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Presentació del President
Miquel Rovira i Comas
President del Consorci de Benestar Social del Ripollès

“Les
polítiques
socials són
una de les
màximes
prioritats

La memòria que em

Per tal que les polítiques socials asso-

plau presentar-vos re-

leixin aquest nivell de maduresa s’ha

flecteix les actuacions

requerit un esforç molt important per

que ha dut a terme el

part de totes les persones implicades:

Consorci de Benestar

professionals i voluntariat.

Social del Ripollès al
llarg de l’any 2014.

governs locals
del Ripollès”

neixement i l’orgull que representa per a

Malgrat la situació econòmica actual,

mi ser el president d’aquesta institució

les polítiques socials són una de les

i alhora encoratjar-los perquè continuïn

màximes prioritats de tots els governs

amb aquesta dedicació per poder abor-

locals del Ripollès.

dar els nous reptes que se’ns presenten

En aquest sentit, garantir la coberura de
les necessitats bàsiques de les persones i les famílies a través de noves ac-

de tots els

Des d’aquí vull manifestar el meu reco-

tuacions i de la millora dels dispositius
existents, ha estat una línia estratègica
prioritària del Consorci.
En la mateixa direcció, la corresponsabilitat, el treball col.laboratiu, i la cooperació han estat elements bàsics de
la metodologia de treball del Consorci
que han permès treballar de costat amb
institucions, entitats socials i ciutadania
per tal de donar respostes eficaces a
les necessitats de la població de la comarca.

i poder oferir respostes adequades als
canvis socials continus.

1

El Consorci

té la vocació de ser un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats a la societat del nostre àmbit territorial.

VISIÓ

Té la vocació de ser un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats a la societat

del

nostre

àmbit

territorial.

Treballem per a ser un referent en l’àmbit dels serveis socials. Acompanyem
les persones en el procés per a millorar

MISSIÓ

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.

VALORS
CORPORATIUS

Professionalitat Qualitat I l . l u s i ó
Esperit d’Equip

EFICÀCIA

Innovació

Transparència Sentit de la justícia
Situar la ciutadania com a epicentre de
les actuacions del Consorci i millorar
metodològicament
serveis.

tots

els

seus

P R I N C I PA L S
OBJECT I U S
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Dades corporatives
Origen i evolució (2010-2014)

La situació
de crisi
és una
oportunitat
per a
millorar
la qualitat
dels
serveis i
recursos
del
Consorci

El Consorci de Benestar Social del Ripollès es va crear al desembre del 2009
i es va posar en funcionament al gener
del 2010, per voluntat de tots els ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Ripollès.
La finalitat per la qual es va crear aquest
organisme públic comarcal és la gestió i
prestació de serveis socials al Ripollès.
Aquesta organització neix en plena situació de crisi econòmica i, per això, els
primers anys de l’activitat del Consorci
van ser molt difícils, ja que s’havia de
donar resposta a un nombre creixent
de ciutadans amb situacions que també
creixien en complexitat però, al mateix
temps, amb una disminució dels recursos disponibles. No obstant, el repte ha
estat ser capaços de considerar aques-

ta situació cojuntural com una oportunitat per conèixer, ordenar i rendibilitzar
els recursos existents; ser més creatius;
i treballar amb metodologies molt més
col.laboratives.
Els resultats han estat positius gràcies a
la motivació, implicació i professionalitat
de les persones que treballen al Consorci i d’altres professionals i voluntaris
de serveis, entitats i institucions de la
comarca del Ripollès.
El futur del treball del Consorci està
marcat per l’evolució de la situació
econòmica, però també per la cultura de
la millora contínua que ha de permetre
l’adaptació dels professionals i dels serveis, a les necessitats de la ciutadania
en cada moment.

Abast territorial

7

És l’òrgan que pren les
decisions
estratègiques
necessàries per al funcionament del Consorci: pressupost, pla d’actuació, cartera de serveis, liquidació.
Són:
Secretaria,
Recursos
Humans,
Intervenció i
Tresoreria.
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Estructura organitzativa

L’Equip de Suport Tècnic
i Metodològic treballa
els temes transversals
del Consorci, interns i
externs.

Emet dictàmens previs a
algunes decisions de la
Junta General.

Junta
Consell d’alcaldes

ESTM
Administració

Planifica, organitza,
supervisa i avalua
el funcionament del
Consorci d’acord amb
les directrius acordades
per la Junta General.

Junta

La seva funció és
donar resposta a
les necessitats de la
ciutadania.

Serveis
Atenció
Directa

Direcció

Plans

ESTM

Plans

Serveis Administratius

Serveis Administratius
Faciliten informació a
la ciutadania i dónen
suport administratiu
a l’estructura del
Consorci.

Ciutadania

Marquen les línies
estratègiques del
Consorci.

La ciutadania és la destinatària de tota l’actuació desenvolupada pel Consorci.
És la raó de ser del Consorci.
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Xifres

PRESSUPOST

€

1.576.902,48€

2014

DESPESES

45%

27%

Autonomia i
Dependència

Atenció Social
Bàsica

5%

19%

Cohesió Social

Atenció
Sociofamiliar

4%

Exclusió Social

INGRESSOS
Ajuntaments

Generalitat de Catalunya

60%

31%

2%
Diputació de Girona

7%
Persones usuàries
d’alguns serveis

4
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Mirada sociodemogràfica

9

El Ripollès és la catorzena comarca de Catalunya amb menor nombre d’habitants i any rere any en continua disminuint el nombre. Té un índex d’envelliment del 180,35%, mentre que l’índex català se situa al 112,81%. El nombre d’emigracions creix. El nombre de defuncions supera el dels naixements.
Som la comarca de Catalunya amb menys població immigrada i tenim una
taxa d’atur de l’11,14%.

“El
Ripollès
perd
població
any rere
any”

Des de l’any 2010 la població ripollesa decreix. En els darrers cinc anys ha
perdut 880 persones. A partir del 2013 es deixa de superar la xifra dels 26.000
habitants fins a situar-nos als 25.700 actuals.
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Si traspassem aquestes xifres al ba-

13.5% de població de 0 a 15 anys és

ròmetre municipal observem que, al

d’origen immigrat.

2014, la balança es decanta clara-

Les nacionalitats majoritàries a la co-

ment cap als pobles que redueixen el

marca han sofert poca variació.

nombre de població:

“Som la

El nombre de població immigrada

comarca

partir del 2010 la majoria de muni-

catalana

també disminueix. A Catalunya, a
cipis catalans comencen a reduir el
nombre de població immigrada. Al Ri-

amb menys

pollès, aquest fet es dóna a partir del

immigració

immigrada ripollesa continua essent

de

ment el 8%, mentre que la taxa cata-

Catalunya”

2013. Actualment, la taxa de població
la més baixa de Catalunya, concretalana és del 14,5%. Aquest fet preocupa especialment per la poca atracció
econòmica i laboral que genera la
comarca. També cal destacar que el

Marroc, Romania, Colòmbia, Hondures i Equador són els cinc països més
presents al territori. La població d’origen marroquí representa el 44,4%
del total de població immigrada del
Ripollès.
S’ha de tenir present que la comarca
compta amb 568 persones nascudes
a l’estranger que han obtingut la nacionalitat espanyola. Representen el
2,2% del total de població del Ripollès. Destaca el fet que el 13% dels
nacionalitzats són majors de 65 anys.
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Són

persones

totalment

Un altre indicador que confirma l’en-

territori.

velliment del Ripollès és l’índex de

Les emigracions, tant de pobla-

sobrenvelliment. A Catalunya, és

ció autòctona com d’origen im-

del 15,25% i al Ripollès, del 17,3%.

establertes

al

migrat, són un altre motiu que
explica la pèrdua de població.

