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INTRODUCCIÓ

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 continuen
essent objectius prioritaris d’aquest òrgan
de gestió dels serveis socials.
El Consorci de Benestar Social del
Ripollès, en els tres anys de trajectòria ha
definit les línies estratègiques bàsiques del
seu funcionament.
Un funcionament que té, com a
característica fonamental, la capacitat
d’adaptació a la realitat social en constant
canvi. Aquesta capacitat d’adaptació està
forçadament lligada a una descripció i
anàlisi continuat de la realitat i a la cultura
de la millora permanent.



Cooperar amb altres institucions,
associacions, entitats socials i/o
grups de ciutadans en el disseny i
la implementació de projectes
socials.



Corresponsabilitat
liderant
estratègies, iniciatives i projectes
que visibilitzin la realitat social i
potenciïn la participació activa de la
ciutadania.

En aquesta línia, la memòria que a
continuació us presentem pretén mostrar la
realitat social actual des de la perspectiva
dels Serveis Socials i el treball que durant
l’any 2012 s’ha realitzat des del Consorci
de Benestar Social del Ripollès.

En aquests tres anys, empès per la
conjuntura econòmica actual, el CBSR ha
descobert,
planificat
i
implementat
l’estratègia del “CO”, que es fonamenta en
els següents paràmetres:


Compartir amb la ciutadania la visió
de la realitat social per tal de
sensibilitzar
en
relació
a
determinades situacions d’exclusió
social.



Col·laborar amb totes aquelles
iniciatives
comunitàries
que
fomentin canvis socials en favor de
l’autonomia i la inclusió de les
persones.
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EL CONSORCI EN XIFRES.Cohesió social i convivència

Estructura organitzativa

El Consorci de Benestar Social del Ripollès
disposa d’un equip tècnic format per una
cinquantena de professionals amb formació
en l’àmbit social: treballadores socials,
educadores
socials,
psicòlogues,
treballadores familiars, monitores,...
Aquest equip tècnic s’estructura en quatre
àrees principals:

Aquestes àrees són interdependents i la
major part dels serveis i projectes tenen
una perspectiva transversal que es
fonamenta en el treball en xarxa, eina
fonamental del Sistema de Serveis Socials.

En relació als ingressos, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès, té quatre fons
de
finançament,
que
per
ordre
d’importància són els següetns: Generalitat
de Catalunya, Ajuntaments de la comarca
del Ripollès, persones usuàries d’alguns
serveis i Diputació de Girona.

.Atenció Social Bàsica
.Promoció de l’autonomia i l’atenció a la
dependència
.Atenció sociofamiliar
Economia

El Consorci de Benestar Social del
Ripollès, durant l’any 2012, va realitzar una
despesa de 1.539.352,42€.
El percentatge més elevat d’aquesta
despesa correspon als serveis d’atenció a
les persones dependents que representa,
aproximadament, la meitat dels costos
totals.
El percentatge per àrees és el següent:
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DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES DEL
RIPOLLÈS
La població del Ripollès, segons dades
oficials publicades a 31 de desembre de
2012, compta amb 26.268 habitants. En
comparació amb l’any 2011, la comarca ha
patit un retrocés de 125 habitants durant el
2012. Dins el rànquing de Catalunya, de les
41 comarques, el Ripollès ocupa el 14è lloc
amb el menor nombre d’habitants.

Per municipis, s’observa que només 3
poblacions augmenten el nombre total
d’habitants; 3 més mantenen la mateixa
població i els 13 restants disminueix el
nombre d’habitants
Taula 1. Evolució del nombre població municipis
Ripollès 2010-11

Gràfic 1. Evolució de la població del Ripollès 2003-12
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades IDESCAT ( Institut d’Estadística de Catalunya)

La distribució per gènere mostra una
equitat gairebé total entre homes i dones:
13.099 homes (49,87%) i 13.169 dones

POBLACIÓ
2012

DIFERÈNCIA
AMB EL 2011

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

3.469
136
2.466
209
534
224
350
247
154
308
178
1.914
10.904
3.469
675
187
155
223
466

-8
0
+16
0
-27
+3
-8
-4
-5
-1
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-27
-9
-23
-19
+11
-6
0
-10

RIPOLLÈS

26.268

- 125

(50,13%).
Gràfic 2. Distribució per gènere població Ripollès 2011

DISTIRBUCIÓ PER GÈNERE

50,13%

HOM ES
DONES

49,87%

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

El Ripollès es caracteritza per tenir una
població força envellida. Es constata que el
nombre de població major de 65 anys,
gairebé dobla el nombre de joves d’entre 0 i
15 anys.
Si tenim en compte l’índex d’envelliment, el
Ripollès és, amb diferència, la comarca
més envellida de tota la demarcació de
Girona. Atès que la normalitat se situa en el
100%, el Ripollès arriba al 177,80%. La
població del Ripollès no sembla tenir la
capacitat suficient per regenerar-se i,
per tant, tendeix a un envelliment
progressiu.
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Gràfic 3. Índex d’envelliment dels municipis Ripollès

INDEX D'ENVELLIMENT ALS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS - ANY 2012
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de XIFRA (Diputació de Girona)

S’ha de tenir present que l’índex
d’envelliment de la demarcació de Girona
és el 92,626%.
Dels 19 municipis del Ripollès, 8 tenen un
índex d’envelliment superior al 200%, i
Queralbs i Setcases destaquen perquè
superen àmpliament el 300%.
La població immigrada al Ripollès segueix
creixent moderadament, però no arriba a
suplir la disminució de la població total de
la comarca. Per exemple, Camprodon ha
incrementat en 16 persones el nombre total
d’habitants, malgrat hagin marxat 28
immigrats respecte a l’any anterior.
Durant el 2012, han arribat 20 persones
immigrades al Ripollès. Per tant, la taxa
d’immigració se situa al 8,72%. La més
baixa de tot Catalunya. El que sí afavoreix
la immigració és el rejoveniment de la
població, ja que l’edat mitjana d’aquest
col·lectiu se situa entre els 30 i els 39 anys.

Gràfic 4. Evolució taxa immigració al Ripollès

EVOLUCIÓ TAXA IMMIGRACIÓ AL
RIPOLLÈS
10%

6,91

8%
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2%
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de l’IDESCAT.

Per municipis, cal destacar que 6
poblacions tenen una taxa d’immigració
major del 10%; 6 se situen entre el 5 i el
10% i, la resta, tenen una taxa inferior al
5%.
Gràfic 5. Taxa d’immigració municipis del Ripollès

El perfil de la persona immigrada
nouvinguda al Ripollès és: home (53%) en
edat laboral activa (78%), provinent del
Marroc (42%).
Les nacionalitats més nombroses a la
comarca són per aquest ordre: la
marroquina, la romanesa, la colombiana,
l’hondurenya, l’equatoriana i l’argentina.

Memòria 2012

5

Taula 2. Taxa d’atur registrat: Població total - Població
immigrada. Per municipis.

