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Un gran equip de professionals format per grans persones 



TRACTAMENT SOCIAL A PERSONES I 
FAMÍLIES

El tractament social és el nucli de la intervenció social, orientat a assolir la promoció, 
capacitació, prevenció, contenció i conscienciació dins d'un procés d'acompanyament de la 
persona-família en el seu projecte de millora



Repercussions de la pandèmia 

.

Cribatge social i primera acollida de manera continuada habilitant línies telefòniques alternatius per tenir una major capacitat de resposta.

Atenció telefònica: tant de primeres atencions com per a la realització de seguiment per continuar estant al costat de les persones des de la distància física.

Facilitats en quant a la recepció de documentació per la tramitació d’ajudes: adaptació de procediments en context de pandèmia i de confinament domiciliari amb 

nous canals de comunicació entre persones ateses i el servei (correu electrònic i watsapp).

Adaptació de criteris de determinades ajudes per afavorir arribar a més població: revisió barems d’ajudes d’alimentació entre d’altres.

Evitar llistes d’espera: seguiment continuat de la primera atenció per tal d’evitar la demora en la resposta a la ciutadania a través del monitoratge de totes les 

trucades rebudes per intentar resoldre-les en un termini molt breu de temps.

Incorporació de l’atenció presencial augmentant la capacitat de resposta. S’han reforçat dos equips com són el de Primera Acollida i l’Equip d’Atenció a la 

Dependència.

Ens ha derivat a fer canvis constants per tal de poder-nos adaptar al màxim a les noves necessitats que anàvem detectant i a les que era necessari donar resposta.

El canvi com a cultura de la organització. Organitzacions flexibles que s'adaptin a les necessitats de cada moment.

La constant pregunta que ens fem: Com fer millor el que estem fen?.



Volum de persones ateses

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020

Població VNG 66905 66591 66275 65941 65684 65972 66077 66274 67086 67733

Persones ateses 7733 8353 7917 7250 7085 7033 7470 7347 6965 9132 

% població atesa 11,55% 12,54% 11,94€ 10,99% 10,78% 10,66% 11,30% 11,08% 10,34% 13,48% 

Població Vilanova i la Geltrú

L’any 2020 l'augment de població és del 0,96%

Persones ateses

Augment del 31,11%

% Població atesa

Augment de 3,10%



Expedients corresponen a nuclis de convivència

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020

Nombre 

d’expedients
3019 3611 3143 2907 2876 2898 3124 3079 4238 5509

2019-2020

1271 Expedients més

Augment del 29,96%
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Expedients 2020

Expedients treballats 5509

Expedients nous 1824
33,11% 

del total



Necessitats detectades 

2020

Problemàtiques mes freqüents

Mancances socials dificultats en les relacions familiars i/o socials, aïllament físic, dificultats d’integració social, indicis trastorn mental.

Salut i drogodependència  majoritàriament malaltia física crònica molt vinculada al perfil de persones grans i/o depenents.

Dificultats econòmiques: manca d’ingressos, ingressos insuficients, atur, prestacions, ...

Dificultats vinculades a la discapacitat/diversitat funcional

Problemàtiques laborals: atur sense subsidi, treball submergit, treball esporàdic.

Habitatge: dificultats pagament lloguer, ocupacions, infrahabitatge, desnonaments,...

Dificultats aprenentatge escolar i l’escolaritat obligatòria inacabada

Sospites maltractaments 

Atenció psicològica sobretot generada per la situació de pandèmia

Altres: problemàtica legal per estrangeria,...



Ajuts econòmics d’urgència social es gestionen mitjançant una comissió econòmica setmanal CAE 

Conceptes

Ajuts 

aprovats 

2019

Ajuts 

aprovats 

2020

Imports

2019

Imports 

2020

Diferència 

€

Habitatge accés o 

manteniment d’un sostre on 

viure

98 202 93.919,04 167.568,56 +73.649,52 

Subministraments
pagament d’alta o 

subministraments d’aigua, llum i 

gas d’un habitatge

335 80 49.715,29 11.448,72 -38.266,57

Salut ajuts de farmàcia, ulleres, 

pròtesis, odontologia...
124 148 16.406,62 23.305,25 +6.898,63

Alimentació bàsica 80 145 8.852,00 44.108,32 +35.256,32

Transport 75 38 4.930,70 1.705,66 -3.225,04

Promoció autonomia 

personal
--- 4 ----------- 3.943,40 +3.943,40

Infància/adolescència 142 63 12.287,13 7.552,49 -4.734,64

Altres 72 61 25.050,33 13.755,92 -11.294,41

Total 

846 

(sol.licituds

gestionades

1050, 106 

denegades)

741

(sol·licituds 

gestionades 

981, 

144 

denegades)