Atenent aquesta realitat sociode-

Al 2014, 561 persones del Ripo-

mogràfica, el Consorci de Benestar

llès es van establir a l’estranger.

Social destina la major part dels

L’índex d’envelliment del Ripollès

“El
Ripollès

(180,35%) és bastant més elevat
que l’índex català (112,81%). Per
tant, posa de manifest la manca de relleu generacional de la

té un

comarca.

índex

velliment

Cal

destacar

alguns

municipis amb un índex d’enalarmantment

elevat:

seus serveis, recursos i actuacions
a dos col.lectius. En primer lloc, el
més nombrós, que és el de les persones en situació de dependència.
En segon lloc, al de persones en
situació o en risc d’exclusió social, ja que són les més vulnerables
i afectades per la crisi econòmica.

d’envelliment del
180,35%”

Altíssim índex d’envelliment
d’alguns municipis del Ripollès
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Foment de l’autonomia i
atenció a la dependència
Llei de la dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre,

carrer, prendre decisions, etc. Les per-

de promoció de l’autonomia personal i

sones poden ser dependents perquè

atenció a les persones en situació de

estan malaltes, perquè són molt grans

dependència va iniciar el seu desplega-

o perquè tenen alguna discapacitat.

ment l’any 2007.

La Llei reconeix tres graus de depen-

S’hi poden acollir les persones amb

dència: lleu, moderat i greu. Les ajudes

sol·licitat

dependència, és a dir, aquelles que no

poden ser en forma de serveis o econò-

poden fer per si soles les activitats dià-

miques i s’atorguen segons el grau de

2.533 reco-

ries bàsiques: vestir-se, menjar, sortir al

dependència i la capacitat econòmica.

“Des del
2007, s’han

neixements

Grau 3

Grau 1

Grau 3

12
Grau 2

Grau 1

6

15

28

Grau 2

12

19

de Grau de
Sense grau

dependència

21

Sense grau
Grau 3

19

al Ripollès”
El Consorci de Benestar Social del Ri-

52

Prestacions econòmiques per
cuidador no professional

41

Servei residencial (plaça pública)

35

Centre de Dia

34

Servei d’Atenció a Domicili

16

Sociosanitari de llarga estada

14

Altres

pollès té la funció de facilitar els tràmits
d’accés: sol.licitud, Pla Individualitzat
d’Atenció (PIA) i seguiment de la persona depenent.
Durant l’any 2014 el nombre de persones sol.licitants ha estat de 132.
Els serveis i/o recursos més utilitzats
han estat els següents:
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Serveis d’atenció domiciliària
L’objectiu d’aquests serveis és facilitar

quada per a les persones.

que la persona visqui al seu habitatge

Durant

Existeixen diferents modalitats de ser-

i entorn habitual el màxim de temps i

veis d’atenció domiciliària d’acord amb

l’any

amb la màxima qualitat de vida possi-

les necessitats de la persona i el seu

bles, atès que és la situació més ade-

grau de dependència i/o autonomia.

2014,
s’han
destinat

Servei d’Ajut a Domicili
S’ofereix atenció personal a domicili
que consisteix en la realització o suport

26.000

en les activitats bàsiques de la vida

hores per

ne…) i en les activitats complementà-

atendre
les 191
persones

65 - 74 anys

75 - 84 anys

10%

quotidiana (alimentació, vestir, higie< 65 anys

17,8%

ries (compra, cuina, socialització…) a

Edats

través de professionals especialitzats/

36,6%

des.

66%

> 85 anys

35,6%

del SAD

44%
64

Ripoll
Campdevànol

37

St. Joan Abadesses

22

Com a servei complementari a

17

Ribes de Freser

les persones que són usuàries del

11

Llanars
Camprodon

10

Servei d’Ajut a Domicili, s’ofereix el

6

Vilallonga de Ter
Planoles

5

Muncipis

Servei d’Ajudes Tècniques per

Gombrèn

4

St. Pau Segúries

4

tal de millorar la qualitat de vida de

3

la persona i dels seus/seves cuida-

Setcases
Pardines

2

Molló

2

dors/es. S’han gestionat 10 ajudes

Les Llosses

1

Ogassa

1

Queralbs

1

terials més habituals han estat els

Vallfogona Ripollès

1

llits articulats i les grues.

tècniques durant el 2014 i els ma-
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Servei de Teleassistència Domiciliària

Per 5è any
consecutiu
continua
creixent el
nombre de
persones

Aquest servei consisteix en la instal.

Bombers...). És un servei permanent

lació d’un aparell molt senzill a l’habi-

que funciona les 24 hores del dia tots

tatge de la persona usuària, connec-

els dies de l’any.

tat a través de la línia telefònica a una

El Servei de Teleassistència del Ri-

central receptora, amb la que es pot

pollès ha atès, durant l’any 2014, un

comunicar en cas d’urgència, simple-

total de 526 persones, de les quals

ment prement un botó.

239 són majors de 65 anys i 287 són

Des de la central d’atenció, els pro-

majors de 85. Respecte l’any anterior

fessionals atenen la consulta i acti-

s’han atès 72 usuaris/àries més. Si

ven, si és necessari, el recurs més

ens fixem en l’evolució de les perso-

adequat: localització dels familiars o

nes ateses al llarg dels darrers 5 anys

persones de contacte, o bé activació

ens adonem que continua creixent el

d’altres serveis d’emergència (061,

nombre d’atencions.

usuàries de
Teleassistència

526 persones
2014
454 persones

+ 72 persones

2013
399 persones

2012

344 persones
2011

+ 55 persones

+ 55 persones

257 persones
2010

+ 87 persones
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El servei els proporciona una major

Els motius més freqüents pels quals

autonomia funcional, més seguretat a

les persones truquen sol ser per

la llar, tranquil.litat pels seus familiars

emergències

i també ajuda a combatre la soledat.

(atacs d’ansietat, pors...), per avaries

Durant el 2014 el Servei ha emès

o per proves dels aparells.

8.941 trucades a persones grans del

En total s’han gestionat 307 emer-

Ripollès, bàsicament per realitzar se-

gències durant l’any, fet que ha re-

guiments, per felicitacions d’aniver-

presentat mobilitzar algun familiar,

sari, per informar sobre temes d’inte-

amic o veí, el 061 (que és el telèfon

65%

rès per a la gent gran o per realitzar

d’emergències mèdiques) o el CAP,

viuen soles

proves dels aparells. I el Servei n’ha

majoritàriament.

80,6%
> 80 anys

mèdiques,

socials

rebut 5.148.