Per acabar de contextualitzar la realitat
comarcal durant el 2012, cal situar la
comarca a nivell socioeconòmic. Al gràfic 6,
s’observa que des del 2008 l’atur registrat a
la comarca se situa entre el 8 i el 10%.
Gràfic 6. Taxa d’atur registrat. Ripollès. Desembre
2012

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

TAXA ATUR REGISTRAT AL RIPOLLÈS
12%

8%
6%

9,6%

9,8%

10%

10,3%
8,7%

8,1%

4%
2%
0%

2008

2009

2010

2011

TAXA ATUR
POBLACIÓ
TOTAL

MUNICIPI

2012

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de XIFRA.

La taxa d’atur registrat a Catalunya, al
desembre de 2012 és del 22,6%.
En relació a les dades que fan referència a
la taxa d’atur registrat, cal destacar que, en
data 31 de desembre de 2012, hi ha 328
persones immigrades a l’atur, xifra que
representa el 18,62% de la població activa
immigrada.

TAXA ATUR
POBLACIÓ
IMMIGRADA

10,19%
3,37%
8,27%
8,27%
5,92%
5,00%
5,50%

18,52%
0,00%
11,82%
8,33%
10,87%
7,69%
8,33%

6,06%

50,00%

0,00%
9,27%
4,55%
8,11%
12,66%
9,65%

0,00%
16,13%
0,00%
11,11%
21,52%
26,78%

11,88%

25,00%

2,42%
5,94%

0,00%
16,66%

7,69%

0,00%

7,29%

10,64%

10.33%

18.62%

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de Xifra

Taula 2. Nombre de persones en situació d’atur a
desembre de 2012, per municipis
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès a partir de les
dades de XIFRA.
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ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA

Els Serveis Socials Bàsics constitueixen el
punt d’accés immediat al primer nivell del
sistema català de serveis socials, el més
proper al ciutadà.
Les seves funcions són: la detecció i la
prevenció de situacions de risc o d’exclusió,
la recepció, l’anàlisi i el tractament de
demandes relatives a les necessitats
socials.

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

17%
44%
20%
19%

Les persones s’atenen 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:


Ripoll



Vall del Freser:
 Campdevànol
 Ribes de Freser



Vall del Ter:
 Camprodon
 Sant Joan de les
Abadesses



Municipis de menys de 700
habitants:
 Campelles
 Gombrèn
 Les Llosses
 Llanars
 Molló
 Ogassa
 Pardines
 Planoles
 Queralbs
 Sant Pau de Segúries
 Setcases
 Toses
 Vallfogona de Ripollès
 Vilallonga de Ter
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Ripoll

Vall Freser

Vall Ter

Pobles menys 700hab.

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès

Al llarg del 2012 s’han atès de forma
directe a 1.579 persones. Tenint en compte
que en moltes situacions els serveis socials
bàsics realitzen un treball familiar, podem
xifrar el total de persones sobre les que
s’ha
intervingut
en
unes
4.000
aproximadament.
De les 1.579 persones que s’han atès de
forma directa, 1.146 han requerit un treball
continuat. Això implica un total de 6.640
intervencions.
La intervenció que es du a terme des dels
Serveis Social Bàsics es realitza a través
d’entrevistes individuals o familiars i de
visites domiciliàries.
El tipus d’intervencions que realitzen
aquests serveis són: la informació,
l’orientació i l’assessorament, la tramitació i
el seguiment de prestacions i el treball
social comunitari.
Del total d’intervencions que realitza l’equip
bàsic de serveis socials, destaquem les
2.086 entrevistes de seguiment i les 1.058
entrevistes que han generat la tramitació
d’algun ajut o recurs. Entre aquests, el més
habitual és l’accés a la Llei de la promoció
de l’autonomia i atenció a la dependència..
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Gràfic 2. Tipus d’intervencions
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Font: Elaboració pròpia CBSRipollès a partir dades
TRESCAT (aplicatiu informàtic de recollida de dades)

Les problemàtiques que presenten les
persones o famílies ateses als Serveis
Socials Bàsics són molt diverses, però les
podem agrupar en les categories següents:

Respecte l’any 2011 destaquem un
augment de dificultats en la salut, com a
problemàtica principal, conseqüència de la
cronicitat en les dificultats econòmiques,
d’habitatge i laborals, que en un
percentatge elevat són les problemàtiques
associades.

Taula 2. Problemàtiques ateses pels SS

Problemàtica

%

Mancances socials

12,02%

Econòmiques

24,61%

Salut i Drogodependències

39%

Laborals

6,05%

Habitatge

2,29 %

Aprenentatge

1,64%

Discapacitats

2,45%

Sospita maltractament

1,55%

Altres

8,59%

Descripció
Dificultat relacions familiars/socials, dificultat integració
Social, aïllament físic, indicis trastorn mentals, conductes
Asocials o delictives, manca autonomia persona, etc.
Sense ingressos, ingressos insuficients, deutes,
Administració deficient, etc.
Malaltia física, mental, greu, Alzheimer, alcoholisme,
Consum drogues, ludopatia, etc.
Prestació atur, atura amb subsidi, treball esporàdic,
treball submergit, cerca feina, inadaptació laboral, etc.
Manca habitatge, manca subministraments, habitatge
Deficient, amuntegaments, desnonaments, etc.
Analfabetisme, dificultats d’aprenentatge escolar,
Absentisme escolar, etc.
Física, mobilitat reduïda, psíquica, sensorial, etc.
Físic a la dona, psíquic, abús sexual, econòmic, físic als
Fills, psíquic, abandonament gent gran, etc.
Problemes legals d’estrangeria, desanteció institucional

Font: Elaboració pròpia CBSRipollès a partir dades
TRESCAT
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PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA I ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA
Els serveis de promoció de l’autonomia i
atenció a la dependència són els més
utilitzats per la ciutadania. Aquest fet es
deu a l’elevada quantitat de persones grans
dependents que hi ha a la comarca del
Ripollès.



Llei de la Dependència



Des del desplegament de la Llei de la
promoció de l’autonomia i l’atenció a la
dependència, s’han presentat al Ripollès
2.243 sol·licituds de reconeixement de la
situació de dependència.
Durant l’any 2012 s’han tramitat 225 noves
sol·licituds , aproximadament un 60%
menys que l’any anterior. Això s’explica pel
fet
que la gran majoria de persones
dependents del Ripollès ja han realitzat la
sol·licitud, i a partir del 2012 només
s’incorporen aquelles que han passat de
l’autonomia a la dependència.







Supressió del conveni especial dels
cuidadors no professionals.
Possibilitat
d’ajornament
dels
endarreriments de 5 a 8 anys.
Reducció del 15% de la prestació de
cuidadors no professionals.
Nous criteris que han de complir els
cuidadors no professionals.
Eliminació dels nivells per a les noves
sol·licituds i s’estructura en tres Graus:
Grau III, Grau II i Grau I.
Modificació del calendari d’aplicació de
la Llei: el Grau I Nivell 2 queda aturat
fins l’1 de juliol de 2015.

Els graus reconeguts en data 31 de
desembre de 2012 són els següents:
Gràfic 1. Distribució graus dependència al Ripollès
10%

17%

33%
40%
Grau I. Dependència moderada
Grau II. Dependència severa
Grau III. Gran dependència
Sense grau

Font: elaboració pròpia CBSR

En aquesta gràfica hem inclòs tant les
sol·licituds actives com les no actives
(defuncions, trasllats a un altres poblacions
fora de la comarca, etc...)

