memòria
2011

00

ÍNDEX

[01introducció.
[02El consorci en xifres.
[03Dades sociodemogràfiques
del Ripollès.
[04Atenció social bàsica.
[05Promoció de l’autonomia
i atenció a la dependència.
[06Prevenció i atenció a l’exclusió
social.
[07L’atenció a la familia, a les dones,
la infància i l’adolescència.
[08Cohesió social i convivència.
[09 Idees claus.

fotos de portada cedides per Raül Duque

01
02
05
09
11
16
20
24
27

01

INTRODUCCIÓ

la ciutadania, i millores internes relacionades
amb l’organització i la infraestructura.

El Consorci de Benestar Social del Ripollès
(CBSR) va ser constituït l'any 2010 per voluntat de tots el ajuntaments dels municipis
de la comarca i del Consell Comarcal del
Ripollès amb la finalitat de crear un ens
públic especialitzat en la gestió dels serveis
socials.

Una de les línies estratègiques del CBSR,
d’acord amb aquest pla, consisteix en prioritzar la comunicació a la ciutadania com a eina
de sensibilització i coneixement de la realitat
social de la comarca i com a aposta per a la
transparència del treball que realitza aquest
ens públic.
Per aquest motiu, a finals de l'any 2011 el
CBSR va obrir la seva pàgina web www.cbsripolles.cat. Amb la voluntat que la web sigui
un instrument dinàmic i viu, cal destacar que,
a més del contingut tant institucional com el
que fa referència als serveis que s’ofereixen
a la ciutadania, també conté una secció de
notícies i actualitat on es publica informació
d’interès per a la ciutadania. Aquesta secció és una iniciativa pionera en el camp dels
serveis socials.

El Consorci de Benestar Social del Ripollès
és una entitat pública que presta serveis socials per al benestar i millora de la qualitat
de vida de la ciutadania. 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.
Treballar amb eficàcia i eficiència és un dels
objectius prioritaris d’aquest òrgan de gestió
dels serveis socials.

Aquesta memòria, forma part d'aquesta
aposta
comunicativa i de transparència. Per primera vegada, s'elabora una memòria adreçada
a tota la ciutadania. Document sobre el que
encara cal treballar, per tal de ser capaços no
només de presentar dades sobre les necessitats socials i la utitlització dels serveis, sino
com una eina d'anàlisi que ens permeti millorar de forma permanent.

En aquesta línia, l’any 2011 s’ha elaborat un
pla estratègic per al període 2012-2015, que
ha representat un esforç addicional per als
professionals del CBSR, en un moment de
sobresaturació dels serveis, però ha permès
crear un espai de reflexió imprescindible,
tenint en compte l’actual situació socioeconòmica.
Aquest pla estratègic pretén millorar els
processos d’orientació de les accions a realitzar a curt, mig i llarg termini, i planteja
millores externes, adreçades directament a
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EL
CONSORCI
EN XIFRES

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
El Consorci de Benestar Social del Ripollès està format pels següents òrgans:
[ Junta General de la qual són membres dos representants del Consell Comarcal del
Ripollès i dos més de l’Ajuntament de Ripoll.
[ Direcció
[ Serveis d’administració prestats per professionals de l’Ajuntament de Ripoll.
[ Cos tècnic
El cos tècnic s’estructura en àrees, serveis i professionals.
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Taula 1. Plantilla del CBS per àrees i serveis

[ Àrees

[ Serveis i recursos

[ Professionals

[ Atenció social bàsica

[ Serveis Socials bàsics
[ Serveis d’atenció a
l’exclusiói la pobresa

[ 6 treballadores socials
[ 4 educadores socials

[ Dependència

[ Servei d’ajut a domicili
[ Servei de Teleassistència
domiciliària
[ Servei d’ajudes tècniques
[ Servei de Trasport adaptat
[ Tallers de memòria

[ 1 treballadora social
[ 1 fisioterapeuta/ terapeuta
ocupacional
[ 28 treballadores familiars

[ Atenció socioeducativa

[ Servei d’informació i
assessorament a les dones
[ Servei d’integració familiar
[ Centres Oberts
[ Unitat d’Escolarització
Compartida
[ Programa de prevenció
[ consum de drogues

[ 3 psicòlogues
[ 2 educadores
[ 3 monitores

[ Convivència i
Cohesió social

[ Pla de Ciutadania
i Immigració
[ Pla local d’Inclusió Social

[ 2 tècnics especialitzats

[ Administració general

[ 1 directora
[ 2 administratives

Tal com s’especifica en aquest quadre, el CBSR està format per:
4 àrees tècniques:
[ Atenció Social Bàsica
[ Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
[ Atenció Sociofamiliar
[ Cohesió social i convivència
[1 administració general
Les àrees no tenen un funcionament independent, la interrelació entre els serveis, programes
o plans que conformen aquestes àrees forma part del treball en xarxa, eina fonamental del
sistema de Serveis Socials.
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ECONOMIA.

El CBSR durant l’any 2011 va realitzar una despesa total 1.626.798,41€. Aquesta
despesa es distribueix per àrees tal com s’indica en el gràfic següent:
Gràfic 1. Distribució de la despesa per àrees

Font; Elaboració pròpia del CBS Ripollès
El percentatge més elevat del pressupost, el 47,38% es destina a l’àrea de dependència, seguit de l’atenció social bàsica amb un 28,09% del pressupost.
En relació als ingressos del CBSR, provenen de quatre fonts principals, ordenades de
major a menor d’acord amb la quantitat aportada:
[ Generalitat de Catalunya, Departa-ment de Benestar Social i Família.
[ Ajuntaments de la comarca del Ripollès
[ Persones usuàries d’alguns serveis.
[ Diputació de Girona.
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DADES
SOCIODEMOGRÀFIQUES
DEL RIPOLLÈS
Per municipis, s’observa que només 5 municipis augmenten el nombre total d’habitants.
Per contra, la majoria de municipis disminueixen la seva població.

La població del Ripollès, segons dades
oficials publicades a 31 de desembre de 2011
per l’Idescat, compta amb 26.393 habitants.
Des del 2008, la població ripollesa decreix
lleugerament, tot i que de forma contínua.
Entre l’any 2010 i 2011, ha disminuït en 187
persones, malgrat que s’han empadronat 49
persones immigrades a la comarca. El Ripollès és la 14ena comarca de
Catalunya amb menor nombre de població.

Municipi

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes
Ripoll
St. Joan
St. Pau
Setcases
Toses
Vallfogona
Vilallonga

Gràfic 1. Evolució de la població del Ripollès
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir
de les dades de l’Idescat
La distribució per sexes mostra una equitat
gairebé total: 51% d’homes per 49% de dones.