Servei de Transport Adaptat
El Servei de Transport Adaptat té per objecte el

Durant l’any 2014 s’han traslladat de forma re-

trasllat a serveis especialitzats a persones amb

gular a través del transport adaptat, un total de

discapacitat i/o persones grans amb dependèn-

213 persones a la comarca del Ripollès. El 55%

cia que no poden fer ús del transport ordinari, ja

d’aquestes persones tenen algun tipus de dis-

que presenten dificultats de mobilitat i/o neces-

capacitat i utilitzen serveis de la Fundació MAP

sitat d’acompanyament.

o de la xarxa de Salut Mental, la resta són per-

El Consorci de Benestar Social del Ripollès tre-

sones grans usuàries del servei de centre de

balla en dues direccions:

dia.

•

Realitza el transport d’algunes persones a
serveis concrets

•

Subvenciona serveis d’atenció diürna que
disposen de transport adaptat.

MEMÒRIA 2014
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Promoció de l’autonomia
És un servei adreçat a persones amb

El servei es presta en col.laboració

cert nivell de dependència que viuen

amb el Consorci d’Acció Social de

a la pròpia llar. Pretén millorar i/o

Catalunya que posa a la disposició

realitzat 12 as-

mantenir el màxim grau d’autonomia

dels vilatans del Ripollès una terapeu-

sessoraments:

possible a través de la informació i

ta ocupacional que, de forma gratuïta,

l’assessorament en relació a petites

es desplaça al domicili de la persona i

adaptacions que s’han de realitzar a

li fa les recomanacions que considera

la llar, ajudes tècniques i noves tecno-

més adequades.

Al 2014 s’han

2 a Campdevànol, 9 a Ripoll i 1 a Ribes

logies (domòtica).

de Freser. Els
productes més
recomanats
han estat: agafadors, alces
de vàter i cadires de dutxa

Font imatges: Ortopèdia Espona

Tallers de memòria
Els tallers d’entrenament i manteniment de la memòria es destinen a les persones majors de 65 anys del

2014

11
MUNICIPIS

Ripollès. Es realitzen des de l’any 2008 en col.laboració amb Fades (Associació de familiars de malalts
d’alzheimer i altres demències del Ripollès).
La seva finalitat és doble: mantenir en bones condicions l’estat cognitiu de les persones a través de
l’entrenament de la memòria així com realitzar una

12
TALLERS DE
MEMÒRIA

118
PERSONES

detecció precoç de possibles malalties.
Des de l’inici s’han realitzat 80 tallers i han participat
881 persones dels diferents municipis del Ripollès.

“La
cobertura de
necessitats
bàsiques i
la promoció
del benestar
emocional
són les

El fet que la crisi econòmica s’hagi allargat tant en el temps, ha abocat moltes persones a una situació
d’exclusió social. Tot i que les causes inicials han estat econòmiques,
la cronicitat de la precarietat provoca
problemes de salut i de relació en les
persones i les famílies.
Davant d’aquest fet, la col.laboració
entre les institucions i els agents socials del territori és fonamental. D’aquesta manera, institucions com els Ajuntaments, Consell Comarcal, Consorci

estratègies
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Crisi i exclusió social

17

Ripollès Desenvolupament, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona,
Dipsalut…; entitats com Càritas i Creu
Roja; i les persones que integren el
grup La Cistella han aportat els seus
recursos i les seves idees per tal de
poder fer front a aquesta situació.
Les actuacions realitzades s’emmarquen en dues línies estratègiques: la
cobertura de les necessitats bàsiques
i la promoció del benestar emocional.

Cobertura de les necessitats bàsiques

de lluita
disposi d’una mínima cobertura de les

persones grans i persones amb alguna

seves necessitats bàsiques, sobre-

malaltia física o psíquica.

75

Renda mínima d’inserció

8

10

14

128 ajuts
en total

1

1

VALLFOGONA RIPOLLÈS

VILALLONGA DE TER

2

SANT PAU SEGÚRIES

SANT JOAN ABADESSES

1

QUERALBS

RIPOLL

1

PLANOLES

RIBES DE FRESER

1

2

MOLLÓ

OGASSA

2

LLANARS

3

LES LLOSSES

CAMPRODON

social”

tot aquelles famílies amb fills menors,

7

l’exclusió

És imprescindible que la ciutadania

CAMPDEVÀ NOL

contra

18
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En relació amb l’any 2013, destaca el fet
que enguany s’han suspès una quantitat
menor de prestacions i també s’han tramitat menys baixes. Els motius més freqüents
per a la suspensió són: per augment dels

ingressos familiars, per incompliment del
pla de treball establert o bé perquè s’ha
aconseguit feina. El motiu principal de baixa sol ser perquè el titular canvia de residència fora de Catalunya.

Estat de la Renda Mínima d’Inserció 2014

35 suspesos
128 aprovats
30 denegats
11 extingits

Alimentació

“1.186
persones
s’han
beneficiat
dels
ajuts per
alimentació
al Ripollès”

A la comarca existeixen necessitats

lies amb nadons que viuen situacions

alimentàries tant per adults com per in-

al límit entre el risc i el maltractament.

fants. Els Centres de Distribució d’Ali-

Als nadons d’aquestes famílies se’ls ha

ments del Ripollès proveeixen de pro-

garantit uns mínims d’alimentació i un

ductes secs a les famílies en situació de

entorn confortable, que han repercutit

vulnerabilitat que en necessiten.

en el seu benestar físic i emocional.

Aquest 2014, a través d’un projecte es-

Un total de 5 nadons s’han beneficiat

pecífic gestionat per Creu Roja i finan-

d’aquest projecte durant el 2014, qua-

çat per Dipsalut, s’ha augmentat l’apor-

tre dels quals a les llars d’infants de Ri-

tació d’alimentació fresca que reben les

poll i un a la de Camprodon. Les famí-

famílies. A tota la comarca s’han atès

lies admeten que han pogut millorar la

72 unitats familiars, que han beneficiat

seva qualitat de vida gràcies al fet que

a 288 persones.

el nadó assistís a la llar d’infants i s’hi

Cal destacar que al Ripollès hi ha famí-

quedés a dinar.

Ajuts d’alimentació per municipis. Any 2014.
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575

Ripoll
Campdevànol

75

St. Joan de les Abadesses

73
65

Camprodon

34

Ribes de Freser

27

St. Pau de Segúries

11

Ogassa

Relacionat amb l’alimentació, el Consell

Vilallonga de Ter

8

Gombrèn
Molló

6
5

Setcases

4

colartizació obligatòria i educació infantil.

Vallfogona de Ripollès

4

Durant el curs 2014-15, se n’han atorgat

Planoles

2

Queralbs

1

Llanars

1

Comarcal del Ripollès atorga ajuts individuals per a menjador escolar a alumnat d’es-

134 per motius socioeconòmics. El 48,5%
d’aquests ajuts corresponen a persones
derivades per Serveis Socials.