Aquest any 2012 ha destacat pels grans
canvis
que han introduït a la Llei de
Dependència (RD 20/2012 publicat al BOE
14/07/2012
i
Resolució
13/04/2012
publicada al BOE 3/8/2012):
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Podem veure que els graus reconeguts
amb major nombre de persones són el II i
el III (40% i 33% respectivament). Un 10%
de les persones que han sol·licitat
reconeixement de grau es desconeix, ja
sigui perquè o bé estan en procés de
reconeixement, o bé perquè són persones
que han mort abans de tenir grau.

5

A continuació detallem la distribució dels
graus de dependència per municipis. Per
fer aquesta taula només hem tingut en
compte les sol·licituds actives que tenen
grau reconegut a 31 de desembre de 2012.
Taula 1. Distribució graus dependència per municipis

dependents ja van sol·licitar el grau l’any
2007 (quan es va posar en marxa la Llei) i
posteriors, malauradament moltes d’elles
han mort.
Per sexe, les persones que han demanat
reconeixement de dependència al Ripollès
queda distribuït de la següent manera:

Nivells de dependència
Gràfic 2. Distribució de la dependència per sexes
Municipis

Grau 3 Grau 2

Grau 1
36%

Campdevànol

49

112

59

Campelles

4

3

4

Camprodon

24

50

24

Gombrèn

3

2

3

Llanars

4

11

4

Les Llosses

1

5

2

Molló

1

6

2

Ogassa

0

2

1

Pardines

1

5

3

Planoles

3

6

3

Queralbs

1

2

0

Ribes de Freser

28

57

25

Ripoll

125

256

147

St. Joan Abadesses

32

95

39

St. Pau de Segúries

6

17

6

Setcases

0

3

1

Toses

0

0

0

Vallfogona de Ripollès

3

6

1

Vilallonga de Ter

3

7

2

288

645

326

TOTALS

64%
Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

Gairebé el doble de persones són dones.
Segurament té relació amb el fet que les
dones tenen una esperança de vida més
llarga que els homes.
Per trams d’edat, la majoria de persones
dependents es concentren entre els 65 i els
84 anys, i més de 85 anys (42% i 37%
respectivament). Només un 1% són
persones de 0 a 17 anys.
Gràfic 3. Distribució per trams d’edat

1%

Font: elaboració pròpia CBSR

Si comparem aquestes dades amb les de
l’any anterior, veurem que les persones
reconegudes amb el Grau I gairebé s’han
duplicat. Això s’explica perquè, l’any 2011
es va desplegar aquest grau, malgrat que
actualment ha quedat aturat fins al 2015.
Es mantenen les persones reconegudes
amb Grau II i es detecta una disminució
considerable de persones amb Grau III;
segurament perquè les persones més
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20%

37%

42%
de 0-17 anys

de 18-64 anys

de 65-84 anys

+ de 85

Font: elaboració pròpia CBSR

Els recursos més sol·licitats per les
persones
que han fet el Programa
Individual d ’Atenció (PIA) durant el 2012
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són els següents:
 231 prestacions de cuidador no
professional
 164 persones han accedit a serveis i
ajuts per acolliment residencial
 46 serveis de centre de dia (plaça
pública).

Atenció de les necessitats de la llar:
aquestes inclouen tasques molt
concretes com: fer el llit, cuinar,
comprar, etc.

Les
professionals
encarregades
de
realitzar, ajudar i supervisar les tasques
són les treballadores familiars coordinades
per una
fisioterapeuta i terapeuta
ocupacional.

Si ho comparem amb l’any 2011, observem
que la prestació de cuidador segueix
essent la més sol·licitada, i que els
acolliments residencials han augmentat
lleugerament.

Els objectius principals d’aquest servei són:


Millorar la qualitat de vida de les
persones per tal que puguin viure
el major temps possible al seu
domicili.



Desenvolupar
tasques
d’assistència, prevenció i educació
que els habiliti per a la vida
autònoma.



Atendre a aquelles persones que ja
no poden viure d’una manera
autònoma al seu domicili i estan
esperant a ser ateses per altres
serveis socials especialitzats.

Atenció domiciliària

El Servei d’Ajut a Domicili (SAD)
El SAD consisteix en un conjunt de tasques
que es realitzen al domicili de persones o
famílies que per motius físics, psíquics o
socials es troben en situacions de manca
d’autonomia temporal o permanent per
realitzar les activitats de la vida diària.
Les tasques que es realitzen són les
següents:


Cura
personal:
la
persona
beneficiària rep ajuda o supervisió
en les accions relacionades amb la
seva atenció personal; dutxa,
higiene personal, vestit, control de
la medicació, alimentació, passeig
etc..

Gràfic 4. Persones ateses pel SAD, per municipis
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Durant l’any 2012, el nombre de persones
ateses pel Servei d’Ajut a Domicili a la
comarca del Ripollès ha estat de 191, que
representa un total de 19.520.5 hores
anuals.
Si ho comparem amb el nombre de
persones ateses l’any 2011, que varen ser
238, es veu clarament el descens lligat
totalment a la cojuntura ecònomica actual.
Són els propis membres de la família, que
es troben sense ocupació, qui tenen cura
de les persones dependents.
En relació al gènere dels usuaris d’aquest
servei podem observar que, al igual que
l’any anterior, continua tenint molta més
incidència en les dones.
Al llarg del 2012 s’ha donat cobertura a un
total de 136 dones i 55 homes.
Gràfic 5. Distribució per sexes del SAD

Gràfic 6. Tipus famílies ateses del SAD

76

115
Unipersonal
Unitat familiar

Font: elaboració pròpia CBSR

L’any 2012, 77 persones han accedit al
Servei d’Ajut a Domicili, i 59 han finalitzat
el servei pels motius següents: mort, ingrés
residencial o decisió de la persona usuària..
2. El Servei d’Ajudes Tècniques (SAT)
El Servei d’Ajudes Tècniques consisteix en
el lloger aparells com: elevadors de wc,
grues, giratori de banyera, llits articulats,
etc.

29%

71%
Homes

membres de la família, tot i que també cal
tenir en compte el nombre de persones que
viuen soles.

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

El col·lectiu al que el SAD dóna major
cobertura segueix essent la gent gran, que
representa el 90% de les persones ateses.
El segon col·lectiu atés al 2012 ha estat el
de persones amb discapacitat, i en tercer
lloc el de persones amb malaltia mental.
Com podem observar en la taula següent,
la franja d’edat més atesa per aquest servei
segueix essent com l’any anterior la de les
persones majors de 65 anys, amb un total
de 168 persones.

