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PRESENTACIÓ DE
PRESIDÈNCIA

Eudald Picas
President del Consorci de Benestar
Social del Ripollès

Com bé s’acostuma a dir, entre tots i totes s’ha de fer tot. I més, en un territori com
el nostre, on les oportunitats sorgeixen de l’esforç de totes les persones, les entitats
i les institucions que ens arremanguem i treballem de valent. I ho fem dia rere dia
per construir un Ripollès més pròsper, amb cabuda per a tothom i on ningú es quedi
enrere.
I parlar d’un Ripollès amb cabuda per a tothom i on ningú es quedi enrere vol dir parlar d’una comarca inclusiva, oberta a la diversitat i preparada pels reptes que comporta. És per això que, d’entre tota la nostra varietat de línies de treball, la convivència representa un dels eixos transversals. Perquè una societat relligada i cohesionada
és una societat forta.
A més, i tornant-me a referir al treball col·laboratiu que esmentava, és en aquest context que la nostra tasca com a Consorci de Benestar Social del Ripollès pren més
sentit. Nosaltres fem i podem fer molta feina, però la nostra missió també és posar
en contacte el màxim possible d’engranatges per multiplicar la força de l’acció social
de tots els i les agents de la comarca.
En aquestes pàgines, trobareu una fotografia de la realitat social del Ripollès i de
com l’anem modelant amb les eines que tenim a l’abast i gràcies a la bona feina i la
implicació del nostre equip. Mentre fullegeu aquesta memòria nosaltres seguirem
treballant amb empenta i il·lusió per superar els reptes que l’any 2019 ens posa sobre
la taula.
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1.

EL CONSORCI
Què és

Què vol ser
Què fa
Com ho fa
Amb quins projectes estratègics
Amb quins professionals
Per a quines persones
Amb quins recursos
Ingressos - despeses

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.

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.

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.

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
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AMB QUINS PROJECTES ESTRATÈGICS
Es continua avançant en el 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 es segueixen implementat algunes millores organitzatives visibles per a la ciutadania, com ara l’atenció de la treballadora
social als ambulatoris de Campdevànol i Ribes de Freser.
El Nou Model de Convivència és l’altre gran projecte estratègic que es va
iniciar el 2017 arrel dels atemptats terroristes del 17 d’agost. Durant el 2018,
el projecte s’ha centrat en la realització d’un treball d’anàlisi, reflexió i interpretació de les dades recollides i també en l’elaboració del marc teòric i
metodològic.

AMB QUINS PROFESSIONALS, A QUINES
PERSONES I AMB QUINS RECURSOS
ORGANIGRAMA I NOMBRE DE PERSONES

Junta

Direcció
8
Autonomia i
Dependència
30

4

1
Suport Tècnic i
Metodològic (STM)

Administració

Servei Bàsic d’Atenció Social

Atenció
Sociofamiliar

13

13

2

Cohesió
Social
3
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àrea

Autonomia
Dependència

Serveis
Bàsics
Atenció
Social
Sociofamiliar

Cohesió
Social

serveis atenció

persones

directa

ateses

Sol·icitud de dependència

1.110

Ajut a Domicili

241

Teleassistència

529

Transport Adaptat

190

Teràpia ocupacional i Ajudes Tècniques

60

Serveis Bàsics d’Atenció Social
Exclusió social

30

1.403*
(*famílies)

Servei d’Intervenció Socioeducativa

204

Atenció a les Dones

136

Integració Familiar

83

Acollida

102

Treball comunitari

professionals

2.716

13

€

787.659,63

495.552,52
132.505,51

13

364.290,24

3

161.630,90
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AMB QUINS INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS
El Consorci durant l’any ha tingut uns ingressos d’1.941.638,80€. La gran majoria, el 86,8% prové de la
Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments del Ripollès.