Habitatge
hipoteca, a Campdevànol.

situació de vulnerabilitat però també
a persones que per diferents motius
3.100€

mica empitjorava. Aquesta situació

1.110€

ripolleses”

gaments relacionats amb l’habitatge.
Per aquest motiu, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès a tra-

RIPOLL

de famílies

665€

451,90€

450€

OGASSA

699€

impedeix fer front a determinats pa-

CAMPDEVÀNOL
SANT JOAN AB.

han vist com la seva situació econò-

CAMPDEVÀNOL

l’habitatge

ment les persones que ja estaven en

RIBES DE FRESER

per mantenir

Pau de Segúries; i 1 per fer front a la

SANT PAU DE SEGÚRIES

“ 6.475,90€

La situació de crisi afecta especial-

vés dels Serveis Socials Bàsics,
ofereix ajuts econòmics per tal que

Tot i que numèricament són pocs

les persones o famílies que es tro-

ajuts, econòmicament són significa-

ben en situació d’exclusió social pu-

tius, ja que reprensenten un total de

guin conservar l’habitatge. Durant

6.475,90€.

el 2014 s’han atorgat 16 ajuts per

El Servei Ofideute, que media entre

lloguer als municipis de Campdevà-

entitats bancàries i propietaris amb

nol, Ogassa, Ribes de Freser, Ripoll,

dificultats per mantenir el seu habi-

Sant Joan de les Abadesses i Sant

tatge, durant el 2014 ha resolt el
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77,7% de les situacions en les quals

Joan de les Abadesses respectiva-

ha intervingut. La principal solució a

ment.

la qual s’arriba és l’opció del lloguer,

Per aquelles situacions d’urgència en

ja sigui en modalitat de dació o bé de

què la persona o família ha d’aban-

lloguer social.

donar el seu habitatge per diferents

Per municipis, des del 2012 fins al

motius, el Consorci disposa d’un pis,

2014, s’ha mediat en 28 situacions:

que durant aquest 2014 ha estat ocu-

3 a Campdevànol, 22 a Ripoll i 1 a

pat temporalment per una família.

Camprodon, Ribes de Freser i Sant
Pobresa energètica

“214

El Ripollès és una zona d’alta munta-

lies, dues de les quals han rebut més

nya on la climatologia condiciona la

d’un ajut.

menors

vida quotidiana de les persones. Es

Per escalfar la llar, un total del 341

detecten famílies i/o persones en si-

persones, corresponents a 107 famí-

tuació de risc que no poden pagar els

lies de la comarca, han obtingut ajut

subministraments de les seves llars.

per butà.

Durant el 2014 s’han atorgat 69 ajuts

Remarquem que 214 menors d’edat

per pagar electricitat, aigua i gas.

viuen en situacions en què les seves

Aquests ajuts han beneficiat 14 famí-

famílies no poden escalfar la llar.

necessiten
ajuda per
escalfar
les llars on
viuen”

10

5

54

Gas

Aigua

Electricitat

Altres
El Consorci i les entitats socials tre-

produir:

ballen conjuntament en la cobertura

roba i higiene.

d’altres necessitats que es puguin

medicaments,

transport,

Promoció del benestar emocional
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És necessari treballar l’autoestima i la motivació de les persones per lluitar contra
la pròpia exclusió social.

Ocupabilitat

Horts socials

“La salut

La salut mental i física de les per-

Al Ripollès, hi ha persones i/o famí-

mental i

sones exposades a situacions d’ex-

lies, en la majoria dels casos amb

clusió social durant molt de temps

menors a càrrec, que necessiten una

física de les

es deteriora. La manca d’ocupació i

atenció especial a causa d’una alta

persones

l’estrès que genera el fet de no poder

vulnerabilitat per factors econòmics,

cobrir les necessitats bàsiques famili-

laborals, personals, de salut i famili-

exposades

ars poden desembocar en processos

ars, amb molt poca xarxa social i amb

a situacions

depressius, consum de substàncies

deteriorament personal i anímic.

d’exclusió
social durant
molt de
temps es
deteriora”

tòxiques, violència intrafamiliar…
És important poder treballar amb
aquest col.lectiu per tal de mantenir
nivells òptims de motivació, reducció
del malestar i augment de l’autoestima. Amb aquest objectiu es van organitzar tallers als 5 municipis amb
major nombre d’habitants de la comarca (Campdevànol, Camprodon,
Ribes de Freser, Ripoll i St. Joan de
les Abadesses).
Han participat directament als tallers
80 persones, i indirectament se n’han
beneficiat 236.

Càrites, en col.laboració amb el Consorci, ha cercat l’optimització dels
recursos existents (horts socials) a

18 - 65
anys

amb
1 o 2 fills

través de noves estratègies i iniciatives (horticultura ecològica). Degut a
les situacions de risc de les famílies
i persones participants, s’ha reforçat
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l’actuació amb el suport d’una professi-

Val a dir que 16 persones han conreat

onal de referència que ha acompanyat

els horts per tal que 40 persones, cor-

les persones en el seu procés de re-

responents als seus familiars, se’n po-

16

cuperació del benestar emocional i de

guessin beneficiar.

persones

reducció dels impactes que es puguin

han après
horticultura

produir en la seva salut.
A principis de març es van adequar els
terrenys de la Colònia Noguera cedits

ecològica

per l’Ajuntament de Ripoll a Càritas. Es

als horts

van dividir en 17 parcel.les, de les quals

socials

amb
1 o 2 fills

18 a 65
anys

16 han estat conreades totalment o parcialment.
Campanya de joguines
Aquest Nadal, Ses Majestats els Reis

El nombre de nens i nenes beneficiàries

d’Orient han tornat a repartir joguines a

han estat les següents:

un total de 165 infants que corresponen
a 84 famílies amb dificultats econòmi-

Campdevànol

ques. Un 58% més de nens i nenes han

15

Sant Joan de les
Abadesses

31

rebut joguines respecte l’any anterior.
Aquest fet es pot explicar, entre d’altres

Ripoll

motius, perquè enguany les entitats so-

81

Vall de
Ribes

cials que reparteixen les joguines han
cobert totes les necessitats detectades
pels Serveis Socials, que realitzen la

Vall de Camprodon

valoració econòmica i social de les fa-

32

6

mílies.
Les entitats que han fet possible que

sa, Càritas; i a Ribes de Freser, l’As-

cada infant rebés joguines han estat

sociació de dones, Bombers volunta-

les següents: a Campdevànol, la Vall

ris i Creu Roja. És important destacar

de Camprodon i Ripoll, Creu Roja; a

també la col.laboració desinteressa-

Sant Joan de les Abadesses i Ogas-

da de persones particulars.

53,4%

5,5%

Risc moderat

Risc greu

367 infants

376
menors
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Infància en risc

23

41,1%

Risc lleu

en
situació
de risc al
Ripollès
durant el

Recursos Socioeducatius
Els recursos socioeducatius tenen com
a objectiu donar resposta a necessitats
d’infants i adolescents que per diferents
motius no poden assistir a activitats de
lleure normalitzades.
La relació amb cada nen i nena és per-

2014

sonalitzada, fet que permet treballar
amb profunditat les seves necessitas
individuals. També es realitza un treball
grupal amb la finalitat de vincular-los
amb l’entorn i que coneguin i utilitzin els
recursos i serveis de què disposen.

Centres Oberts
La funció del Centre Obert és oferir un
marc i un espai als infants que requereixin un suport assistencial, formatiu o
que estiguin immersos en una potencial situació de risc. Mitjançant la relació
educativa i a través d’experiències positives i enriquidores se’ls ajuda a tenir

unes bones relacions amb el seu entorn.
S’atenen nens i nenes de 5 a 14 anys,
derivats per Serveis Socials, pels mestres o per petició de les pròpies famílies.

CAMPDEVÀNOL

CAMPRODON

RIBES DE FRESER

18

13

10

RIPOLL

SANT JOAN DE
LES ABADESSES

50

20

RIPOLLÈS

111
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Els Centres Oberts dels diferents municipis realitzen nombroses sortides i visites
a recursos, serveis i activitats per familiaritzar-se amb l’entorn on viuen d’una
manera lúdica i educativa.