Aquests aparells
permeten millorar o
mantenir el nivell d’autonomia de les
persones dependents en el seu entorn
domiciliari facilitant, així, la realització de
les activitats de la vida diària.
El material més utilitzat per les persones
usuàries del SAT són: grues, cadires de
bany i llits articulats.
Gràfic 6. Tipologia d’ajuts del SAT

24%
41%

Taula 2. Franges d’edat del SAD

29%
Edats

0-17

18-64

65-85

Majors
de 85

Núm.
persones

1

22

94

74

Font: elaboració pròpia CBSR

Grues
Cadires bany

6%
Caminadors
Llits articulats

Font: elaboració pròpia CBSR

Prioritàriament les persones ateses són
aquelles que viuen al domicili amb altres
Memòria 2012
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El nombre de persones que fan ús del SAT
per municipis és el següent:
Taula 3. Distribució SAT per municipis

Municipi
Campdevànol
Planoles
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
St. Pau de Segúries
TOTAL

Núm. Ajuts
4
2
1
8
1
1
17

Font: elaboració pròpia CBSR

De les 17 persones que han utilitzat el
servei, 9 han estat dones, i 8 homes.
3. Servei de Teleassistència Domiciliària
(STD)
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.
El STD està en funcionament a la comarca
del Ripollès des de l’any 1993.
S’adreça prioritàriament a les persones
grans o amb discapacitat i té com a objectiu
pal·liar les necessitats derivades de la
manca d’autonomia.

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

Persones
ateses
69
23
1
0
1
5
1
1
1
6
3
28
180
57
12
4
0
3
4
399

Font: elaboració pròpia CBSR

Si ho comparem amb l’any 2011, els
municipis que han tingut un major
increment d’usuaris són: Campdevànol i
Ripoll.

L’any 2012 finalitza amb 351 persones que
utilitzen aquest servei, el que significa un
5,64% de cobertura del servei en relació al
total de les persones majors de 65 anys.
Durant l’any 2012 han estat beneficiàries
del servei 399 persones, que es
distribueixen per municipis de la manera
següent:

Memòria 2012
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Evolució del nombre de persones ateses:
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(dades facilitades per la Diputació de Girona)

En la taula podem veure com es mantenen
les xifres en els anys 2008 i 2009, i a partir
d’aquest any hi ha un increment del 50%.
Del 2010 fins l’actualitat s’ha produït un
increment gradual del nombre de persones
ateses.
L’any 2012, 105 usuaris s’han incorporat al
servei i 48 persones l’han deixat d’utilitzar.
Els motius de baixa han estat:
Motiu de baixa
Ingrés residencial
Defuncions
No necessita el servei
Baixes abans d’instal·lar
l’aparell
altres
TOTAL
Font: elaboració pròpia CBSR

Núm.
persones
21
17
4
3

2010

2011

2012

Distribució Teleassistència per sexe i edats:
EDAT
de 0 a 17
anys
de 18 a 64
anys
de 65 a 84
anys
+ de 85
anys
TOTALS

HOMES
-

DONES
-

TOTALS
O

2

2

4

28

161

189

35

171

206

65

334

399

S’observa
un
increment
significatiu
respecte l’any anterior d’homes i dones
majors de 85 anys.
Gràfic 7. Distribució per sexes

16%

3
48
84%
Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR
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Es manté la gran diferència en quant a
dones i homes.
De les 399 persones usuàries, 343 viuen
soles i només 56 viuen amb algun familiar.
El perfil de la persona usuària del Servei de
Telassistència Domiciliària és el d’una
dona de 85 anys que viu sola.
4. El Servei de Transport Adaptat (STA)
El transport adaptat proporciona un sistema
de transport que s’amotlla al grau de
necessitat de les persones grans o amb
discapacitat que no poden accedir al
sistema ordinari de transport. L'objectiu és
facilitar-los l'accés als serveis socials
d'atenció especialitzada i a aquells altres
serveis que permetin garantir la seva
integració.
El CBSR disposa d’una furgoneta totalment
adaptada de 9 places per traslladar a les
persones des de les seves llars fins als
diferents serveis, recursos socials i/o
sociosanitaris.
Al llarg de l’ any 2012 el STA ha estat
utilitzat per un total de 33 persones, de les
quals 21 eren dones i 12 homes.
Gràfic 8. Distribució per sexes del STA

36%

64%

Homes

Dones

Font: elaboració pròpia CBSR

El STA si bé és un servei adreçat a tota la
ciutadania que el pugui necessitar, és cert
que els usuaris principals 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.

Memòria 2012

Taula 6. Distribució STA per edats

Edats

18 a 64
anys

65 a 84
anys

Majors de
85 anys

Núm. de
persones

5

16

12

Font: elaboració pròpia CBSR

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

6% 3% 3%

88%
Persones amb dependència
Malaltia mental
Pluridiscapacitat
Discapacitat Física

Font: elaboració pròpia CBSR

5. Tallers de memòria
Els tallers d’entrenament i manteniment de
la memòria són un instrument, que
mitjançant la pràctica d’activitats mentals
científicament estudiades, permet a la
persona agilitar els processos cerebrals
que faciliten el record i la cognició.
Estan adreçats a persones majors de 65
anys i es duen a terme gràcies a la
col·laboració que existeix entre el Consorci
de Benestar Social del Ripollès i
l’associació FADES ( Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer i d’altres
demències del Ripollès).
Durant l’any 2012 s’han realitzat un total
d’11 tallers a les poblacions de
Campdevànol, Gombrèn, Llanars, Ogassa,
Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Setcases i
Vilallonga de Ter. Han assistit un total de
135 persones.
Tots els participants han tingut l’oportunitat
de continuar el treball iniciat als tallers a
través de l’entrega de material editat.

5

PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Prevenir i actuar contra la pobresa i
l’exclusió social implica intervenir en
diferents àmbits i des de diferents serveis
i/o recursos.
Atenció a la infància i l’adolescència en
risc

Les
educadores
socials
són
les
professionals 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.
Aquest equip multiprofessional abasta
l’atenció a les comarques de la Cerdanya,
la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès.
Al Ripollès durant l’any 2012, han
intervingut un total de 13 famílies, de les
quals tres són situacions noves i dos han
finalitzat la intervenció per canvi de domicili
de la família.
Els tres nens detectats durant l’any són dos
de nacionalitat espanyola i un de
nacionalitat polaca.
Les educadores dels Serveis Socials
Bàsics treballen amb infants i adolescents
tan de forma directa com indirecta.
En
algunes
situacions,
treballen
directament amb ells, en els seus domicilis
o realitzen activitats externes. I en moltes
altres menys greus, treballen a través de
les seves famílies, escola i/o centres
oberts.
Respecte l’any 2011, s’han incrementat el
nombre de famílies i infants en situacions
de risc.

Memòria 2012

Taula 1. Núm. Famílies i infants atesos

Risc greu
Risc
moderat
Risc lleu
Total

Nombre
famílies
13

Nombre de
nens
24

45

84

79
137

150
258

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès

Distingim entre tres tipus de risc social: el
risc greu, el risc moderat i el risc lleu.
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 aquelles
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. En situacions
puntuals, es pot requerir l’assessorament
de l’equip especialitzat (EAIA).
Els motius de la intervenció són:
 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
 maltractament físic i/o psíquic...
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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...

Programa Integral de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI)
El PIRMI és un ajut econòmic per persones
sense ingressos per tal que puguin 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.
La dificultat principal de les famílies
perceptores de la RMI és la manca
d’ocupació i d’ingressos econòmics.
A 31 de desembre de 2012, a la comarca
del Ripollès, hi havia 106 PIRMI actius i 18
que estaven pendents de resposta, molts
d’ells des de feia més de sis mesos.