13.193

Hom es

Dones

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir
de les dades de l’Idescat
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir
de les dades de l’Idescat

Gràfic 2. Distribució per sexes població Ripollès 2011

13.200

Població
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El Ripollès es caracteritza per tenir una població força envellida. La piràmide d’edats comarcal mostra una base molt feble, corresponent a les edats més joves (0-30 anys), mentre que la
cúpula és preocupantment àmplia (edats majors de 50 anys). Per grups d’edats, es constata que
el nombre de població major de 65 anys, gairebé dobla el nombre de joves de 0-15 anys.
Si tenim en compte l’índex d’envelliment, el Ripollès és la comarca més envellida de tota la
província de Girona. Atès que la normalitat se situa en el 100% (neixen o vénen tantes persones
com moren o marxen), el Ripollès arriba al 179.05%, és a dir, la població del Ripollès no sembla
tenir la capacitat suficient per autosubstituir-se i, per tant, tendeix a un progressiu envelli-ment.
Gràfic 3. Índex d’envelliment dels municipis Ripollès

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les dades de l’Idescat

S’ha de tenir present que l’índex d’envelliment de Catalunya se situa al 102.97% (segons dades
de INE), mentre que el de la província de Girona és el 92.46% (dades de Diputació).
Del total de municipis, 9 d’ells tenen un índex d’envelliment superior al 200%. Destaca Setcases,
amb un índex del 361.5%.
L’arribada de població immigrada és un dels factors claus que expliquen el creixement d’alguns
municipis de la comarca. Per exemple, a Planoles, que és el municipi que més ha augmentat el
nombre d’habitants, el 57.2% d’aquest increment es deu a la immigració. Durant el 2011, al Ripollès han arribat 49 persones immigrades. Per tant, la taxa d’immigració se situa al 8.60%.
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El perfil de la persona immigrada nouvinguda al
Ripollès és: home (55%) en edat laboral activa
(76%), provinent del Marroc (42%).
Les nacionalitats més nombroses a la comarca
són la marroquina, romanesa, colombiana,
equatoriana i argentina.

Per acabar de contextualitzar la realitat
comarcal durant el 2011, situem la comarca
a nivell socioeconòmic. Al gràfic 6, s’observa
que des del 2008, l’atur registrat a la comarca
se situa per sobre del 10%.
Gràfic 6. Taxa d’atur registrat. Ripollès
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de
Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir
les dades de l’Idescat
de les dades de l’Idescat
Per municipis, cal destacar que 6 pobles tenen
una taxa d’immigració major del 10%. Cinc, se
situen entre el 5 i el 10% i la resta, tenen una
taxa d’immigració inferior al 5%.

La taxa d’atur registrat de Catalunya, al
desembre de 2011 és del 9.2%, per tant, el
Ripollès està gairebé 2 punts per sobre.

Gràfic 5. Taxa d’immigració municipis del
Ripollès

Observant les dades referents a la taxa d’atur
de les persones immigrades residents al
Ripollès, cal destacar que en 11 municipis
totes les persones immigrades que hi viuen
estan treballant. A l’altre extrem, hi trobem
Camprodon, amb un índex d’atur del 41.4%. Al
gràfic 7 es pot comparar la taxa d’atur de tota
la població amb la taxa de les persones immigrades.

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès a partir
dades Idescat
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Gràfic 6. Taxa d’atur registrat. Ripollès
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les dades de l’Idescat
Per municipis, Ripoll és el municipi amb la taxa d’atur més alta de la comarca, concretament, se
situa al 15.04%. La resta de municipis grans, tenen el percentatge per sobre de la mitja catalana
però per sota de la del ripollès, és a dir, entre el 9 i l’11.5% Per contra, la majoria de municipis
de menys de 700 habitants tenen una taxa d’atur per sota la mitjana catalana, destaca Pardines
amb l’1.3%.
Taula Municipi

Taxa d’atur

Campdevànol
10.7%
Campelles
7.9%
Camprodon
10.4%
Gombrèn
8.3%
Llanars
4.8%
Les Llosses
6.9%
Molló
8.6%
Ogassa
7.7%
Pardines
1.3%
Planoles
9.8%
Queralbs
5.2%
Ribes
9.3%
Ripoll
15%
St. Joan
11.5%
St. Pau
10.2%
Setcases
4%
Toses
3.4%
Vallfogona
5.9%
Vilallonga
8.6%
Ripollès
11.9%
Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les dades de l’Idescat
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ATENCIÓATENCIÓ SOCIAL
SOCIAL
BÀSICA BÀSICA
[ Gombrèn
[ Les Llosses
[ Llanars
[ Molló
[ Ogassa
[ Pardines
[ Planoles
[ Queralbs
[ Sant Pau de Segúries
[ Setcases
[ Toses
[ Vallfogona de Ripollès
[ Vilallonga de Ter

L’atenció social bàsica és la porta d’entrada al
sistema de serveis socials. Els Serveis Socials
Bàsics atenen totes les demandes i necessitats socials de la ciutadania. Realitzen un
primer diagnòstic i pla d'actuació i apliquen
els programes i recursos disponibles. Quan la
problemàtica o la necessitat supera les possibilitats d'intervenció dels Serveis Socials
Bàsics, es deriva als serveis especialitzats.
És important destacar el seu caràcter polivalent, és a dir, s'atenen tots els grups de
població: gent gran, disminuïts, infants...
així com un ampli ventall de necessitats:
econòmiques, derivades de l'habitatge, laborals, relacionades amb disminucions, amb
maltractaments, inadaptació social, etc.

Gràfic 1. Persones ateses pels serveis bàsics
d’atenció social, per zones.
17%
42%

S’atenen les persones al municipi on viuen. Hi
ha 4 equips tècnics multidisciplinars formats
per una treballadora social i una educadora
social. La distribució de cada equip és la
següent:

24%
17%

Ripoll

Vall Freser

Vall Camprodon

Pobles petits

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès
[ Ripoll
Al llarg del 2011 s’han atès 4.520 persones.
Aquesta dada representa un 17,1% de la població, una xifra lleugerament superior a la
de l’any 2010, quan se’n van tendre 4.076. Es
manté, doncs, la tendència a l’alça dels darrers anys.