58,6%
Generalitat

9,1%

3,5%

3,3%

0,3%

0,3%

Persones
usuàries

Fons
propis

Dipsalut

Consell
Comarcal

Empreses
privades

25%
Ajuntaments

COST ANUAL PER HABITANT

77,35€

DESPESES

El Consorci durant l’any ha tingut una despesa de 1.941.638,80€. 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.

41%

26%

19%

8%

Autonomia
Dependència

Atenció
Social
Bàsica

Atenció
Sociofamiliar

Cohesió
Social

7%
Exclusió
Social

2018
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2.

LA COMARCA

Evolució de la població
Estructura de la població
Moviments migratoris
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Aquest any la població del Ripollès es manté pràcticament invariable respecte el 2017. De fet, augmenta en
1 habitant, situant-se en 25.000 persones. Hi ha municipis que mantenen la tendència de pèrdua d’habitants dels darrers anys, però hi ha 2 municipis que augmenten significativament: Camprodon (+47) i Sant
Pau de Segúries (+35).

26.580
26.393

26.268

25.995
25.700
25.342

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.101

2016

24.999 25.000

2017

2018

Font: Xifra (Diputació de Girona)

En l’evolució del nombre de població des de l’any 2010 fins a l’actualitat, es constatava la pèrdua contínua
d’habitants. Aquest any, és el primer que no decreix.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

PERCENTATGE POBLACIÓ INFANTIL

Comarques
gironines

17,38%

Ripollès

13,58%

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 3,8 punts per sota.
En comparació amb l’any anterior, els percentatges de població infantil han disminuït
tant a comarques gironines com al Ripollès

PERCENTATGE POBLACIÓ GENT GRAN

Comarques
gironines

17,71%

Ripollès

25,37%

En les franges de població més gran, el Ripollès gairebé sobrepassa en 7,66 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.

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Només un municipi de la comarca té la capacitat d’autoregeneració, és Les Llosses. La resta de municipis, no equilibren la pèrdua de població compensant-la amb noves incorporacions, arribant als
extrems de poblacions com Queralbs i Setcases que tenen uns índex d’envelliment del 392,31 i del
300 respectivament.
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MOVIMENT MIGRATORIS
Immigració
El Ripollès compta una taxa d’immigració del 8,34%. Es constata
l’augment de l’any anterior, concretament en un 0,34%.
Les cinc principals nacionalitats
continuen essent: marroquina, romanesa, hondurenya, colombiana i
paquistanesa.
Els municipis amb menys habitants però amb una taxa d’immigració més alta són: Vilallonga de
Ter (15,59%), Planoles (9,57%),
Les Llosses (9,59%) i Campelles
(9,02%).

Font: Xifra (Diputació de Girona)

Els que tenen una taxa més baixa
són: Campdevànol, Ogassa i Queralbs.

Emigració
Continua augmentant el nombre de persones ripolleses que
resideixen a l’estranger, concretament, es registren 44 persones
més que l’any anterior.

735
ripollesos
registrats a
l’estranger
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3.

PROMOCIÓ
DE
L’AUTONOMIA
LLei de la Dependència
Servei d’Ajut a Domicili
Servei de Transport Adaptat
Servei de Teleassistència
Servei de Teràpia Ocupacional i
banc d’ajudes tècniques
Tallers de memòria
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LLEI DE DEPENDÈNCIA

GRAUS DE DEPENDÈNCIA
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
25,36% del total de població, és a dir, 6.341 persones.
En relació al 2017, augmenta el nivell de cobertura en la franja de majors de 80 anys, concretament, en un 0,38%. S’observa una major cobertura en les dones, en un 0,49% més que durant
el 2017.

28,42%
cobertura de grau de dependència reconegut respecte
>80 anys

34,62%

18,30%

RECURSOS MÉS UTILITZATS
El Grau II, o dependència severa, és el més reconegut amb un 45,23% 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.
D’entre les persones que necessiten recursos,
els més utilitzats són:

1.110

33,96%

30,22%

14,55%

Serveis
residencials

Cuidador/a
no
professional

Servei
atenció
domicili

Persones amb Grau de Dependència reconegut al Ripollès

persones majors de 80 anys amb grau de Dependència
57,83%Les
reconegut representen el 57,83%del total de població

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.