192.384,99 273.388,32 +81.003,33

Pressupost
Ajuts d’urgència social 210.000,00
Pobresa energètica 80.000,00
Augment per COVID 127.000,00

TOTAL PRESSUPOST 417.000,00

Despesa total executada 273.388,32 €
65,56 % del pressupost total

Pobresa energètica
Pressupost  pobresa energètica 80.000
Despesa executada 11.559,72
S’acorda no pagar factures, pendent 
negociacions
14,31% del pressupost

2020
Menys nombre d’ajudes tramitades (influència de la situació de 

confinament) però import econòmic més elevat



Ajuts econòmics d’urgència social 

2020

Adaptacions com a conseqüència de la COVID-19

Incorporació targetes prepagament Bon Àrea, eina per no col·lapsar l’Economat social

Increment d’ajuts per arranjaments d’habitatges

Incorporació d’ajuts digitalització famílies amb infants, ordinadors i tauletes

Actualització a l’alça dels imports en concepte d’ajuts pagament lloguers i alimentació

Obertura línia d’ajuts per promoció de l’autonomia personal en situació de dependència, inici de 

la gestió al desembre

Possibilitat de gestionar ajudes econòmiques a persones en situació irregular

Suspensió d’ajuts en concepte de subministraments, electricitat i gas, negociacions entre Generalitat i 

subministradores



Pressupost

Any Pressupost inicial
Modificacions de 

pressupost
Pressupost final

Execució del 

pressupost

2016 3.373.475,37 236.375,57 3.973.850,94 3.727.346,64

2017 3.958.043,00 410.771,99 4.368.814,99 4.108.249,49

2018 4.555.778,00 -100.170,23 4.455.599,77 3.909.069,02

2019 4.555.778,00 -82.336,00 4.473.442,73 4.237.830,73

2020 4.158.971,00 1.105.320,42 5.264.273,42 5.111.208,57

93,80% del pressupost final

94,04% del pressupost final

87,73% del pressupost final

94,73% del pressupost final

97,09% del pressupost final

+ 26,57% del 
pressupost inicial Hem gastat el 97,09% del 

pressupost total i el 122% 
del pressupost inicial

2016-2020
En 5 anys hem augmentat

el pressupost en
1.344.862€,

un 26,51%



Recursos humans

Any Pressupost inicial
Nombre de 

treballadors/es

2016 834.384,36 26

2017 989.632,00 28

2018 1.892.942,00 42

2019 1.892.942,00 55

2020 2.212.432,00 61

2016-2020
En 5 anys hem augmentat

el pressupost en
1.378.047,70€,

un 26,51%

2018
Municipalització del CSP2016-2020

En 5 anys hem augmentat
en 35 professionals,

un 134%

Necessitat de treballar les 
substitucions i consolidar l’equip de 

professionals

2018-2020
Des de la incorporació del 

personal del CSP el pressupost 
ha augmentat en 319,490€ i en 

19 professionals, un 45%



Habitatge 

Sol·licituds ME Favorables
Proposta

adjudicació pis
Desistides

Derivades 

Ofideute

Pendents 

resolució

23 8 2 3 6 6

Adjudicacions de pisos de la Mesa d’emergència: 
6 pisos

2 pisos sol·licituds del 2020
2 pisos sol·licituds del 2019
2 pisos adjudicats a famílies provinents 

d’altres municipis
1 renúncia a un pis adjudicat el 2019

Intervenció dels Serveis socials en 73 procediments de 
desnonament amb data de llançament assenyalada.

En 14 procediments es van arribar a dictar dues dates de 
llançament, en 4 procediments se’n van assenyalar fins a 3 i en 

1 cas fins a 4. Aquest fet posa de manifest el patiment de les 
famílies que es poden quedar sense casa. Preocupa 
especialment la vivència que tenen els i les menors. 

Elaboració d’informes

TOTAL
Mesa d’emergència

En aplicación del 

DL 17/2019
PEEU

110 26 66 18



Comunicats gestionats segons procedència
comunicacions que arriben als serveis socials quan es detecta alguna situació susceptible d’intervenció

Procedència 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pol. Local 140 129 144 137 151 102