[ Vall del Freser:
[ Campdevànol
[ Ribes de Freser
[ Vall del Ter:
[ Camprodon
[ Sant Joan de les Abadesses

Taula 1. Persones ateses pels serveis bàsics
d’atenció social. 2010 – 2011

[ Pobles de menys de 700 habitants:
[ Campelles

Any
2010
2011
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Persones ateses
4.076
4.520

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès

Bona part de la intervenció que es dur a terme
des dels serveis bàsics d’atenció social es fa a
través de les entrevistes individuals o
familiars.
Gràfic 2. Persones ateses pels SS, per muni cipis
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Font: Elaboració pròpia CBSRipollès a partir dades TRESCAT
Les problemàtiques ateses que presenten les persones o famílies són molt diverses, però les podem
agrupar en les categories següents:
Taula 2. Problemàtiques ateses pels SS. Font: Elaboració pròpia CBSRipollès a partir dades TRESCAT
[ Problemàtica

[%

[ Descripció

[ Mancances socials

25,55%

Dificultat relacions familiars/socials, dificultat integració
Social, aïllament físic, indicis trastorn mentals, conductes
Asocials o delictives, manca autonomia persona, etc.

[ Econòmiques

22,56%

Sense ingressos, ingressos insuficients, deutes,
Administració deficient, etc.

[ Salut i Drogodependències

16,78%

Malaltia física, mental, greu, Alzheimer, alcoholisme,
Consum drogues, ludopatia, etc.

[ Laborals

16,13%

Prestació atur, atura amb subsidi, treball esporàdic,
treball submergit, cerca feina, inadaptació laboral, etc.

[ Habitatge

6,58%

Manca habitatge, manca subministraments, habitatge
Deficient, amuntegaments, desnonaments, etc.

[ Aprenentatge

4,49%

Analfabetisme, dificultats d’aprenentatge escolar,
Absentisme escolar, etc.

[ Discapacitats

3,99%

Física, mobilitat reduïda, psíquica, sensorial, etc.

[ Sospita maltractament

3,17%

Físic a la dona, psíquic, abús sexual, econòmic, físic als
Fills, psíquic, abandonament gent gran, etc.

[ Altres

0,73%

Problemes legals d’estrangeria, desanteció institucional
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PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA I ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA

Grau I. Dependència moderada
Quan la persona necessita ajuda per realitzar
diverses activitats bàsiques de la vida diària,
com a mínim, una vegada al dia o té necessitat
d’ajuda intermitent o limitada per a la seva
autonomia personal.

Els serveis destinats a les persones depenents
s’adrecen fonamentalment a dos col·lectius:
les persones discapacitades i les persones
grans.
A la nostra comarca aquests serveis són molt
importants, ja que si tenim en compte les persones majors de 75 anys, constatem que representen un 13% de la població total del Ripollès.

Grau II. Dependència greu
Quan la persona necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària
dues o tres vegades al dia, però no requereix
la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitat d’ajuda extensa per a la
seva autonomia personal.

Desplegament de la Llei de la Dependència

Grau III. Gran dependència
Quan la persona necessita ajuda per realitzar
diverses activitats bàsiques de la vida diària
unes quantes vegades al dia i, per la seva
pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua
d’una altra persona o té necessitat d’ajuda
generalitzada per a la seva autonomia personal.
Els graus reconeguts i actius, és a dir, excloent 915 persones per causa de defunció,
de canvi de domicili fora de la comarca, o bé
per manca de reconeixement de la situació de
Dependència, en data 31 de desembre de 2011
són els següents:

Al Ripollès, des que va entrar en vigor l’any
2007 la llei estatal coneguda popularment com
Llei de la Dependència, s’han tramès 2.111
sol·licituds de reconeixement del grau i nivell
de la situació de dependència. Durant aquest
últim any 2011 s’han tramitat 343 sol·licituds
de reconeixement de grau i nivell de dependència.
En funció de les condicions de la persona la llei
estableix tres graus de dependència:
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Gràfic 1. Distribució graus dependència al
Ripollès

Els recursos més sol·licitats i utilitzats per les
persones que tenen reconegut un grau de dependència durant el 2011 són:

17%
31%

[ 321 prestacions econòmiques de cuidador/a
no professional. D’aquestes, 126 persones també són beneficiàries de serveis com Centres de
dia, Servei d’Ajut a Domicili o Hospital de dia.

52%

Grau 1. Dependència m oderada

[ 130 persones han accedit a serveis i ajuts per
acolliment residencial.

Grau 2. Dependència severa
Grau 3. Gran Dependència

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Font: elaboració pròpia CBSR
La distribució per municipis, segons el grau de
dependència és el següent:
Taula 1. Distribució graus dependència per
municipis
Nivells de dependència
Municipis

Grau 3

Grau 2

Grau 1

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
St. Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de
Ripollès
Vilallonga de Ter

49
2
35
7
7
1
4
1
1
5
0
34
160
48
10
1
0
4

104
0
45
1
11
5
8
4
5
9
2
51
257
90
13
1
0
8

34
0
13
2
3
2
1
1
2
1
0
19
97
19
4
0
0
0

5

10

0

TOTALS

374

624

198

Font: elaboració pròpia CBSR

1. El Servei d’Ajut a Domicili (SAD)
Es realitza bàsicament a la llar de la persona
i/o família amb dificultats de desenvolupament,
d’integració social i/o manca d’autonomia i els
proporciona atenció personal i suport social.
S’adreça a les persones que tenen importants
dificultats per realitzar de forma autònoma
les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb
problemàtiques familiars especials.
Es realitzen tasques d’assistència personal
com ara:
[ higiene personal
[ alimentació
[ vestit
[ control de medicació
[ fer la compra
[ passeig
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Els objectius del SAD són en primer lloc,
desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per a la vida

autònoma. En segon lloc, mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat
de vida. I també, atendre les persones que
no poden mantenir-se autònomament al seu
domicili mentre no siguin ateses íntegrament
pels serveis socials especialitzats quan així ho
requereixin.
Les treballadores familiars són les professionals que realitzen el Servei d’Ajut a Domicili, supervisades per una Fisioterapeuta.
Gràfic 2. Persones ateses pel SAD, per municipis.
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Gràfic 3. Distribució per sexes del SAD.

Font: elaboració pròpia CBSR

32%

El total de persones/famílies ateses pel
Servei d’Ajut a Domicili a la comarca del
Ripollès, durant l’any 2011 és de 238.

68%
Homes

En relació al perfi de les persones ateses
s’observa molta més incidència del SAD
en les dones que en els homes, concretament,
el Servei ha donat cobertura a 163 dones i a
75 homes.