ESPORTS

RECURSOS
I SERVEIS
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ENTORN
NATURAL

CULTURA

VALORS
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HABILITATS

FESTES
TRADICIONALS

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

El reduït
nombre
d’alumnat
de la UEC
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La UEC treballa amb nois i noies de 3r i
4rt d’ESO de tota la comarca que tenen
Taller de cuina
en comú una important inadaptació escolar. Per aquest motiu, la UEC s’adapta de manera molt personalitzada a
cada alumne i aplica una metodologia
teorico-pràctica a totes les matèries que
Orfrebreria amb mate- imparteix.

rial informàtic reciclat

permet
un treball

Reforma de l’espai
de la UEC

individualitzat

16 alumnes

de molta
qualitat

Disseny de suports
per a subjectar
llibres

L’ensenyament es basa en 5 línies estratègiques:
1. Adaptació de les competències curriculars bàsiques: llengua, matemàtiques i anglès.

Restauració d’un
2. Coneixement de recursos sociolabanc de fuster
borals i formatius del territori.
provinent de l’Escola
3. Tallers propis: de cuina, mantenid’Oficis de Ripoll
ment, restauració i reparació de mobles, orfebreria amb materials reciclats, reforma de l’espai de la UEC.

4. Immersions puntuals al món laboral:

Col·laboració en la
brigada municipal de Ripoll.
reforma del Refugi
5. Habilitats socials: comunicació, aud’animals del Ripollès

toconcepte, autoestima, assertivitat,
crítiques constructives, saber posar
límits, resposta controlada de les
emocions...
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Altres recursos i serveis
Servei d’Integració Familiar

22 infants
inicien el

Quan una situació de risc social es deteriora i no es pot mantenir l’infant dins
el seu nucli familiar, s’apliquen mesures
protectores com l’acolliment o l’adopció.

El Consorci disposa del Servei d’Integració Familiar que intervé en aquestes
situacions.

procés A d o p c i o n s
d’adopció
i 34 són

El Servei d’Integració Familiar realitza
el seguiment de nens i nenes en procés
d’adopció que, o bé procedeixen de la

demarcació de Girona, o bé viuen amb
famílies de Girona.

adoptats
durant el
2014

22

34

infants inicien el
procés d’adopció

infants
adoptats

87

infants en
procés d’adopció

31
infants en
seguiment

Al llarg dels últims anys, hem constatat
que una de les necessitats socials urgents és l’eradicació de les violències
entre les persones. Els factors explicatius dels fenòmens violents són de diferents tipus, per exemple, els de caire
cultural, però també són molt importants
els de caràcter estructural: les asimetries de poder, els conflictes, les situacions de desigualtat, pobresa o exclusió,
etc.

a l’atenció
directa
amb
persones

El Consorci de Benestar Social del Ripollès, primordialment lidera la lluita
contra la violència en tres col.lectius:
dones, infants i persones grans.

Intervenció individual

s’han

849 hores

En aquest sentit, la demarcació de Girona ha estat pionera en l’elaboració i implementació de protocols d’atenció a les
situacions de violència, que tenen com
a base fonamental el treball en xarxa.

Dones

Al Ripollès

destinat

8
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Durant el 2014, el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones ha atès 98 persones en situacions de conflicte o violència masclista i/o domèstica al Ripollès.
La violència que s’exerceix sobre les
persones provoca una greu afectació
emocional i personal, que pot arribar a
requerir una intervenció terapèutica de
més de dos anys de durada.

Durant el 2014, han demanat atenció
per primera vegada 40 persones, de les
quals 4 necessitaven assessorament
jurídic, 11 eren víctimes indirectes de
violència i 26 patien violència directa.
Els tipus de violència que pateixen són
els següents:

3,8%

11,5%

Econòmica

Psicològica, física,
econòmica i sexual

que han

Tipus de
VIOLÈNCIA

patit

30,7%
Psicològica

violència

54%

Psicològica
i física
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La distribució de les 98 persones en situació de violència per municipis és la següent:
49

Ripoll

12

Ribes de Freser

10

Campdevànol
Sant Joan de les Abadesses

9

Camprodon

6

Sant Pau de Segúries

4

Vilallonga de Ter

3

Campelles

1

Gombrèn

1

Llanars

1

Sora

1

Vallfogona de Ripollès

1

Intervenció grupal
La intervenció grupal és un complement
de la intervenció individual destinada a
dones en procés de recuperació de la
situació de violència viscuda, que ajuda
a la reintegració de les víctimes als circuits socials.

Ajuda les víctimes a crear una nova xarxa de suport, amb la qual comparteix
unes experiències, sentiments i emocions.
Al 2014 van participar 10 víctimes en intervencions grupals.
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Infància i adolescència
48 víctimes de
maltractament
entre infants,
adolescents
i persones

Durant l'any 2014 s'ha treballat en la situació de 26 infants que estan en situació de risc o de maltractament intrafamiliar (violència domèstica). D'aquests,
8 eren situacions detectades en anys
anteriors que continuen en tractament;
11 infants han pogut resoldre la situació que provocava el maltractament i 7
han estat en estudi per determinar si hi
havia maltractament i si era necessari
aplicar alguna mesura de protecció. La
major part dels infants tenen entre 5 i

18 anys. El tipus de maltractament més
habitual és la negligència i el motiu la
falta de capacitats parentals.
També s'ha de tenir en compte que
s'està intervenint amb 3 adolescents per
violència masclista.
A nivell terapèutic s'estan tractant 14 infants i adolescents del Ripollès perquè
directament o indirectament han patit
violència.

grans

11

superada la situació de
maltractament

7

pendent de diagnòstic

14

en tractament
terapèutic per situació
de violència

3

violència masclista
directa

8

en tractament familiar

Gent Gran
A la comarca, s’han detectat 5 dones
majors de 75 anys en situació de maltractament.

Aquest maltractament, en el 80% dels
casos, l’exerceixen familiars de la víctima.

2 maltractament psicològic
1 maltractament per negligència
2 maltractaments econòmics

MEMÒRIA 2014

32

9

Sensibilització a la
ciutadania

Envelliment Actiu

Més de 700
persones es

Es pot pensar que quan un es fa gran
es deixen de fer activitats a causa de
l’edat. Però un envelliment de qualitat
va lligat a l’activitat, tant física com men-

tal. L’envelliment actiu intenta conscienciar, petits i grans, sobre la importància
de mantenir-se actiu a qualsevol edat.

Caminades

mobilitzen
per
l’Envelliment
Actiu al
Ripollès

Les diferents caminades que s’organitzen als municipis del Ripollès han superat totes les expectatives i han mobilitzat més de 700 persones de totes
les edats, des de nadons fins a alguna
persona centenària.
Continuem sumant municipis interessats en homenatjar la seva gent gran,
aquest any Vallfogona de Ripollès també hi ha participat juntament amb Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser,
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
També ha augmentat exponencialment
el nombre de persones a totes les caminades, ja que en la passada edició, es
va celebrar la fita d’arribar a les 200 per-

Campdevànol

sones i aquesta vegada han estat més
de 700. I la quantitat d’entitats, institucions i associacions locals involucrades
també ha incrementat aportant qualitat
i vitalitat.
S’ha consolidat la implicació de les escoles i aquest fet s’ha viscut molt positivament ja que s’han convertit en espais
d’intercanvi generacional a l’aire lliure.
Lligat a aquest fet, tant els nens i nenes
com les persones grans han protagonitzat activitats d’intercanvi generacional:
lectura de refranys, de poemes, cantades de cançons tradicionals i actuals...