Taula 1. PIRMI actius a desembre de 2012

Municipis

31/12/12
Actius

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

11
0
10
1
1
2
4
0
0
1
1
6
49
15
3
0
0
1
1
106

31/12/12
Pendents
resoldre
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
12
0
0
0
0
0
0
18

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 les necessitats bàsiques
urgents, d'alimentació, higiene i allotjament.

Respecte l’any 2011, es redueix el nombre
de famílies beneficiàries de la RMI i
augmenta el temps d’espera per a rebre
prestació.
Taula 2. Nombre d’ajuts d’urgència

Tipologia prestació
Manutenció
Habitatge
Subministres
Farmàcia
Transport
Ajuts menjador activitats estiu
TOTAL

Homes
20
8
49
14
7
11
109

Dones
26
8
54
13
10
8
119

Total
46
16
103
27
17
19
228

Font: Elaboració pròpia CBSR
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Habitatge

dificultats socioeconòmiques. Durant l’any
2012 es van beneficiar 6 persones.

L’habitatge és una de les problemàtiques
més importants derivades de la manca
d’ingressos familiars.
Els recursos dels que disposem per fer
front a aquesta problemàtica són:


Ajuts per deute de lloguer és una
prestació econòmica d’urgència
social adreçada a persones amb
dificultats en el pagament del
lloguer
o
en
les
quotes
d’amortització hipotecària.

Durant l’any 2012 a la comarca del Ripollès
s’han tramitat 16 ajuts: 8 a Ripoll, 3 a Sant
Joan de les Abadesses, 1 a Camprodon, 2
a Ribes de Freser i 2 a Campdevànol


Ofideute és un servei d’informació i
assessorament sobre el deute
hipotecari adreçat a les famílies
que es troben en risc de perdre el
seu habitatge habitual.

El servei s’ofereix com a servei mediador
entre la família i l’entitat financera, per
intentar trobar l’estratègia més vàlida per
atendre el deute i evitar el desnonament.
Ofideute va començar a setembre del 2012
i va atendre un total de 14 famílies: 4 de
Campdevànol, 9 de Ripoll i 1 de Sant Joan
de les Abadesses.
Al municipi de Ripoll, l’Ajuntament disposa
de
10
habitatges
d’inserció.
El
procediment per accedir-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.
Durant l’any 2012 se n’han beneficiat 9
famílies, amb un total de 37 persones.
Per
atendre
situacions
d’extrema
urgència el Consorci de Benestar Social
disposa d’un habitatge per tal d’acollir de
forma temporal famílies amb greus
Memòria 2012

Ajuts d’alimentació

Les situacions familiars amb greus
dificultats socioeconòmiques augmenten
dia a dia. Així com també augmenta
progressivament el nombre de famílies i/o
persones que fan demanda d’aliments a
Serveis Socials Bàsics.
Per això, aquests serveis, conjuntament
amb entitats d’iniciativa social, han posat
en marxa els centres de distribució
d’aliments als diferents municipis de la
comarca. Actualment, al Ripollès existeixen
cinc Centres de Distribució d’Aliments
(CDA ) que abasteixen a tota la població de
la comarca. Estan ubicats als municipis de
Campdevànol, Camprodon, Sant Joan les
Abadesses, Ribes de Freser i Ripoll.
En aquests centres es dispensen aliments
bàsics ( llet, pasta, caldo, cereals,…) a les
famílies, periòdicament o esporàdicament,
d’acord amb les necessitats de la família i/o
persona.
Les situacions familiars són valorades pels
Serveis Socials Bàsics qui determinen les
persones o famílies que han de rebre l’ajut i
la periodicitat dels lliuraments.
És fonamental la participació d’entitats com
Càrites, Creu Roja, Poble de Déu,
Associacions de Dones…que són qui
gestionen els aliments i preparen lots
equilibrats d’acord amb el nombre de
membres de cada família.
Durant l’any 2012 a la comarca del Ripollès
s’ha entregat aliments a 225 famílies que
representen 634 persones.
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Taula 3. Nombre persones beneficiàries del CDA

Núm.
Persones
Núm.
Famílies

SANT
JOAN

CAMPDEVANOL

VALL DE
CAMPRODON

RIPOLL

47

VALL
DE
RIBES
37

50

54

446

16

13

14

23

159

Font: Elaboració pròpia CBSR
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s xifres
són bastant
ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, LES
DONES,
LAenDel
atesos la majoria s
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

L’atenció sociofamiliar té com a finalitat
contribuir a millorar la qualitat de vida de
les famílies, les dones, els infants i els
adolescents. Els serveis intervenen per
prevenir i minimitzar situacions de risc i
d’exclusió social que poden afectar a
aquests col·lectius.

total d’infants

Gràfic 1. Representació dels infants atesos als CO per
sexe i edat.
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Al llarg del 2012 s’han atès un total de 145
infants als Centres Oberts de la comarca.
La xifra és superior a la de les places
perquè s’hi comptabilitzen les altes i baixes
al servei per majoria d’edat o canvi de
recurs.
En relació a l’edat dels infants,
majoritàriament s’han atès infants amb
edats que oscil·len entre els 7 i els 12 anys.
Pel que fa al sexe, s’han atès més nens
que nenes.
Memòria 2012

De 13 a 16

Gràfic2. Residència dels infants atesos als CO
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El Consorci de Benestar Social gestiona un
total de 5 centres oberts. L’oferta de places
a la comarca és de 120. El centre obert de
Ripoll n’ofereix 40 i els centres oberts dels
municipis
de
Ribes
de
Freser,
Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses
i Camprodon, n’ofereixen 20 cadascun
d’ells.

De 7 a 12

Infants atesos per municipis:

Ribes

El servei està adreçat a infants i joves del
Ripollès de 4 a 16 anys i a llurs famílies.

Dones

De 4 a 6 anys

Ripoll

Els Centres Oberts (CO) són serveis
públics
d’Acció
Socioeducativa
que
ofereixen atenció fora de l’horari escolar. El
seus objectius són millorar l’estructura i el
desenvolupament de la personalitat dels
infants,
socialitzar-los,
assolir
els
aprenentatges mínims en relació als hàbits
bàsics i la compensació de dificultats
socioeducatives i familiars. Es prioritza
l’atenció a la infància en situació de risc.

Els municipis amb major nombre de
població són els nuclis on hi ha més infants
i joves atesos. Els centres oberts de
Campdevànol i Camprodon també atenen
infants de poblacions veïnes.
Entre les activitats programades als centres
oberts adreçades a consolidar els objectius
de treball amb els infants i joves, aquest
any s’ha fet especial èmfasi en millorar la
socialització i la integració als municipis on
resideixen a través de la participació en
activitats culturals i esportives programades
als diferents municipis on es dóna atenció.

5

Unitat d’Escolarització Compartida

Gràfic 3. Representació dels joves atesos i el seu
centre d’ensenyament de referència.

5

La Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC) és un recurs socioeducatiu adreçat a
alumnes de 3r i 4t d’ESO, o a alumnes amb
edats compreses entre els 14 i els 16 anys,
que presenten necessitats educatives
especials derivades de les dificultats
d’adaptació en el medi escolar.