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR
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El col·lectiu amb el qual s’ha intervingut majoritàriament, ha estat el de la gent gran. El
87% d’actuacions realitzades pel SAD, s’han
adreçat a aquest col.lectiu. Per tant, representa un percentatge d’actuació molt elevat

si es compara amb les actuacions efectuades
amb el segon col.lectiu més nombrós, que és
el de malalts psiquiàtrics, que representa el
6% de les actuacions del servei.
Segons les franges d’edat de les persones
ateses, el gruix principal de població se situa
en la franja d’edat de 65 a 85 anys o més, en la
qual s’han atès un total de 201 persones.

Taula 3. Distribució SAT per municipis
Municipi
Núm. Ajuts
Campdevànol
Gombrèn
Pardines
Queralbs
Ribes Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
TOTAL

2
1
2
1
2
1
1
10

Taula 2. Franges d’edat del SAD.
Edats

0-17

Núm.
persones

1

18-64

65-85

36

124

Majors

77

Font: elaboració pròpia CBSR
2. El Servei d’Ajudes Tècniques (SAT)
Ofereix la possibilitat de llogar un conjunt
d’aparells que permeten millorar o mantenir
el nivell d’autonomia de les persones grans
en l’entorn domiciliari. Aquestes ajudes
podem ser: grues, llits articulats, cadires de
dutxa, etc. L’objectiu és facilitar la realització
de les activitats bàsiques de la vida diària.
El material més utilitzat per les persones
usuàries del SAT ha estat el següent:
Gràfic 4. Tipologia d’ajuts del SAT
20%

30%

10%
40%
Grues
Cadires bany

Caminadors
Llits articulats

Font: elaboració pròpia CBSR
El nombre de persones que fan ús del SAT per
municipis és el següent:

Font: elaboració pròpia CBSR
3. Servei de Teleassistència Domiciliària
És un servei que ofereix atenció permanent
a distància i assegura una resposta ràpida
davant qualsevol situació d’urgència amb què
es pugui trobar la persona en el seu domicili:
caigudes, problemes de salut que requereixen
la intervenció dels serveis d’emergències, etc.
Durant l’any 2011 han estat beneficiàries del
servei 344 persones. La distribució de les persones beneficiàries del servei per municipis
és la següent:
Taula 4. Distribució Atenció domiciliària per
municipis.
Municipi
Persones ateses
Campdevànol
54
Camprodon
20
Campelles
0
Gombrèn
0
Les llosses
1
Llanars
7
Molló
1
Ogassa
2
Pardines
0
Planoles
5
Queralbs
3
Ribes de freser
24
Ripoll
156
Sant joan abadesses
52
Sant pau de segúries
10
Setcases
4
Toses
0
Vallfogona de ripollès
2
Vilallonga de ter
3
TOTAL
344

14 Font: elaboració pròpia CBSR

El perfil mig de la persona usuària del Servei
de Telassistència Domiciliària és el d’una
dona major de 65 anys.

Gràfic 5. Distribució per sexes del STA.
34%

Taula 5. Distribució Teleassistència per sexe
i edats.
EDAT

HOMES

DONES

66%

TOTALS

de 0 a 17 anys
de 18 a 64 anys
de 65 a 84 anys
+ de 85 anys

2
24
24

2
151
141

O
4
175
165

TOTALS

50

294

344

Font: elaboració pròpia CBSR
4. El Servei de Transport Adaptat (STA)
Aquest Servei consisteix en la prestació d’un
transport totalment adaptat a les necessitats de mobilitat dels usuaris i usuàries per
tal de facilitar-los l’accés als serveis socials
d’atenció especialitzada, serveis socio-sanitaris o altres serveis dels quals són usuaris
regularment garantint, així, la seva atenció i/o
integració.

Hom es

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR
El STA és un servei adreçat a tota la ciutadania que el pugui necessitar, si bé és cert que
els principals usuaris i usuàries del mateix
són les persones majors de 65 anys. Concretament, on es concentra el major nombre
d’usuaris és en la franja d’edat dels 65 als 84
anys, seguidament de la franja d’edat de les
persones majors de 85 anys.
Taula 6. Distribució STA per edats.
Edats 18 a 64 65 a 84 Majors de 85
anys
anys
anys
Núm.
persones 4

26

11

Font: elaboració pròpia CBSR
En aquests moments, el servei on es transporten la majoria d’usuaris i usuàries és
l’Hospital de Dia situat a Campdevànol, però
puntualment i segons la demanda, també al
Centre de Dia de Salut Mental ubicat a Ripoll
i al Centre Especial de Treball de la Fundació
MAP.

Els col·lectius que utilitzen aquest servei són
els següents:
Gràfic 6. Col·lectius usuaris del STA.
10%

El Consorci de Benestar Social del Ripollès
disposa d’una furgoneta de 9 places totalment
adaptada per desplaçar els usuaris i usuàries
dels seus domicilis fins als serveis que utilitzen. El preu mig del servei és de 44€ mensuals. Durant l’any 2011 el STA ha estat utilitzat
per un total de 41 persones; d’aquestes 27
eren dones, i 14 homes.

2%

88%
Persones amb dependència
Malaltia mental
Pluridiscapacitat

Font: elaboració pròpia CBSR
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5. Tallers de memòria
Són un instrument que, mitjançant la pràctica
d’un conjunt d’activitats mentals científicament estudiades, permet a la persona participant agilitar els processos cerebrals que
faciliten el record i la cognició. Estan adreçats
a persones majors de 65 anys.
Aquests tallers es duen a terme gràcies a la
col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, l’associació FADES, els
ajuntaments del Ripollès i diferents associacions de gent gran i associacions de dones.
La iniciativa va néixer l’any 2008 i, fins el moment actual, s’han realitzat un total de 45 tallers als quals han assistit unes 500 persones
aproximadament. Cada any es realitzen entre
10 i 12 tallers de forma rotativa a diferents
municipis de la comarca. Durant l’any 2011,
concretament es van realitzar 13 tallers amb
una assistència de 145 persones.

06

PREVENCIÓ I
ATENCIÓ A
L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Són diversos, els serveis, recursos i prestacions impulsats i/o gestionats des del
CBS Ripollès per tal de prevenir i actuar contra l’exclusió social i la pobresa.

lies. Aquest equip multiprofessional abasta
l’atenció a les comarques: Cerdanya, Garrotxa, Pla de l’Estany i Ripollès.
Al Ripollès durant el 2011, aquest equip ha
intervingut amb 25 nens/es, dels quals 3
s’han detectat l’any 2011 i 6 han finalitzat
la intervenció. Els motius de finalització són
els següents: 4 per una evolució favorable, 1
per adopció i 1 per complir la majoria d’edat.