Camprodon
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Cada vegada
més persones
de diferents
Ribes de Freser

Ripoll

Sant Joan de les Abadesses

Vallfogona de Ripollès

Des del Consorci de Benestar Social
agraïm tota l’energia que s’ha dedicat
a convertir les caminades per l’Envelliment Actiu en un èxit de totes i tots els
ripollesos.

Per a veure les galeries fotogràfiques
complertes de cada caminada podeu
consultar el blog: Envelliment Actiu al
Ripollès.

edats
participen en
les activitats
d’intercanvis
generacionals

Premis ENSEMS
Enguany hem celebrat l’acte de lliurament de premis de la 3a edició dels Premis Ensems de fotografia intergeneracional. El que va néixer com una activitat
més per commemorar l’any europeu de
l’Envelliment Actiu, s’ha convertit en un
concurs que ha arrelat a la comarca.

Blog Envelliment Actiu
https://envellimentactiuripolles.
wordpress.com/

Cada any són més les entitats i institucions que hi participen. Aquest any, un
total de 44 fotografies representaven
17 entitats, institucions i associacions.
L’edició anterior destacàvem la participació d’algunes escoles i llars d’infants
i aquest any, a més de les entitats que
ja hi participaven anteriorment, destaca

la implicació dels ajuntaments de la comarca.
Fundació Vella Terra amb la fotografia
“Jo vull ser pagès” presentada per Sergio Escribano guanya el primer premi.
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Els Premis

L’Ajuntament de Ribes, amb “Esmorzem coca amb xocolata”, presentada
per Esther Cuartilla guanya el segon
premi.

Ensems
arrelen al

El jurat, format per Raül Duque de Rastres i Vivian i Israel de Sicalipsis, ha decidit atorgar un premi accèssit a la Fundació Guifré de Ripoll per la fotografia
“Trenant els anys”, presentada per Mireia Porras i Gemma Torné, ja que ha
rebut una puntuació molt elevada pel
seu alt simbolisme.

territori i
celebren
la 3a

L’Hospital Comarcal de Campdevànol,
amb “Batega el cor”, presentada per
Núria Casals, guanya el tercer premi.

edició
Moltes gràcies a totes les persones,
entitats, institucions i associacions que
treballeu dia a dia per oferir moments
tan màgics i plens d’emoció.
Per veure la galeria fotogràfica dels premis, consulteu el blog: Premis Ensems
2015.
Els premis, patrocinats pel Consorci de
Benestar Social del Ripollès, han consistit en vals-regal a bescanviar per material de manualitats. S’ha considerat
que aquest és un punt comú de totes
les entitats que treballen amb gent gran
i també amb infants. La quantitat dels
xecs ha estat: pel primer premiat 100€,
pel segon 75€ i pel tercer 50€. A més,
cal agrair a Ceràmiques Aragall de Ribes de Freser que hagi creat un trofeu
específic per a l'ocasió.

Blog Premis Ensems
https://envellimentactiuripolles.
wordpress.com/
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Igualtat de gènere
La igualtat de gènere és un tema pendent en la nostra societat. Entre la població jove es constata un cert retrocés

en aquest àmbit. Per tant, hem d’incrementar els esforços en aquesta línia per
aconseguir una societat més paritària.

Premis MIRADA FEMENINA i UATSAPEJA PER LA IGUALTAT

Els més
joves es
fan seu el
concurs
Uatsapeja
per la
Igualtat en
la seva 1a
edició

El divendres 6 de març, amb motiu de
la celebració del Dia Internacional de la
Dona, es va celebrar l’acte de lliurament
de premis de dos concursos fotogràfics
que fomenten la igualtat de gènere: els
Premis Mirada Femenina i els Uatsapeja per la Igualtat. Entre els 2 concursos
es van presentar 63 fotografies.
La Coordinadora Territorial de Girona
de l’Institut Català de la Dona, la senyora Fina Surina, va destacar la consolidació del concurs Mirada Femenina
que, aquest any, celebrava la seva tercera edició, així com la versió juvenil
del mateix, el Uatsapeja per la igualtat,
que aprofita l’estès ús de noves tecnologies entre la població més jove per
convertir-ho en una eina pedagògica al
servei de la igualtat de gènere. Aquest
concurs va tenir molt bona acollida entre les escoles de secundària de la comarca.
Ambdós concursos premiaven la Igualtat i l’Originalitat de les fotografies.
Quant al Premis Mirada Femenina,
la foto premiada per la Igualtat va ser
Companyes a la fresca, per Isabel Mir
Cortacans.
De la foto en destaca que a la tercera
edat s’acostuma a associar l’oci amb
els homes. Aquesta foto, en canvi,
trenca l’estereotip ja que hi apareixen
dones assentades al banc de la plaça,
gaudint de l’oci, amb una vestimenta

unisex que trenca amb l’estereotip de
dones grans amb faldilles llargues. Reflecteix àvies del segle XXI que han sabut evolucionar amb el temps.

El premi a la Originalitat va ser per
Transició, de Belén Amérigo.

Les fotos premiades del Uatsapeja van
ser:
Fem-ho junts, per Anna Vasco, guanyadora del premi a la Igualtat. La fotografia reflecteix la igualtat de gènere
en l’oci, en les tasques domèstiques…
En general emet un missatge de compartir la totalitat de la vida en igualtat de
condicions.

36
MEMÒRIA 2014

Fujifilm ha col.laborat patrocinant els
premis.
Després del lliurament de premis, les
persones interessades van poder assistir a la representació teatral “Jo també
planxo” que, com el seu nom indica,
tractava sobre els conflictes que sorgeiEl premi a l’Originalitat se’l va endur
Aina Álvarez per They can do it.

xen en una família per motius de desigualtat de gènere. Es va completar la
jornada amb un fòrum molt enriquidor
entre els i les assistents i els actors i
actrius.
Blog Mirada Femenina
http://premismiradafemenina.
blogspot.com.es/

Veritat o Mentida: Igualtat de gènere

Veritat o

El 2014 s’inicia la campanya de sensibilització bianual que focalitzarà l’atenció

sobre la igualtat de gènere i basarà totes les activitats sobre aquest eix.

Mentida se D o n e s i e s p o r t
centra en
sensibilitzar
per la
igualtat
de gènere
durant 2
anys

La primera activitat emmarcada dins la
campanya Veritat o Mentida va ser la
celebració de la jornada “Dones i esports”, que va tenir lloc a Sant Joan de
les Abadesses i va comptar amb la participació d’unes 40 persones. L’objectiu
de la jornada era sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de visibilitzar
les dones en diferents àmbits de la seva
vida, en aquest cas, en l’àmbit esportiu i també de la conveniència de seguir
treballant per aconseguir la igualtat de
gènere.
La jornada, que va organitzar l’Associació de dones de Sant Joan de les
Abadesses amb el suport del Consorci
de Benestar Social del Ripollès, va ser
fruit del treball interdepartamental entre
l’Institut Català de la Dona (ICD) i la Secretaria General de l’Esport.