241
persones
usuàries

La cobertura del Servei en dones majors
de 80 anys se situa en un 5,51%

HORES I € DEL SAD

PERSONES BENEFICIÀRIES
PER TRAMS D’EDAT

241 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 és la referent a persones majors de 80 anys, concretament, el
67,93% de persones usuàries de SAD se situa en aquest tram d’edat.

161
150

100
48

50

24
4

0
> 80 anys

65 a 79 anys

18 a 64 anys

0 a 17 anys

La contínua 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. Durant el 2018
s’han realitzat 22.881,5 hores de SAD, fet que ha suposat una disminució de 321,25 hores
respecte l’any anterior.

2.387,57 €/any per persona usuària

2018
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SERVEI D’AJUT A DOMICILI

2018

16

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
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 i 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.

190
persones
usuàries

S’han atès 105 persones majors de 65
anys i 85 persones amb discapacitat.

Aquestes 190 persones han estat transportades als següents serveis:

Servei

Dones

Homes

total

Fundació MAP

53

50

103

Centre de Dia (gent gran)

37

18

55

Hospital de Dia

18

11

29

Centre Salut Mental Adults

2

1

3

TOTAL

106

84

190

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
El Servei de Teleassistència ha comptat amb 529 persones usuàries durant el 2018. Al Ripollès
tenim una bona cobertura del servei en persones majors de 65 anys, concretament del 8,34%.
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.

529
persones
ateses

El 77,7% de persones ateses pel servei són dones.
El 53% són majors de 85 anys.
El 62% viu en soledat.

TRUCADES

AGENDES

EMERGÈNCIES

24.248

4.147

350

S’han realitzat 720 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 2.041 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 20 trucades
d’emergència més que en
el 2017. 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

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 12 tallers de memòria a
11 municipis de la comarca: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Llanars, Pardines, Ribes
de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Vallfogona de Ripollès.

Organitza:

UTILITZACIÓ DEL SERVEI

El Servei de Teleassistència ha realitzat 836 visites d’atenció domiciliària.
Durant l’any, 133 persones han deixat d’utilitzar el servei per ingrés residencial o èxitus.

2018
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128 persones ateses

144 hores

2018
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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.

productes recomanats

32 domicilis s’han beneficiat d’aquest servei amb un total de 80 visites a domicili per a rebre
orientació i suport sobre recursos per a promoure l’autonomia a la llar. El 72% són persones
majors de 80 anys, a les quals s’han recomanat els següents productes:

8
Cadira de bany

8
Grua elevadora

9
Cadira de rodes

1
Alçador

6
Matalàs

5
Matalàs antiescares

1
Cadira inodor

1
Coixí antiescares

6

2

Barana

Trapezi

6
Llit articulat

Font imatges: Ortopèdia Espona

En relació a l’accés al Servei, el 66% de derivacions han estat per part de Serveis Socials
i el 34% restant, per part de l’Hospital Comarcal de Campdevànol.

2018
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4.

EXCLUSIÓ
SOCIAL
Ajuts a subministraments
Ajuts a l’habitatge
Ajuts a l’alimentació
Inserció laboral
Renda Mínima Garantida

1

20
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AJUTS A SUBMINISTRAMENTS

Distribució econòmica segons subministrament:

9.774,08€

6.441,42€

Hi ha un important augment en despesa
de butà, causant que els ajuts a aquest
subministre ocupi el primer lloc en quantitat econòmica dels ajuts concedits.
2.849,04€
1.874,47€