Atenció a la infància i l’adolescència en risc
Les educadores socials són les que detecten
situacions de risc d’infants i adolescents.
En aquest àmbit, els Serveis Socials Bàsics
treballen conjuntament amb l’Equip d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (EAIA). És un
servei especialitzat d’atenció a la infància
i l’adolescència en situació de risc social o
desemparament, així com a les seves famí-

Els tres nens detectats durant l’any són
de nacionalitat espanyola i tenen entre
1 i 5 anys.
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[ maltractament físic i/o psíquic...

Taula 1. Núm. Famílies i infants atesos.
Nombre
de famílies

Nombre
de nens

Risc greu

11

25

Risc moderat

41

68

Risc lleu

71

162

Total

123

255

[ RISC LLEU
Són famílies amb les que s’intervé de forma
puntual des de Serveis Socials Bàsics. Són
aquelles famílies que, en moments concrets,
es troben en situacions de conflicte i no tenen
els recursos suficients per fer-hi front.
Les causes més freqüents acostumen a ser:
[ manca de recursos econòmics i/o
d’organització econòmica
[ desinterès escolar en l’adolescent
[ transformacions pròpies de l’adolescència
malalties mentals lleus dels progenitors...

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès
[ RISC GREU
Són nens i nenes als quals o bé se’ls aplica
alguna mesura de protecció per part de la
Generalitat de Catalunya (nens i nenes acollits amb altres famílies...) o bé, hi ha una
intervenció per part de l’educador/a de l’EAIA.
Entenem per risc greu:

Programa Integral de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI)
El PIRMI facilita recursos econòmics a persones sense ingressos per tal d’atendre les
necessitats bàsiques per poder viure en societat. L’ajut econòmic va acompanyat d’un pla
de treball en el qual la persona beneficiària
es compromet a realitzar actuacions pactades
prèviament amb els Serveis Socials Bàsics.

[ famílies negligents
[ amb problemes de toxicomania crònica
[ i/o amb trastorns mentals greus
[ que pateixen violència en l’àmbit de la llar...
[ RISC MODERAT
Són famílies amb les que es realitza una intervenció constant des dels equips de Serveis
Socials Bàsics. Degut a situacions puntals, es
sol·licita l’assessorament de l’equip especialitzat (EAIA).

Durant el primer semestre de l’any 2011
el nombre de nuclis familiars beneficiaris
d’aquest ajut va ser de 176. Degut a canvis en
els requisits per accedir a l’ajut, al desembre
de 2011, el nombre de nuclis beneficiaris va
ser de 125

Durant l’any 2011, l’EAIA ha intervingut fent
assessorament de 41 famílies Els motius de
la intervenció són:

La dificultat principal de les famílies perceptores de la RMI és la manca de feina i
ingressos econòmics. L’altra dificultat més
important és la monoparentalitat que afecta
bàsicament a les dones, que són les que
normalment es fan càrrec dels fills (excepte
algun cas aïllat i concret). Per tant, sovint
les dones beneficiàries de la RMI pateixen la
doble problemàtica de la manca de treball i la
responsabilitat d’atendre soles als seus fills i
filles.

[ progenitors que presenten problemes
d’alcoholisme
[ malaltia mental
[ negligència en la cura i atenció del menors
[ manca de capacitats parentals
[ conflictes entre els progenitors
[ sospita d’abús sexual
[ consulta de tutela
[ guarda i custòdia legal
[ violència intrafamiliar
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Taula 2. Nombre d’ajuts d’urgència
[Tipologia prestació [Homes [Dones
[ Manutenció
[ Habitatge
[ Subministres
[ Farmacia
[ Transport
[ Ajuts menjador i
activitats estiu
[TOTAL

les necessitats bàsiques.
Per aquest motiu, són prestacions que
tenen com a finalitat cobrir les necessitats
urgents i bàsiques d’alimentació, higiene i
allotjament

[Total

56
12
43
3
3

45
12
41
5
1

101
24
84
8
4

26
143

14
118

40
261

(veure taula 2). Font: Elaboració pròpia CBSR

[ HABITATGE

Taula 1. Comparativa PIRMI actius de juliol a
desembre.
[ Municipis

[ 31/07/11

[ Campdevànol
12
[ Campelles
0
[ Camprodon
19
[ Gombrèn
2
[ Llanars
2
[ Les Lloses
3
[ Molló
2
[ Ogassa
1
[ Pardines
0
[ Planoles
1
[ Queralbs
0
[ Ribes de Freser
12
[ Ripoll
100
[ St. Joan Abadesses 17
[ St. Pau Segúries
1
[ Setcases
0
[ Toses
0
[ Vallfogona Ripollès 1
[ Vilallonga de Ter
3
[ Altres
0
[ TOTAL
176

[ 31/12/11
11
0
9
1
1
3
3
0
0
1
0
7
66
18
1
0
0
1
2
1
125

Les persones o famílies que tenen dificultats
per accedir a un habitatge del mercat privat
es deriven a la Borsa Comarcal de Lloguer,
gestionada per l’Oficina Municipal d’Habitatge
de Ripoll. També s’estudia la possibilitat de
rebre algun ajut de la Generalitat de
Catalunya.
Al municipi de Ripoll, l’Ajuntament disposa de
9 habitatges d’inserció. El procediment per
acce-dir-hi estableix que totes les famílies
que no poden accedir a la Borsa de Lloguer
perquè no compleixen els requisits, poden
fer una sol·licitud per accedir als habitatges
d’inserció. Llavors, una comissió formada per
tècnics de Serveis Socials i de l’Oficina Municipal d’Habitatge valoren la situació de les
famílies que opten per un d’aquests
habitatges.
Per atendre situacions d’extrema urgència
el Consorci de Benestar Social disposa d’un
habitatge per tal d’acollir de forma temporal
(màxim 3 mesos) famílies amb greus dificultats socioeconòmiques. Durant el 2011 se’n
van beneficiar 3 famílies.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
facilitades per la Generalitat
[ AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
Són ajuts dirigits a persones i/o famílies que
es troben en situacions que no els permeten
cobrir
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[ AJUTS D’ALIMENTACIÓ

[ SERVEI DE BUGADERIA

Les professionals dels Serveis Socials bàsics
col·laboren en diferents municipis de la comarca amb projectes de distribució d’aliments
a la població més vulnerable. Es tracta de
projectes de voluntariat en els quals participen entitats socials com Creu, Roja, Càrites,
etc. i persones particulars.

Durant l’any 2011 s’ha posat en marxa el
Servei de bugaderia com a experiència pilot.
És un servei que ofereix la possibilitat de
rentar roba a persones que no tenen cobertes
les necessitats bàsiques en el seu domicili.
Durant l’any 2011 s’han realitzat 49 serveis
de bugaderia.