Per part de l’ICD, la jornada es va emmarcar dins el cicle d’entrevistes “Veu
de dona”, que traça un recull de vivències de dones significades de Catalunya
en àmbits tant diversos com l'esport, la
cultura, la comunicació, l'associacionisme, etc. a través d’entrevistes a dones
del territori gironí. L'objectiu és posar en
valor la seva trajectòria professional i
expertesa així com analitzar des d’una
òptica femenina qüestions d’actualitat.
En la part final de l’acte, es va realitzar
una entrevista a Anna Coma, exesportista paralímpica d’esquí alpí amb discapacitat visual, que va reflexionar sobre
la seva experiència en aquest àmbit.
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Regala igualtat

Per Nadal,
campanya
de conscienciació

Durant el mes de desembre, el Consorci
de Benestar Social i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Ripoll van iniciar una campanya de sensibilització anomenada “Regala igualtat”. S’adreçava a
totes aquelles persones que volguessin
regalar jocs i joguines no sexistes.
L’objectiu de la campanya consistia en

per regalar

•

Educar a través dels regals per evitar prejudicis sexistes o culturals

•

Buscar joguines que promoguin noves habilitats per ajudar a créixer

Les escoles de Ripoll van fer difusió de
la campanya fent arribar els díptics a
cada família. A través del Facebook del
Consorci i també del PDC, cada setmana del mes de desembre, es van publi-

igualtat de
gènere a
totes les
edats

aconseguir que, en el moment d’escollir
els regals, es reflexionés sobre els següents aspectes:
•

Trencar estereotips com: les nines
són per a nenes i els jocs de construcció per a nens

•

Allunyar-se de convencionalismes:
el rosa és per a nenes i el blau per
a nens

•

Fomentar el regal de joguines no
violentes que potenciïn la resolució
de conflictes

•

Augmentar la diversitat tot escollint
joguines que permetin expressar la
diversitat de cada nen i nena

car vídeos de sensibilització en aquesta
mateixa línia i el diumenge 7 de desembre, durant la Fira de Nadal de Ripoll,
els nens i nenes van poder gaudir, gratuïtament, d’un oci alternatiu a través de
“Jocs del Món”.
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Prevenció de la violència de gènere
Cada any es realitzen sessions de prevenció contra la violència de gènere.
Aquest any, s’ha fet una sensibilització

a l’alumnat de la Unitat d’Escolarització
Compartida sobre estereotips de gènere i mites sobre violència masclista.

Exclusió social
La
sensibilització
és una eina
imprescindible
per fer una
societat més

Les desigualtats socials afecten sobretot les persones i famílies més vulnerables. Per tant, entre tots i totes hem de

ser actius per evitar una major fractura
social.

Centres de Distribució d’Aliments (CDA)
La situació de crisi perllongada en el
temps provoca que moltes famílies necessitin ajut per alimentació. Els CDA
treballen per conscienciar la població de
la importància de ser solidaris. Segons
els productes que van mancant al magatzem es demana col.laboració ciutadana per reomplir l’estoc.

justa

Infància i adolescència
L’adolescència és una època complicada per definició, es referma la personalitat però també trontollen fonaments
bàsics i s’acostuma a ser molt sensible
a l’acceptació social. Aquest fet exposa
els adolescents a una situació d’extremada vulnerabilitat.

Nova imatge dels Recursos socioeducatius
Els prejudicis i les etiquetes sempre
són perjudicials i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) ha realitzat
una campanya per a donar a conèixer
la bona tasca que s’efectua des del recurs. Es busca associar la UEC com a
recurs positiu pel canvi que provoca en
el seu alumnat, ja que són nois i noies

amb poca motivació que altrament podrien haver sortit del sistema educatiu.
A través de la UEC coneixen un altre tipus d’ensenyament que parteix d’un enfocament més pràctic que teòric i està
molt adaptat a les necessitats individuals de cada alumne.

Vídeo Presentació UEC Ripollès:
https://www.youtube.com/watch?v=r19MCtTGugs
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Transparència i
comunicació
Apliquem
una bona
comunicació

El Consorci és un ens públic que treballa per a la ciutadania amb diners de la
ciutadania. Per tant, la transparència ha
de ser present. Aquesta és la línia que
busca comunicant les activitats i moviments constantment i per diferents canals.

per PÀ G I N A W E B
aconseguir
ser una
Administració
transparent

És la plataforma principal que reuneix
tota la informació dels serveis i recursos
del Consorci però també de l’actualitat
social de la comarca. La web, que ha
estat un referent pioner de l’àmbit social
a les comarques gironines, s’ha convertit en referent del tema social al Ripollès.
És un canal informatiu i de divulgació.

B U T L L E T Í I N F ORMAT I U
Amb la voluntat d’estendre el ventall de
persones a les quals arribi informació
de l’àmbit social, mensualment, s’envia
el Butlletí Informatiu del CBSR al màxim
nombre de persones, entitats, associacions i institucions. Aquest any, s’ha
renovat el disseny per fer-lo més clar i
diàfan.
NÚM.4

BUTLLETÍ INFORMATIU

NOVEMBRE 2014

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

LA XIFRA

ACTUALITAT
Totes aquelles persones que hagin estat afectades pel pagament de l’euro per recepta poden
iniciar els tràmits per recuperar-ne l’import. El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els i
les ciutadanes puguin sol·licitar la devolució de l’import que van abonar a les farmàcies en concepte
d’aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica
del CatSalut, durant el període de la seva vigència.

3.000€
Són els diners
que l’Ajuntament de Campdevànol destina
per ajuts a l’exclusió social

LA IMATGE
DESTAQUEM
La crisi planteja nous reptes a l’hora de fer polítiques. La ciutadania reclama mecanismes reals de
participació, transparència i rendició de comptes enfront dels episodis de corrupció que es desvelen i de
la incapacitat dels polítics per fer front als problemes reals de les persones. La pròpia idea de benestar
social està en crisi. L’exclusió social és multidimensional i afecta directament la salut de les persones,
sobretot dels col·lectius més vulnerables que tenen unes condicions de vida més precàries.
S’han d’obrir processos de reﬂexió que propiciïn noves anàlisis de la realitat, identiﬁcant les necessitats i plantejant noves estratègies i metodologies de treball que facin replantejar els principis d’actuació i
que apliqui els valors que la societat tant reclama.