5

Els objectius del treball que es realitza amb
els alumnes són:

0

- Assolir les competències bàsiques
estableix el Departament d’Ensenyament,
centrades en la comprensió lectora en
català i castellà, la llengua estrangera i la
competència matemàtica.

La majoria d’alumnes procedeix de l’IES
Abat Oliba de Ripoll donat que és el centre
amb major nombre d’alumnes matriculats.

- Oferir als joves un espai on aplicar de
forma pràctica els coneixements i la
formació que s’assoleix a l’aula: tallers
propis de la UEC, visites i formació en
empreses del Ripollès, formació a la UEC
amb especialistes del món laboral i
educatiu.
- Establir amb cada jove un itinerari
professional que té com a punt de partida
les seves potencialitats i els resultats
acadèmics per tal d’orientar-lo en la
formació o demanda d’ocupació.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès
gestiona la UEC des del setembre del
2011. Durant el curs 2011-2012 van assistir
a la UEC un total de 9 alumnes de 3
centres de secundària de la comarca.
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Els alumnes assisteixen algunes hores
setmanals als seus centres de referència.
La UEC, el centre d’ensenyament d’origen i
la família pacten les hores que l’alumne
estarà al seu centre d’ensenyament per dur
a terme les assignatures necessàries que
juntament amb el treball lectiu que es
realitza a la UEC li facilitaran l’obtenció del
graduat escolar.
A finals del curs 2011-2012 un alumne va
obtenir el graduat escolar; quatre van
continuar la seva formació, tot i no obtenir
el graduat escolar, en un PQPI (Programa
de Qualificació Professional) i dos més van
continuar a la UEC.
L’any 2012 es van realitzar amb els joves
30 sortides formatives a empreses del
Ripollès, i a recursos formatius municipals i
comarcals.

En el primer trimestre del curs escolar
2012-2013 es va ampliar el nombre de
places de 8 a 10. Han assistit un total de 6
alumnes entre el setembre i el desembre
procedents de 4 centres de secundària de
la comarca.
El total de joves participants l’any 2012 és
de 12 joves.
El nombre d’alumnes en relació al centre
de procedència és el següent:

Memòria 2012

Sortida amb els alumnes de la UEC. Estiu de 2012.
Font: Blog UEC Ripollès.
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Al mes de juny, des del programa, es va
oferir una xerrada sobre l’adolescència
adreçada als pares i a les mares
d’aquestes escoles, on van assistir una
vintena de persones.

Programa l’Aventura de la Vida

És un programa que s’emmarca dins el
currículum escolar com a eix transversal de
treball de l'educació per a la salut i la
prevenció del consum de drogues.
Està adreçat a infants de 5è i 6è
d’Educació Primària, a través dels seus
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
per tal de promoure hàbits de vida
saludable, inspirant-se en un concepte de
salut com a manera de viure autònoma,
complaent i solidària.
En el 2012, al Ripollès, s’han adscrit al
programa un total de 6 centres escolars,
atenent un total de 237 alumnes entre 5è i
6è de primària.
Concretament,
els centres que
participat han estat els següents:





han

Escola Vedruna de Ripoll
Escola Joan Maragall de Ripoll
Escola Salesiana Santa Maria de Ripoll
Escola Mare de déu de Núria de Ribes
de Freser
Escola Mestre Andreu de Sant Joan de
les Abadesses

El programa també
adreçada als docents.

ofereix

formació

Els materials bàsics del programa
l'Aventura de la Vida són els àlbums de
cromos, un per a cada alumne, que
exemplifiquen situacions habituals amb què
es poden trobar els nois i noies. Cada
àlbum proposa 36 cromos que reflecteixen
situacions diverses viscudes per una colla
d’amics en tres espais de la vida
quotidiana: la família, l’escola i el barri.
Servei d’Integració Familiar

El Servei d’Integració Familiar (SIF) és una
Institució
Col·laboradora
d’Integració
Familiar que intervé en l’àmbit de l’adopció i
l’acolliment d’infants. El radi d’actuació en
matèria d’adopció és la demarcació de
Girona, i en matèria d’acolliment són les
comarques del Ripollès, la Garrotxa i la
Cerdanya.

La distribució d’alumnes als centres
adscrits al programa és la següent:

L’objectiu del SIF és integrar infants, que
han estat tutelats per l’Administració
competent (Direcció General d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència), en el si d’una
família ja sigui mitjançant un acolliment o
una adopció.

Gràfic4. Distribució de l’alumnat per centres escolars

Algunes de les funcions del SIF són:
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Valorar i preparar a les persones o
famílies que han sol·licitat fer una
adopció a Catalunya o bé un
acolliment.
Informar a les famílies de la realitat
dels infants susceptibles d’adopció
i d’acolliment mitjançant un procés
de formació.
Donar suport i orientació a la
família i a l’infant per aconseguir
una integració plena.
Ajudar a les famílies a decidir si
l’adopció és l’opció més adequada
per ser pares i/o mares.

5



Sensibilitzar sobre l’acolliment i
cercar famílies interessades en dur
a terme un acolliment familiar.

Gràfic 5. Nombre de nens/es distribuïts segons les
franges d’edat

més de 4 anys

Cal dir que el SIF ha intervingut
fonamentalment en l’àmbit de l’adopció,
concretament en la valoració de famílies
que han sol·licitat adoptar un infant a
Catalunya i en el seguiment de les famílies
amb un infant en procés d’adopció.
Durant l’any 2012, 17 famílies han estat
proposades com a idònies per adoptar.
Dues d’elles són del Ripollès.

3 - 4 anys
24-36 m
12-24 m
6-12 m
1-6 m
0-1 mes
0

Del total de les 17 famílies, 14 han
sol·licitat l’ adopció a Catalunya i 3 han fet
la sol·licitud d’un infant amb necessitats
especials.
Cal destacar que 7 famílies van sol·licitar
adoptar un infant de necessitats especials.
D’aquestes, 4 van abandonar el procés ja
que el perfil d’aquests infants no
s’adequava a les seves expectatives, i
només 3 van finalitzar l’estudi i van ser
proposades com a idònies.
El perfil de les famílies no ha presentat
variació respecte l’any anterior. Correspon
a famílies heteroparentals sense fills, i amb
dificultats per tenir fills biològics. La
diferència més significativa respecte l’any
2011 és l’increment de famílies que ja
tenen nens adoptats (29%). Aquest
increment s’explica perquè eren famílies
que van sol·licitar una segona adopció i
s’ha dut a terme l’actualització de la seva
situació.
Pel que fa al seguiment d’infants que es
troben en procés d’adopció, el nombre ha
estat de 103 nens/es que viuen amb 96
famílies de la demarcació de Girona.
D’aquestes, 7 famílies estan ubicades al
Ripollès.
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5

L’edat. El 65% dels infants tenen
menys de sis mesos de vida quan
inicien la convivència amb la
família.

7

8
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La procedència. El 60 % són
autòctons i la resta són fills de
persones immigrants.