L’objectiu d’aquest tipus d’ajut és el de
pal·liar, en la mesura del possible,
les necessitats bàsiques alimentàries de la
població més vulnerable.
Durant el 2011, aproximadament 70 famílies
de la comarca han rebut aliments
mensualment.
A Ripoll, el CBS Ripollès participa activament en la gestió del Centre de Distribució
d’Aliments “El Graner”. És un projecte que
va néixer l’any 2009 amb la col·laboració de
Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Ripoll.
Durant el 2011, el nombre de famílies va anar
augmentant progressivament fins que pràcticament es va doblar. Al gener de 2011, 33
famílies van ser beneficiàries d’aquest ajut i al
desembre del mateix any, van augmentar fins
a 63.
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07

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA,
LES DONES, LA INFÀNCIA,
I L’ADOLESCÈNCIA

Garantir la qualitat de vida dels infants, dels
adolescents, de les dones i de les famílies en
general, implica proporcionar recursos, tant
d’intervenció com de prevenció per tal d’evitar i
minimitzar situacions de risc i d’exclusió social,
així com protegir els drets dels infants i de les
dones de tota la comarca.
[ Centres Oberts (CO)
Els Centres Oberts són serveis públics d’Acció
Socioeducativa que realitzen una tasca preventiva fora de l’horari escolar. Són centres
diürns que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i desenvolupament de
la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics d’hàbits i d’esbarjo.
Entre els seus objectius també hi trobem el de
compensar les deficiències socioeducatives
dels infants. Prioritzen l’atenció a la infància en
risc i contemplen la detecció, la prevenció, la
normalització i la integració d’aquests infants.
El servei està adreçat a infants i joves del Ripollès de 5 a 16 anys i a les seves famílies.
Al curs 2010-2011, els Centres Oberts de la
comarca han treballat amb 87 infants.
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Aquests serveis estan ubicats als municipis de
Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser,
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
[ Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
La Unitat d’Escolarització Compartida, és un
servei que té per finalitat l’atenció educativa
de l’alumnat de Secundària amb dificultats
d’adaptació escolar. La UEC del Ripollès és un
recurs comarcal, basat en la cooperació institucional i el treball en xarxa, que permet un ús
profitós d’iniciatives, serveis i recursos de la
zona.
Ofereix a l’alumnat activitats acadèmiques
i laborals complementàries i tecnològiques
específiques. L’objectiu d’aquests progra-mes
és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de
graduat en educació secundària obligatòria,
amb una metodologia que motivi els alumnes,
retornant-los la confiança en les possibilitats
d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar. Aquest
projecte planteja la col·laboració d’entitats i
empreses comarcals, públiques i privades que
facilitin aprenentatges curriculars de forma
experimental.
La UEC, és un recurs adreçat a alumnes de 3r i
4t d’ESO, o a alumnes que tinguin com a mínim
14 anys i no més de 16, que presenten necessitats educatives especials derivades de les
dificultats d’adaptació en el medi escolar.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès
gestiona la UEC des del setembre del 2011. En
el primer trimestre del curs 2011-2012, van
ser atesos des d’aquest recurs, 5 adolescents,

tots del gènere masculí, i amb edat compreses entre 15 i 16 anys.

El perfil majoritari de les famílies és:
[ Família heteroparental
[ Amb una convivència compartida
d’entre 3 i 10 anys
[ Amb estudis universitaris
[ Sense descendència
[ Viuen al Gironès
[ Majoritàriament decideixen adoptar
per motius d’infertilitat.

[ Servei d’Integració Familiar (SIF)
El Servei d’Integració Familiar és un servei
que realitza la formació i l’estudi de les famílies que han fet la sol·licitud per dur a terme
una adopció
a Catalunya.
Els SIF abraça diferents funcions:
[ Informar de la realitat dels infants susceptibles d’adopció a Catalunya mitjançant un
procés de formació.
[ Realitzar un estudi de la família per valorarne la situació.
[ Proporcionar suport per tal de a decidir si
l’adopció és l’opció més adequada per ser
mares o pares.
[ Preparar per a l’adopció.
[ Acompanyar i donar suport des de l’inici de
la convivència de l’infant a la teva família fins
que s’obtingui l’adopció plena.

El SIF fa el seguiment d’aquells infants que
es troben en procés d’adopció. Aquest seguiment s’inicia en el moment que el menor
s’incorpora a la família adoptiva i finalitza
quan hi ha l’adopció plena. Durant l’any 2011,
hi ha hagut 114 famílies procedents de la
demarcació de Girona que tenen un infant en
procés d’adopció. D’aquestes, 6 estan ubicades a la comarca del Ripollès.
[ Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD)
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) és un servei integral destinat a donar
informació, assessorament i orientació a les
dones de la comarca del Ripollès.

El SIF ha rebut 33 sol·licituds d’adopció
durant el 2011. S’han dut a terme 5 recorreguts formatius on han participat 42 famílies. Algunes d’aquestes famílies varen fer la
sol·licitud l’any 2010.

L’objectiu principal del SIAD és treballar per
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes,
així com afavorir la participació social i la promoció de les dones.

Durant l’any 2011 han participat en el procés
d’estudi 47 famílies, algunes d’elles ja havien
fet el recorregut formatiu en anys anteriors.
D’aquestes 47 famílies, n’hi ha 11 que no han
acabat el procés d’estudi; 3 d’elles ha estat
perquè han abandonat el procés i 8 famílies
han posposat la seva decisió d’adoptar.

[ Informació, orientació i assessorament
sobre els drets de les dones i l’exercici
d’aquests.
[ Suport i assessorament psicològic les víctimes de violència masclista i als seus fills
[ Assessorament jurídic (dirigit a dones que
han patit violència masclista): proporciona
informació i assessorament de qualsevol
tema relacionat amb processos civils (separacions i/o divorcis, impagament de pensions
d’aliments, guarda i custòdia del fills/filles,
règim de visites, divisió del béns ganancials... etc. També, sobre processos penals:
conveniència d’interposar una denúncia
per maltractaments, les conseqüències
per al denunciant i per al denunciat, ordres
d’allunyament... etc.)
[ Suport en la tramitació de l’advocat d’ofici

Gràfic 2. Evolució de les famílies.
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Font: Elaboració pròpia CBSR
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(Justícia gratuïta)
[ Suport al teixit associatiu femení en la realització d’accions que visualitzin les aportacions
de les dones.
[ Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre
temes d’interès per a les dones.

A la comarca del Ripollès s’han detectat 65
casos nous de violència masclista, 47 dels
quals ha intervingut el SIAD.
A nivell comunitari, s’ha dut a terme una xerrada sobre violència masclista a Camprodon
i dos cursos formatius als professionals dels
serveis socials violència masclista.

