dels atemptats
del 17 d’agost, configura:
Un marc conceptual en relació al respecte per a la diversitat i la identitat personal, entorn el qual es dissenyaran i implementaran les polítiques socials.
Us espai de reflexió permanent, que s’adapta a una realitat social en canvi constant.
Una xarxa territorial amb objectius i metodologies comunes.

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