Consorci de Benestar Social del Ripollès

C/ Progrés, 22 (baixos)

17.500 Ripoll

T

: 972 71 58 39

c/e: cbsripolles@ripolles.cat

Amb motiu del dia internacional de la
Violència de Gènere, s’ha publicat la “Carta d’una dona maltractada 2014”
web: www.cbsripolles.cat

10

XARXES SOCIALS
La tecnologia forma part de les nostres
vides, la utilitzem cada vegada més
sovint per fer més varietat de tasques;
també per comunicar-nos. El Consorci,
altra volta al capdavant de la comunicació social en l’àmbit gironí, és present al
Facebook i al Twitter per establir feedback amb la ciutadania. De fet, el Facebook s’ha convertit en un mitjà solidari
molt útil.
https://www.facebook.com/benestarsocialripolles?ref=hl
https://twitter.com/?lang=ca

BLOGS
Una altra eina de comunicació, són els
blogs:
Al de la Unitat d’Escolartizació Compartida (UEC) cada setmana, els nois i noies hi publiquen les activitats que realitzen. D’aquesta manera mostren el que
fan i aprenen a gestionar un blog.
Al blog de l’Envelliment Actiu, les entitats, institucions i associacions hi publiquen les activitats que realitzen amb la
voluntat de donar a conèixer una versió
més activa i dinàmica de la gent gran.
Als blogs dels Premis de fotografies
(Ensems – fotografia intergeneracional-, Mirada Femenina i Uatsapeja per
la igualtat –fotografia per la igualtat de
gènere-), s’hi publica anualment la informació pertinent dels concursos.
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11
El valor
afegit del
Consorci
és el seu
capital
humà

Qualitat professional i
formació

El valor afegit del Consorci de Benes-

destacar que, tal i com indica la visió

tar Social del Ripollès es troba en el

de l’organització el Consorci vol ser un

capital humà, ja que compta amb una

referent en l’àmbit social a nivell co-

cinquantena de professionals, la majo-

marcal, i en aquesta línia les jornades,

ria dels quals atenen directament a la

tallers, formacions que s’organitzen

ciutadania.

són obertes a tots els professionals del

Tenint en compte que la realitat social canvia dia a dia, el Consorci treballa amb la idea de la millora contínua:

Ripollès, ja que la qualitat professional
no només és un objectiu intern, sinó
també de territori.

estar sempre al dia en relació a eines,

La supervisió és una eina metodològi-

ajuts, metodologies…

ca molt important, que permet als pro-

La cultura de la millora contínua s’assenta sobre uns valors que guien la
feina de cada professional: la qualitat,

fessionals fer una anàlisi del seu treball
individual o grupal i introduir els canvis
que siguin necessaris.

l’esperit d’equip, la il.lusió, l’eficàcia, la

Durant l’any 2014 hem fet molt èmfasi

professionalitat la transparència, la in-

en la introducció de noves metodologi-

novació i el sentit de la justícia.

es: el treball per objectius i per proces-

Mantenir aquests valors en una realitat social i/o econòmica canviant i cada
vegada més complexa representa un
esforç important per al professional.
Per aquest motiu, el Consorci posa a
l’abast dels professionals eines com la
supervisió i la formació.
En aquest sentit, el Consorci ha elaborat un pla de formació que permet a
l’organització conèixer quines són les
necessitats formatives dels professionals i dels equips i així cobrir-les. Cal

sos, que són les que permeten avaluar
globalment la tasca del Consorci i al
mateix temps, faciliten el compliment
dels drets de la ciutadania en relació a
la normativa de Serveis Socials vigent.

Consolidació del
treball col.laboratiu

La
cooperació
amb els
diferents

Una de les línies estratègiques del Consorci és el treball en xarxa. La col.laboració, la cooperació i la coordinació amb
els diferents agents que intervenen en
l’àmbit social a la comarca del Ripollès
és la base de la intervenció social del
Consorci.

1. Compartir coneixement

Aquesta metodologia de treball que s’ha
dut a terme en els darrers anys té com
a objectius:

Aquests treball es reflecteix en les plataformes següents:

agents Taula d’Inclusió Social
socials és la
clau de l’èxit
de moltes
actuacions

12
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El seu objectiu és eradicar l’exclusió
social. Es decideixen, implementen i
coordinen les actuacions destinades
a persones que es troben en situació
d’exclusió social que viuen a qualsevol
dels municipis de la comarca del Ripollès.
Està previst incorporar representants
de l’àmbit de la promoció econòmica i
de l’educació.

3. Ampliar la visió dels serveis i dels
professionals.

CASSDEP
La CASSDEP és la Comissió territorial
de gestió Integrada per a l’accés a serveis i prestacions d’atenció a la situació
de dependència del Ripollès.
El seu objectiu és la gestió conjunta de
les situacions de dependència amb necessitats socioeconòmiques urgents i/o
especials i tractar qüestions d’interés
comú a tots els participants.

Hospital de Campdevànol
Referent Dependència Generalitat

La Cistella

Fundació MAP

Càrites

ifré

Residència Vall de Ribes

Consorci de
Benestar Social

Residència L’Hospital

a
err
la T
l
e
ació
óV
Emm
aci Fun
d
a
n
da
Fu
ció
Residència St. Eudald
Gu

Fund

Consorci de Benestar Social

Creu Roja

2. Rendibilitzar i fer un just repartiment
dels recursos existents d’acord amb
les necessitats detectades.
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Ta u l e s d e r e p a r a c i ó

en xarxa
contra la
violència i

Cada taula local decideix quins són els VIOLÈNCIA MASCLISTA
membres que han de formar part de la
Centre de Salut
Mental d’Adults
mateixa.

SIAD

les actituds

PASSIR
Mossos

Àrees Bàsiques de Salut

incíviques

Urgències
Hospital de Campdevànol

VIOLÈNCIA VERS INFANTS I ADOLESCENTS

Professionals
de joventut
de serveis socials
del Dpt. de Justícia
dels Mossos d’Esquadra
d’educació
de cultura
alcaldes
regidors
...

SIAD
Pediatria
Serveis Socials

EAIA
Urgències Hospital de Campdevànol

Treball

Comissions de seguiment dels
protocols d’actuació en situacions
El seu objectiu és donar una resposta de violència
educativa als conflictes i actituds incíviLa finalitat d’aquestes comissions és eraques protagonitzades per infants i joves
dicar qualsevol tipus de violència contra
de la comarca del Ripollès, establint
les persones més vulnerables.
vies d’actuacions preventives, coordinades entre els diferents tècnics i pro- El seu treball consisteix en revisar l’aplicació dels protocols d’actuació per part dels
fessionals.
professionals en aquestes situacions.
Existeixen diverses taules locals en
aquells municipis en què es produeixen Existeixen dues comissions en funcionament:
aquestes situacions de conflicte.

Educació
Mossos
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Grup de treball per a l’atenció de
famílies en situacions socials de
molta complexitat

Ta u l a d e s a l u t j o v e

El treball
col·laboratiu
proporciona
una visió
més global
a tots els
professionals
i agents

Aquesta plataforma té l’objectiu d’aportar
una visió més global en relació als recursos disponibles en l’àmbit de la salut juvenil, entesa des d’un sentit molt ampli, i
així poder planificar i coordinar totes les
actuacions que es duguin a terme a la
comarca.
L’objectiu específic en base al qual ha
treballat aquesta taula ha estat el posicionament dels professionals en relació al
consum de substàncies toxiques en els
joves. S’han planificat i implementat actuacions formatives i informatives adreçades a professionals que intervenen
amb joves.

L’objectiu d’aquest grup multidisciplinar
és compartir el coneixement que permeti dissenyar una metodologia d’intervenció en situacions familiars amb moltes
dificultats socials i/o socioeconòmiques.

Serveis Socials

Salut Mental
Infantil i
Adults

Equip d’Assessorament Psicopedagògic
Centre d’Atenció a les drogodopendències

Agència catalana de la salut

Programa Salut i Escola

Mossos d’Esquadra

Centres educatius de secundària

Tècniques i regidories de joventut
Creu Roja
Serveis Socials

socials

Equip
Assessorament
Psicopedagògic

Centre d’Atenció
Drogodependències

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