Gràfic 6. Nombre de nens/es segons la procedència

2

3
3

12

Comunitari
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Els infants, abans d’iniciar la convivència
amb les famílies preadoptives, han estat en
altres recursos o nuclis de convivència
com: hospital, centre, família d’urgència..
La majoria dels infants, 14 dels 20, han
viscut dos canvis abans de conviure amb la
família.
Gràfic 7. Nombre de nens/es segons el tipus de
recursos o nucli de convivència anteriors

1

2

Durant el 2012, han iniciat la convivència
20 nens amb famílies preadoptives de la
demarcació de Girona, amb el perfil
següent:


6

5

1
11
Hospital
Hospital + Centre
Hospital + Família urgència
Família biològica + Centre
Família biològica + Centre + Família acollidora

Memòria 2012

5

Dels 20 nens/es que han iniciat la
convivència amb família, n’hi ha 11 que
presenten alguna dificultat.
Hem constatat que en nadons, les malalties
lleus són les que més es presenten i les
més habituals són afectacions respiratòries.
La majoria d’aquestes coincideixen amb els
infants que han nascut prematurament o
bé amb un pes baix.
Els infants de més edat (majors de 2 anys),
el retard en el desenvolupament i el
trastorn emocional són els que més
incidència tenen.
Pel que fa al procés legal, durant aquest
any 33 nens han finalitzat el procés legal
d’adopció. Dos d’aquests infants viuen amb
famílies del Ripollès. La durada mitja
d’aquest procés ha estat de 3 anys.

d’aliments, guarda i custòdia del
fills/filles, règim de visites, divisió del
béns ganancials...) i processos penals
(conveniència
d’interposar
una
denúncia per maltractaments, les
conseqüències per al denunciant i per
al denunciat, ordres d’allunyament...)
Suport en la tramitació de l’advocat
d’ofici: 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.

Gràfic 8. Actuacions realitzades durant l’any 2012

En relació als acolliments, el SIF ha centrat
la seva intervenció en la difusió i en el
seguiment.
Arrel de la difusió que s’ha dut a terme
aquest any, sis famílies es van interessar
per rebre més informació sobre l’acolliment
familiar, tot i que de moment no ha fet la
sol·licitud corresponent.

Servei d’Informació i Atenció a les
Dones
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) ofereix atenció integral a les dones
de la comarca del Ripollès.
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.
Les actuacions del SIAD són les següents:




Informació, orientació i assessorament
sobre els drets de les dones i l'exercici
d'aquests.
Suport psicològic a les víctimes de
violència masclista i als seus fills.
Assessorament jurídic dirigit a dones
que han patit violència masclista:
informació i assessorament sobre
qualsevol
tema
relacionat
amb
processos civils
(separacions i/o
divorcis, impagament de pensions

Memòria 2012

El SIAD ha treballat amb un total de 211
dones. El nombre de persones ateses per
tractar qüestions personals i/o familiars ha
estat de 114.
El nombre de persones amb les quals s’ha
treballat en actuacions de caire comunitari
ha estat de 97.
El perfil de la persona que és atesa pel
SIAD és el següent:





Dona
Edat compresa entre 30 i 39 anys
Amb fills menors d’edat al seu
càrrec
Nacionalitat espanyola

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 seus fills i filles. A
la comarca del Ripollès s’han detectat 51
situacions noves de violència durant el
2012, i s’han atès 87 dones i 22 infants.
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Gràfic 9. Persones víctimes de violència* per municipis
(*directa i/o indirectament)
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A nivell comunitari, s’han dut a terme
actuacions diverses en col·laboració amb
les associacions de dones de la comarca
del Ripollès, orientades a fomentar la
igualtat de gènere i , visibilitzar a la dona en
tots els àmbits. Les activitats més
destacades han estat les següents:


La celebració del dia 25 de
novembre, Dia Internacional de la
No Violència contra les Dones i
Nenes, als diferents municipis de la
comarca amb iniciatives de les
diferents associacions de dones
que van realitzar les següents
actuacions: lectura d’un manifest
de rebuig en contra de la violència
de gènere, encesa d’espelmes,
jocs infantils per la igualtat i
representació d’ombres xineses,
entre d’altres.
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Jornada “Treball en xarxa en
l’àmbit
de
la
infància
i
l’adolescència”.
La participació als diferents actes
ha estat significativa: 669 persones.



Exposició “Història i Memòria del
Ripollès a través de les dones” per
commemorar el 8 de març, Dia
Internacional
de
la
Dona
Treballadora.
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COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA

En una situació de crisi com la que estem
vivint, la cohesió social i la convivència
guanyen
especial
rellevància
per
aconseguir una societat harmoniosa i
prevenir conflictes.

L’acollida i la inclusió de les
persones nouvingudes

A partir del 2011 Catalunya registra, per
primera vegada des de l’any 2000, un
descens majoritari en el percentatge de
població immigrada de moltes comarques
catalanes. No és el cas del Ripollès, que
continua augmentant sostingudament com
en els darrers anys. Ara bé, cal tenir
present que l’increment de la taxa
d’immigració comarcal està condicionat pel
fet que el Ripollès segueix perdent població
autòctona. Per tant, degut a la poca
arribada de nouvinguts necessàriament el
Servei d’acollida (SAC), s’ha hagut de
reorientar i redefinir.

De totes maneres, per aquelles persones
que necessitin suport per assolir-ne els
continguts
(a
causa
de
dificultats
lingüístiques o de comprensió, per
exemple)
poden
disposar
d’una
professional que els faci la tutoria. És
important esmentar que les persones
immigrades que necessiten renovar o
tramitar la seva documentació acreditant
l’arrelament social o l’esforç d’integració al
territori, se’ls ofereix l’oportunitat de superar
una prova de Coneixement de l’entorn i
aconseguir, així, un certificat vinculant a
l’hora gestionar aquests tràmits.
Gràfic 1. Nombre de sessions de Coneixement de
l’Entorn realitzades al Ripollès
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S’ha potenciat la formació de Coneixement
de l’Entorn que té la finalitat de promoure
una major autonomia que ajudi, tant a les
persones nouvingudes que s’empadronen
al Ripollès, com a aquelles persones que
desconeixen aspectes importants de
l’entorn on viuen, en el seu procés
d'incorporació a la societat en igualtat
d'oportunitats.
El SAC va destinat a totes aquelles
persones nouvingudes, immigrades o
nacionals, que arriben al Ripollès i que
volen conèixer més a fons els recursos de
la comarca i també aspectes culturals i de
convivència de la societat catalana.

Ripoll

Campdevànol

Ribes

Planoles

St. Joan

Font: Elaboració pròpia del CBS Ripollès

A Ripoll, el 92.8% de les persones que
assisteixen a les sessions de Coneixement
de l’Entorn han aconseguit el certificat. La
resta de persones encara estan realitzant el
seu itinerari personalitzat. Als altres
municipis, el 100% ja ha superat la prova
de Coneixement de l’Entorn.