Des del SIAD s’han atès i/o dinamitzat
214 persones.

El SIAD ofereix atenció a las víctimes de violència masclista. Proporciona assessorament
jurídic i tractament psicològic a les dones
que han patit violència masclista i als fills. Al
2011, s’han atès a 94 dones i 16 fills. (veure
gràfic 4)

Gràfic 3. Distribució de les persones ateses
segons tipus d’atenció o acció.

1

2

2

2

2

Assessorament
psicològic

/

.

/

/

/

.

3

4

7

6

Assessorament
jurídic

5

El perfil de persones ateses és:

/

1

/

.

/

.

/

0

1

2

[ Una dona.
[ D’edat compresa entre 30 i 39 anys.
[ Amb fills menors d’edat al seu càrrec.
[ De nacionalitat espanyola.

Orientació
sociocomunicatàr
ia

/

6

Accions
sociocomunitaria

/

Font: Elaboració pròpia CBSR.
Gràfic 4. Persones maltractades per població
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[ L’Aventura de la Vida
L’Aventura de la Vida és una intervenció educativa que s’emmarca dins de l’educació per a
la salut i la prevenció del consum de drogues,
com a eix transversal del currículum escolar,
i s’inspira en un concepte de salut com a manera de viure autònoma, joiosa i solidària.

Els materials bàsics del programa l’Aventura
de la Vida són els àlbums de cromos que exemplifiquen situacions quotidianes amb què
es poden trobar els nois i noies. Cada àlbum
proposa 36 cromos que reflecteixen situacions diverses de salut viscudes per una colla
d’amics en tres espais de la vida quotidiana:
la família, l’escola i el barri. Els continguts
s’estructuren per nivells educatius. Hi ha
un àlbum diferent per a 5è i 6è d’Educació
Primària. Tots treballen amb el mateix esquema conceptual i amb el mateix disseny
gràfic. Són les històries les que es modifiquen
d’àlbum a àlbum. Cada noi i noia treballa amb
el seu exemplar.

S’adreça a infants de 5è i 6è d’Educació
Primària. Ofereix materials didàctics, propostes de formació i activitats d’animació als
mestres i a les famílies, buscant la màxima
complicitat i coherència entre tots els agents
educadors.
En curs 2010-2011, al Ripollès hi ha un total
de 7 centres escolars de la comarca adherits
al programa, atenent un total de 261 alumnes entre 5è i 6è de primària. Concretament
els centres que han participat estan ubicats
a Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses.
En les activitats adreçades als pares i mares
han participat un total de 14 persones.
Gràfic 5. Distribució de l’alumant per
centres escolars.
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Font: Elaboració pròpia CBSR.
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COHESIÓ SOCIAL
I CONVIVÈNCIA

Una societat armoniosa es basa en una cohesió
social sòlida i en el foment d’una convivència
de qualitat entre la ciutadania. Aconseguir
aquests dos objectius ajuda a prevenir situacions conflictives no desitja-des i a crear una
xarxa social ferma.

El perfil de persones nouvingudes del Ripollès
és el següent:
[ De les 22 nacionalitats diferents que s’han atès,
la gran majoria provenen del Marroc.
[ Són persones joves, de 18 a 45 anys.

[ L’acollida i la inclusió de les persones
immigrades
El Servei d’acollida (SAC) facilita la ubicació
i orientació de les persones nouvingudes als
municipis del Ripollès. Tot i que a nivell de
Catalunya la taxa de població immigrada ha
disminuït per primera vegada des de l’any
2000, al Ripollès, continua augmentant. El SAC,
fins al mes d’octubre, va realitzar 140 entrevistes d’acollida, que representen el 62% del total
d’empadronats al Ripollès. S’ha de tenir en
compte que, per qüestions pressu-postàries
el SAC va perdre l’agent d’acollida al mes
d’octubre, per tant, els darrers dos mesos de
l’any, no es van realitzar entrevistes d’acollida.

[ El 86% arriben per reagrupament familiar i el
100% tenen un habitatge en règim d’acolliment
familiar o bé de lloguer.
[ El 62.8% no entén ni parla el català en el moment d’arribar al Ripollès.
[ El 89% té la situació jurídico administrativa
regularitzada.
El Coneixement de l’entorn és una formació que té la finalitat de promoure una major
autonomia de les persones nouvingudes que
desconeixen aspectes importants de l’entorn
on viuen. L’objectiu és facilitar el seu procés d’incorporació a la societat en igualtat
d’oportunitats, el més ràpidament possible.
S’han realitzat 142 sessions formatives als diferents municipis del Ripollès i el 81.7% de participants han aconseguit el Certificat d’Acollida.

Gràfic 1. Evolució del núm. d’entrevistes
d’acollida a les persones nouvingudes al
Ripollès.
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L’assessorament jurídic i administratiu és bàsic
per tal que les persones immigrades tinguin la
situació regularitzada i puguin viure i treballar en igualtat de condicions que la resta de la
ciutadania. El SAC va atendre 266 persones amb
dubtes en matèria d’estrangeria, sobre el reagrupament familiar, la renovació de les autorit
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Font: Elaboració pròpia del CBS Ripollès.
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zacions, l’arrelament social…

Taula 1. Accions i resultats de Bon veïnatge
2010.

La novetat en la gestió d’informes d’estrangeria és
que a partir del juny, la Generalitat l’assumeix dins
les noves competències en matèria d’estrangeria.
Al Ripollès s’han tramitat 10
informes.

Accions

Gràfic 3. Informes d’arrelament social per
municipis.

Difusió: Guia del
Bon veïnatge a St. Joan

98 veïns entrevistats
12 blocs de pisos

Lliurament Guies

519 Guies a veïns
30 Guies a Gestories

Resultats

Difusió: Guia del
421 veïns entrevistats Bon veïnatge a Ripoll 191 pisos visitats
25 blocs de pisos

11%
11%

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès
Durant el 2011, aplicant la mateixa metodologia de treball, es va intervenir al barri del Pla
de Sant Pere de Ripoll, on es troben els pisos
d’inclusió social. Es van realitzar dues reunions grupals amb tots els veïns i veïnes per
tal d’exposar les necessitats de treball que
ells mateixos havien expressat i per cercar
propostes de millora conjuntament. La participació per part del veïnat va ser molt elevada.