BUTÀ

LLUM

GAS

AIGUA

AJUTS A L’HABITATGE
Es manté el mateix nombre de llars que necessiten ajuda per mantenir el lloguer del seu habitatge, concretament, 18 llars. No obstant, la quantitat econòmica invertida en aquesta qüestió és de
5.423,9€, concretament, representa un augment de 1.337,47€ respecte l’any anterior.
L’habitatge destinat a cobrir emergències socials ha estat ocupat per 3 famílies durant l’any, formades
per un total de 13 persones.
S’ha proporcionat allotjament durant 10 nits en establiments hotelers de la comarca a persones transeünts, o bé a famílies que vivien en habitatges en males condiciones que posaven en risc la seva
integritat física.
El Servei Ofideute ha atès 9 persones que en 3 casos han optat per desestiments voluntaris. 4 casos
continuen pendents de resolució.
El treball col·laboratiu entre ajuntaments, Consorci de Benestar Social, entitats socials i Generalitat de
Catalunya ha permès reallotjar 25 famílies.

21

2018

AJUTS A L’ALIMENTACIÓ

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.

973
persones
ateses

Els Centres de Distribució d’Aliments de la comarca continuen repartint menys ajuts gràcies a les
prestacions de la Renda Mínima Garantida.

INSERCIÓ LABORAL I
RENDA MÍNIMA GARANTIDA
Durant l’any 2018, 13 persones han participat en programes d’inserció laboral. la seva distribució per municipis ha estat la següent:
Campdevànol

1

Camprodon

2

Planoles

1

Ribes de Freser

2

Ripoll

5
2

St. Joan Abadesses

0

1

2

3

4

5

6

Font: Agència Ripollès Desenvolupament

80
llars

La Renda Mínima Garantida ha suposat un augment dels ingressos de les persones en situació
d’exclusió social per fer front a les necessitats
bàsiques

2018

22

5.

INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
EN RISC
Infància en risc
Servei d’Intervenció Socioeducativa
Espais Lúdics
Serveis de suport familiar
Unitat d’Escolarització Compartida
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INFÀNCIA EN RISC

TOTAL
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 2018, s’han atès
245 infants i adolescents. 13 d’aquests
tenen mesures de protecció aplicades
per l’Equip d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència (EAIA), els 232 restants,
són atesos pels equips de Serveis Bàsics d’Atenció Social.

DELS QUALS:

245

13

infants i
adolescents
en risc

infants i
adolescents
amb mesures

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

Espais Lúdics

Espais Lúdics

24
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ESPAIS LÚDICS

Derivats per S. Socials

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 2018 han participat 155 infants als Espais
Lúdics. Representa una disminució d’11 infants respecte l’any anterior.
El nombre d’infants derivats per Serveis Socials és
del 36,13% respecte el total de participants.

36
4

99 infants
no derivats
per serveis socials

33

5
27
13

16

155
infants
13

56 infants
derivats
per serveis socials

esse
oan
A

bad

ll
St. J

Ripo

Fres
e
s de
Ribe

on
prod
Cam

Cam

pde

vàno

l

r

s

No derivats per S. Socials
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Com qualsevol espai de lleure o activitat
extraescolar els Espais Lúdics han de ser
un recurs d’utilització temporal.
El 63,4% de les nenes i nens que hi participen és el seu primer any d’assistència als
Espais Lúdics. Destaquem que només 6 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.

> 5 anys
3,6%

només a l’estiu

Temps d’ús del
servei
2-4 anys
32,9%

< d’1 any
63,4%
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SUPORT FAMILIAR

Els serveis de Suport familiar ofereixen dos tipus de recursos: el treball grupal d’habilitats
parentals i l’atenció domiciliària.

14
persones
ateses

Al grup d’habilitats parentals hi han participat 12
persones de Ripoll i 2 de Campdevànol.

7
persones
ateses

5 persones de Ripoll, 1 de Camprodon i 1 de Vilallonga de Ter 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. Aquest curs hi han assistit 14 alumnes, 1 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.
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SERVEI D’INTEGRACIÓ FAMILIAR

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 2018

Infants adoptats el 2018

75

12
48

15

El 23,8% d’infants que es troben en
procés d’adopció van iniciar els tràmits durant el 2018.