La metodologia aplicada al Sevei permet
treballar de manera molt autònoma, ja que
el contingut de tots els mòduls està publicat
a la pàgina web del Consorci per facilitar el
seu l’autoaprenentatge.
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Gràfic 2. Distribució per nacionalitats de les persones
que han realitzat Coneixement de l’Entorn
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Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès

La gestió d’informes d’estrangeria és
competència de la Generalitat de Catalunya
des del juny de 2011. Als municipis del
Ripollès s’han tramitat un total de 23
informes d’arrelament social. Aquests
informes són un dels documents que s’han
d’adjuntar a l’hora de regularitzar la situació
administrativa al cap de 3 anys de viure en
un territori concret.
Gràfic 3. Informes d’arrelament social per municipis
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Foment de la convivència i la cohesió
social
El Consorci de Benestar Social treballa amb i
per a tota la
ciutadania: amb el
col·lectiu de la gent
gran, de la infància
i l’adolescència, de
la família, amb
dones, col·lectius
vulnerables
amb
risc d’exclusió social, persones immigrades,
associacions i entitats, amb persones que tenen
alguna discapacitat, etc. Alguns d’aquests
col·lectius sovint són objecte d’un tracte
discriminatori per part de la pròpia ciutadania.
Aquesta discriminació es tradueix en prejudicis,
rumors i actituds negatives en el tracte com ara
el masclisme, la xenofòbia...
Per tal de sensibilitzar la ciutadania mitjançant
informació objectiva i contrastada el programa
Veritat o Mentida facilita eines a la ciutadania
per tal que es qüestioni els rumors i estereotips
que circulen sobre temes relacionats amb
l’àmbit social. El programa s'estructura en
diferents campanyes de sensibilització que
tenen com a objectiu evitar l’exclusió social d’un
col·lectiu concret.
Degut a l’actual situació de crisi, la població
immigrada s’ha convertir en la diana de molta
rumorologia i estereotips que provoquen certa
discriminació. La primera campanya del Veritat
o Mentida se centra en els rumors que circulen
pel Ripollès sobre la població immigrada.
La recollida d’informació i de rumors relacionats
amb la població immigrada s’ha realitzat a
través d’un procés participatiu amb diferents
entitats i professionals de la comarca.
Taula 1. Comissions de treball realitzades

Planoles

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès

Destaquem que durant el 2012 s’han
tramitat un 39.1% més d’informes
d’arrelament en comparació al 2011.

Àmbit
Social
Educatiu
Juvenil i
cultural
Salut
Comerç

Núm.
sessions
6
1
1
1
1

Núm.
participants
45
14
7

% de
participació
104%
100%
63.6%

3
11

23%
23%

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès
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Entre totes les comissions de treball, en
total es van detectar en total 373 rumors,
dels quals el 68% van ser rumors repetits.
Els 5 rumors negatius més estesos són que
els immigrants:

Taula 2. Distribució del voluntariat per àmbits

Àmbit

Serveis Socials

Núm.
voluntaris
1
1

1.
2.
3.
4.
5.

Es queden totes les ajudes
No es volen integrar
Maltracten més les seves dones
Delinqueixen per guanyar-se la vida
Ens roben la feina

Els 5 rumors positius més repetits són:
1. Emigren buscant una vida millor
2. S’abusa d’ells aprofitant la seva
situació de vulnerabilitat.
3. No s’integren perquè no els deixem
4. Tenen més dificultats per trobar
feina que els autòctons
5. Es queden les feines que els
autòctons no volem fer
Veritat o Mentida ha realitzat una recerca
d’informació objectiva per tal d’esbrinar què
hi ha de cert o de fals en cada rumor i ha
projectat una campanya de difusió per fer
arribar els resultats al màxim nombre de
gent possible.
Podeu consultar els antirumors a la pàgina
web del Consorci.

Infància i
adolescència

4

Tasques
Suport lingüístic de
conversa en català
Suport a la infància
Suport als Centres
Oberts

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès

També cal destacar l’estreta relació que el
Consorci de Benestar Social ha establert
amb les entitats socials de la comarca, per
tal de posar en marxa projectes
comunitaris.

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.
Durant el 2012 s’han realitzat 9 reculls de
dades de diferents temes:
Taula 3. Reculls de dades per àmbits

El voluntariat

Àmbit
Població

És evident que la
societat civil té un rol
fonamental en el
desenvolupament
comunitari, sobretot
en
la
conjuntura
socioeconòmica actual.
Durant el 2012 el CBSR ha comptat amb 6
persones voluntàries.

Infància i
adolescència

Tasques
Fitxes municipals i comarcal
Infància i adolescència en l’àmbit de
l’ensenyament
Ajuts al Menjador Escolar
Adopcions a Catalunya, demarcació
de Girona

Exclusió

Renda Mínima d’Inserció
Prestacions i subsidis públics
d’ocupació

Dependència

Ajut a Domicili i Ajudes Tècniques

Dones

Servei d’informació i orientació a les
dones

Immigració

La immigració al Ripollès

Font: Elaboració pròpia CBS Ripollès
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IDEES CLAUS

1.En l’actual situació socioeconòmica, el
Consorci de Benestar Social del Ripollès té
un paper molt important en relació als
aspectes següents:
.La detecció i contenció de situacions de
risc social i socioeconòmic.
.Distribució
dels
recursos
existents
prioritzant les necessitats detectades.
Visibilització de les necessitats i la
implicació de tots els agents socials per tal
de garantir, en la mesura del possible, les
necessitats bàsiques de les persones i/o
famílies.

5.L’atenció

de les persones immigrades
que viuen al Ripollès, malgrat que continua
essent necessari treballar per la seva
integració,
els
recursos
disponibles
pràcticament han desaparegut i això ha
provocat un replantejament de les línies
d’intervenció. La nova perspectiva situa a
tots els col·lectius de risc (infància,
immigració, dones, gent gran,...) en una
situació d’exclusió i planteja un treball
d’inclusió social.

6.La
2.L’atenció

social bàsica detecta un
augment de persones i famílies que fan
demandes puntuals, en el moment en què
la seva situació laboral i econòmica
empitjora. Però sobretot, es constata el
deteriorament de les situacions personals
i/o familiars de precarietat que perduren en
el temps, fins a l’extrem d’afectar a la seva
salut física i/o psíquica.

3.En relació als serveis de promoció de
l’autonomia i atenció a la dependència, cal
destacar que continuen essent els més
utilitzats degut a l’elevat nombre de
persones majors de 65 anys que viuen al
Ripollès.
No obstant, la demanda d’atenció personal
en el Servei d’Ajut a Domicili ha disminuït
essent els familiars que es troben
desocupats qui tenen cura de la persona
dependent.

col·laboració i cooperació amb les
entitats socials de la comarca s’ha
incrementat durant l’any 2012. Es tracta
d’una de les línies estratègiques del
Consorci de Benestar Social del Ripollès,
d’igual manera que ho és per a la
Generalitat de Catalunya en el Pla de Lluita
contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

7.Una altra línia estratègica del Consorci
de Benestar Social del Ripollès continua
essent la comunicació amb la ciutadania,
per tal de fomentar valors com la
transparència i l’accessibilitat.

4.L’atenció social a la família, les dones i
la infància i l’adolescència està centrada en
la
prevenció
i
la
contenció
del
deteriorament de les situacions de risc, que
és la tendència natural en moments de crisi
econòmica com l’actual.
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