11%
67%

Ripoll

Ribes

Campdevànol

Camprodon

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès.
[ Foment de la convivència veïnal
La recuperació de les xarxes de suport entre
veïns i veïnes és un dels objectius de Bon
veïnatge. Millorar la convivència veïnal és una
tasca que requereix dedicació i constància.
Amb aquesta voluntat, a finals del 2010 es va
iniciar un treball de prospecció de diferents
barris de Ripoll i St. Joan per conèixer la qualitat de vida de l’entorn (urbanisme, serveis,
accessibilitat, tipologia d’habitatges…) i la seva
interferència en les
relacions veïnals.

El foment de l’autonomia i la formació de
mares immigrades de les escoles és un altre
factor que facilita la integració i la inclusió
de les famílies amb l’entorn educatiu. Crear
una plataforma on poder practicar converses
en català, conèixer aspectes realcionats amb
l’educació, així com donar a conèixer la cultura del nou entorn on viuen, són actuacions
que faciliten la seva incorporació a la societat d’acollida i les empodera per oferir més
suport als seus fills i filles en matèria escolar.

Cercant millorar la convivència veïnal des de
la participació activa de cada veí i veïna, es
van realitzar visites a domicili per escoltar les
seves necessitats. Les dificultats expressades
es van poder classificar en tres àmbits: relacionades amb la neteja, amb la convivència o amb
l’estructura de l’edifici.
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Taula 2. Tipus d’acitivat i participació.

[ La participació: entitats i voluntariat

Activitat
Taller d’acrobàcies
Sortida de Paint Ball
Sortida a Waterworld
Taller virtual DJ
Taller d’Henna
Dinar de joves a St.Joan
Tarda de videojocs
Acampada
Sopar de joves: cloenda
TOTAL

És evident que l’administració pública no pot
ni ha d’arribar a tot arreu. La societat civil té
un rol fonamental en el desenvolu-pament
comunitari. Al Ripollès, algunes associacions
tenen persones voluntàries però no existia
cap estructura que aglutinés tots els esforços
sumant les sinèrgies de cadascú. Per tant,
durant el 2011 s’ha articulat el projecte de
voluntariat “Tots movem el Ripollès” en el
qual participen 13 entitats.
La taula de voluntariat és responsable de
gestionar i ordenar tot el que fa referència al
voluntariat del Ripollès. Amb només un mes
de vida del projecte, 9 persones voluntàries hi
van participar.

[ L’Observatori
El coneixement de la realitat social és el punt
de partida per ajustar les actuacions i serveis
que, des del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, oferim a la ciutadania. Com que
aquesta realitat social està en continu moviment, és imprescindible realitzar una diagnosi constant que radiografiï el canvi a mida
que es va produint.
Volem treballar amb eficiència i efectivitat,
per aquest motiu, hem establert estratègies
d’informació i anàlisi que faciliten un coneixement permanent i actualitzat de la realitat
social a fi de valorar, analitzar i ajustar totes i
cadascuna de les nostres actuacions.
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22%
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès.

Gràfic 2. Distribució del voluntariat per
entitats.

Creu Roja

Núm. persones

Amb aquesta finalitat hem creat l’Observatori,
un recurs a l’abast de tota la població i també
dels professionals que recull i analitza dades
constantment actualitzades sobre diferents
àmbits en què treballem. També recopilem
dades que permeten conèixer les activitats i
serveis que desenvolupa el Consorci als municipis de la comarca, dades sobre les persones beneficiàries de la nostra intervenció,
dades sobre els col·lectius més vulnerables...

CBS Ripollès

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès.
Oferir suport i dinamitzar les entitats socials
és un objectiu clau per articular una societat
cohesionada i per fomentar una bona convivència. En aquest sentit, es va realitzar el projecte
Gaudeix de l’estiu. La seva finalitat és oferir
activitats de lleure per a joves de 12 a 18 anys,
fent participar activament les associacions dels
municipis. Concretament, hi van participar 22
entitats.
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IDEES
CLAUS

[1] L’actual situació socioeconòmica no ha

de diferents serveis i projectes, i pretén evitar
situacions de risc, de violència i de consum de
tòxics.

deixat exempt el Consorci de Benestar Social
del Ripollès de dificultats durant l’any 2011:
Un important augment de demandes per cobrir
necessitats bàsiques derivades de les dificultats laborals, econòmiques i d’habitatge.
La manca de liquiditat del CBSR, que va provocar una certa tensió interna, però que finalment no va afectar el funcionament habitual del
Consorci.
La disminució de les aportacions econòmiques
de la Generalitat en matèria d’acollida i integració de les persones immigrades ha provocat
un acomiadament i la desaparició i reestructuració d’alguns programes destinats a millorar la
convivència i la integració d’aquest col·lectiu.

[5] Pel que fa a l’atenció de les persones
immigrades, cal destacar que no són un
colylectiu nombrós a la nostra comarca, però
sí un col.lectiu de risc, ja que l’actual situació
econòmica els està colylocant en un situació
d’especial vulnerabilitat. Per aquest motiu,
continua essent necessària la seva integració.

[6] Durant l’any 2011 el CBSR ha posat molt
èmfasi en la colylaboració amb les entitats
socials del territori i en el foment del voluntariat, actius principals dels nostres municipis
i essencials com a elements de cohesió social
i bona convivència, en el contex socioecòmic
actual.

[2] L’atenció social bàsica detecta un augment del nombre de persones i/o famílies
ateses, però sobretot un increment de la complexitat en les situacions familiars, que és la
conseqüència de l’augment de la taxa d’atur i
de la contenció a nivell de requisits, temporalitat... de les prestacions socials.

[7] A un nivell més intern, el CBSR ha estat
treballant en l’elaboració d’un pla estratègic,
eina que ens ha de permetre planificar i posar
en marxa canvis organitzatius, tecnològics,
d’infraestructura i de mirada cap al futur, amb
l’objectiu de treballar per a la ciutadania de
manera més eficaç i eficient.

[3] En relació als serveis i/o recursos destinats a la promoció de l’autonomia i atenció a
la dependència, cal destacar que un 10% de les
persones majors de 65 anys del Ripollès utilitzen algun dels serveis d’atenció domiciliària.
En aquests serveis és on el CBSR ha destinat
més recursos econòmics.

[8] La transparència, la claredat i

[4] L’atenció a la família, les dones, la infància i l’adolescència ha estat un àmbit en el qual
s’han dedicat més esforços per part dels professionals. Es duu a terme un treball d’atenció,
però sobretot de prevenció que es realitza des
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l’accessibilitat són valors fonamentals per al
Consorci. Per aquest motiu, destinem molts esforços en millorar la comunicació amb la ciutadania.
Volem oferir uns serveis de qualitat i de proximitat,
per tant, hem obert nous canals de comunicació
amb la població.