ACOLLIMENTS
TOTAL INFANTS
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 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
2018

3

Acolliments finalitzats
durant el 2018

2018
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6.

VIOLÈNCIA

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

2018
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El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha atès 136 persones, 133 dones i 3 homes. El
SIAD treballa per erradicar la violència de gènere a la comarca.
Persones ateses segons el tipus de violència que han patit:
Física i psicològica

60

Psicològica

57

Sexual

10

Múltiples (física, psicològica,
sexual, econòmica)

6

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 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

18
sessions

El Taller EL CAU DELS ANIMALS és una actuació que busca la identificació dels patrons masclistes i l’educació en igualtat de gènere. Es destina dones joves i vulnerables de 15 a 18 anys,
víctimes directes o indirectes de situacions de
violència masclista.

5
dones

12
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.

16
dones

1
sessió

2018
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7.

COHESIÓ
SOCIAL
Gent Gran
Igualtat de gènere
LGTB
Servei d’Acollida
Convivència
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GENT GRAN

Les caminades de l’envelliment actiu formen part de l’agenda del mes de setembre de 8 municipis del Ripollès com una activitat més del poble. 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 congreguen residències, escoles, associacions i entitats
per viure, un any més, una jornada emotiva i vibrant que va moure gairebé 700 persones dels
diferents municipis.

Campdevànol

Ribes de Freser

Vallfogona de Ripollès

Camprodon

Sant Pau de Segúries

Vilallonga de Ter
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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 especialment a la població
jove de la comarca.
En la línia de joves s’ha treballat amb infants de 8 a 12
anys, adolescents de 3r i 4rt
d’ESO del Ripollès i amb els
joves de la Unitat d’Escolarització Compartida amb
les activitats següents:

Desmuntem
mites

Hi ha diferències
entre homes i
dones?
Com el masclisme
afecta els homes

JOVES

Alumnat de 3r ESO de Camprodon

En la línia de sensibilització
a les entitats i associacions
del territori, s’ha treballat
amb les Associacions de
dones de Campdevànol
i Sant Joan de les Abadesses, amb l’Ateneu La
Barrauda de Ripoll, i amb
Càritas de Ripoll amb les
activitats següents:

Funcionament
del SIAD

Crits que es
converteixen en
silenci

Primeres nocions
de violència masclista i de gènere

ASSOCIACIONS

Actuacions adreçades a ciutadania en general s’han llegit els manifestos en motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i del Dia Internacional Contra la Violència Masclista (25N). S’ha
publicat la Carta d’una dona víctima de violència masclista i s’ha participat amb els mitjans de
comunicació locals, concretament amb Televisió del Ripollès.

LGTB

2018
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Es crea el Servei d’Atenció Integral (SAI) a les persones LGTB, orientat a donar resposta a situacions de discriminació, oferir suport, acompanyament i informació en relació a la diversitat
sexual i de gènere. També es crea una taula de treball per visibilitzar el col·lectiu a través de
la potenciació de la celebració del Dia Mundial contra la LGTBfòbia i el Dia de l’Orgull LGTB.

Acte del 18 de maig de 2018 a Ripoll
Foto: Isaac Muntadas

Logotip del SAI

SERVEI D’ACOLLIDA
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. Tot i que el Servei de Primera acollida ha atès més persones que l’any 2017, s’ha
de millorar per tal que tothom que arribi al Ripollès se’n pugui beneficiar.
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
les persones que resideixen a Catalunya
tenen uns coneixements mínims per desenvolupar-se autònomament pel territori. 48
persones han realitzat formació de Coneixement de l’entorn.

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

Lliurament de certificats d’un dels cursos de CE
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CONVIVÈNCIA

Després dels atemptats del 17 d’agost de 2017, durant el 2018 s’ha estat treballant intensament amb l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya d’elaborar un Nou Model de Convivència.
S’ha treballat essencialment en 4 línies:
1. DEBILITAR ELS FACTORS ESTRUCTURALS QUE GENEREN EXCLUSIÓ SOCIAL
Dues actuacions prioritàries dins aquesta línia
de treball: recollir informació en una diagnosi
per comprendre quins factors de risc afavoreixen processos de radicalització i quins factors són protectors; crear un nou marc teòric
i metodològic sobre el qual se sostenti el Nou
Model de Convivència.

Diagnosi

FACTORS
GENERADORS
D’EXCLUSIÓ
Marc teòric i
metodològic

2. REALITZAR ACTUACIONS PREVENTIVES QUE AFAVOREIXIN LA COHESIÓ SOCIAL
Destaquem dins aquesta línia totes les actuacions de compromís amb una cultura pública comuna destinades a la ciutadania o bé a
col·lectius concrets, tant de dins com de fora
del territori, organitzades tant per les insitucions com per la societat civil.

ACTUACIONS
PREVENTIVES

Activitats
per a la
convivència

Tallers
ICERT

Tallers ICERT

Activitat 16A 2018
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3. PROMOURE PROCESSOS PARTICIPATIUS I EN XARXA
Implicar tota la ciutadania en la millora de la convivència és un repte que necessita
molta participació i treball en xarxa de veritat.

PARTICIPACIÓ
I XARXA
Dinamització
taules i espais
de treball
i reflexió

Treball en
xarxa

Jornada de treball del Grup Operatiu

4. PRODUIR I TRANSFERIR CONEIXEMENT
El que va passar a Ripoll podria donar-se a qualsevol altre territori de Catalunya.
Amb la voluntat expressa que no es torni a repetir mai més, el coneixement que
es genera a l’entorn de Ripoll s’ha de compartir amb la resta de territoris, és una
responsabilitat que no podem ni volem eludir.

Elaboració
de material:
articles,
vídeos...
Grups d’intercanvi
de coneixement

TEDxGràcia: Colors

CONEIXEMENT

Producció de
jornades formatives
per a professionals

Jornades de
sensibilització

Creació del vídeo del País Blau

El 2018 ha estat un any molt productiu a nivell de recollida d’informació, de gestació d’idees, de
proves de laboratori i de creació. Amb els recursos de què es disposa, s’han desenvolupat algunes actuacions visibles i altres menys visibles però igualment necessàries. En tot cas, el treball
del Consorci, de totes les persones, serveis i institucions que treballen per a millorar la convivència és i continuarà essent ferm.

HEM CONSOLIDAT
L’any 2018 s’ha caracteritzat per la consolidació d’idees, projectes i serveis. Algunes
idees treballades com a objectius en anys anteriors, han passat a formar part de l’ADN
del Consorci:

1.

L’atenció centrada en la persona.

2.

L’empoderament de les persones com a element fonamental per al desenvolupament i la salut personal, familiar i social.

3.

La creació 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.

El treball individual, grupal i comunitari com a estratègies d’intervenció amb
les persones.

5.

La cultura de la millora permanent, com a motor de canvi i evolució social.

REPTES DE FUTUR
No obstant, el 2018 hem encetat noves fórmules que marquen els reptes de futur.

1.

Increment del nivel de cobertura i de la tipologia de serveis d’atenció domiciliària, orientats a fomentar l’autonomia i pal·liar la dependència.

2.

Noves línies de treball amb els infants en situación de risc i les seves famílies.

3.

Combinació i equilibri entre la cobertura de les necessitats bàsiques i la intervenció per millorar el benestar emocional com a eines d’empoderament
de les persones.

4.

Nous serveis d’atenció a la diversitat que promoguin la visibilització de persones, grups i/o col·lectius que es troben en situacions de discriminació per
raó de sexe, origen, capacitat.

5.

Potenciació del treball comunitari com a eina fonamental per a la cohesió
social.

Seguirem treballant per aconseguir els reptes plantejats i continuar oferint serveis de
qualitat a les pesrones del Ripollès

2018

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