Mossos 16 50 40 22 32 6

Fiscalia Menors 19 13 12 1 15 11

Fiscalia VNG - Gavà 12 15 7 8 5 3

Jutjats 19 28 26 37 74 53

DGAIA 53 61 40 68 66 36

EAIA 1 1 3 6 18 9

Síndic 0 4 3 7 6 1

Altres 0 7 6 3 10 3

TOTAL 260 308 281 289 377 224

Comparativa
2019-2020

- 32,45%   

- 81,25% 

- 26,67% 

- 40,00% 

- 28,38%   

- 45,45%   

- 50,00%   

- 83,33%   

- 70,00%   

- 40,58%   



Comunicats gestionats segons problemàtiques

Procedència 2016 2017 2018 2019 2020

Conflicte amb les persones 10 29 41 43 18

Violència de gènere 39 30 30 23 9

Violència domèstica 3 8 12 17 7

Violència filioparental 10 5 7 4 2

Agressió sexual 6 4 3 7 2

Persona en risc 110 89 102 31 18

EAIA - DGAIA -- -- -- 83 44

Malaltia 45 24 20 20 16

Absentisme 1 3 3 0

Habitatge 13 16 26 59 47

Possible consum 16 4 5 1

Possible delicte 10 34 15 39 32

Conductes incíviques 22 21 13 6 5

Altres 23 20 20 37 23

TOTAL 308 287 289 377 224

2020

En general s'observa una forta davallada en 
l'entrada de comunicats que arriba a ser de gairebé 
un 41%. 

És evident que aquesta forta caiguda del número de 
comunicats es deguda a la situació excepcional que 
s'ha viscut arran del COVID-19. 

No obstant, hi ha algunes problemàtiques en que la 
davallada és més moderada com per exemple en els 
comunicats que afecten a temes d'habitatge o els 
que fan referència a possibles delictes. 

Per altra banda, crida l'atenció el retrocés molt 
marcat dels comunicats que fan referència als 
diferents tipus de violència.



Comunicats – petició d’informes
Procedència 2016 2017 2018 2019 2020

Fiscalia de menors 12 10 1 12 10

Fiscalía VNG - Gavà 13 7 6 4 2

Jutjat 14 19 21 41 15

DGAIA 61 42 31 58 35

EAIA 0 3 1 1 0

Síndic 4 3 7 5 1

Altres 3 2 3 4 1

TOTAL 107 86 70 125 64

Comparativa
2019-2020

- 16,67%   

- 50,00% 

- 63,41%   

- 39,66%   

- 100,00%   

- 80,00%   

- 75,00%   

- 48,80%   

2020

Forta davallada de les 
peticions d'informe en 
consonància a la 
reducció del nombre 
d'entrada de 
comunicats.

Procedència 2016 2017 2018 2019 2020

Fiscalia de Menors 11 11 2 10 7

Fiscalia VNG - Gavà 10 9 15 4 2

Jutjat 9 20 25 32 14

DGAIA 20 32 22 28 24

EAIA 0 3 8 4 2

Síndic 4 2 6 4 1

Altres 2 2 1 3 1

TOTAL 56 79 79 85 51

Comunicats – emissió d’informes – destinataris

Comparativa
2019-2020

- 30%

- 50%

- 56%

- 14%

- 50%

- 75%

- 66%

- 40%

2020

Disminució del 
número d'informes 
emesos a partir de 
l'entrada d'un 
comunicat 
directament 
relacionada amb la 
davallada del 
número d'entrada de 
comunicats i del 
número de peticions 
d'informes. 



Procedència 2019 2020

Fiscalia de Menors 10 12

Fiscalia VNG - Gavà 9 2

Jutjat 39 57

DGAIA 87 130

EAIA 21 23

Altres (Habitatge) 81 110

TOTAL 247 334

INFORMES ELABORATS 

Procedència 2019 2020

Fiscalia de Menors 0 0

Fiscalia VNG - Gavà 5 0

Jutjat 7 41

DGAIA 0 0

EAIA 20 15

Altres (Habitatge) 46 52

TOTAL 78 108

INFORMES D’OFICI ELABORATS

El número d'informes emesos al llarg de 2020 ha tingut un increment notable, que s'aproxima al 35%,  sent 
especialment rellevant l'augment dels informes enviats a DGAIA i dels informes sobre temes d'Habitatge (SIDH - ME -
PEEU). Així mateix, també s'ha incrementat força, el número d'informes enviats d'ofici, tot i que en aquest cas hem de 
tenir en compte que 22 dels informes comptabilitzats als Jutjats són còpies d'informes de Mesa d'Emergència, i si no 

tinguéssim en compte aquests 22 l'increment seria més moderat.



Queixes i reclamacions

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020

Nombre de queixes 162 81 66 36 41 39 29 27 59 36

Queixes 2020

Contestades 36

Denuncia de situació 9

Sobre la Regidoria 11

Sobre el/la referent 5

Canvi de referent 9

El circuit de queixes i reclamacions 
ens ajuda a millorar



Formació dels professionals

Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020

Hores formació 966 1017 910 681 391 921 832 489 268

Hores supervisió 342 324 306 334 432 444 432 410 274

Davallada en el nombre d’hores de formació dels professionals davant 
la priorització de l’atenció a les persones usuàries i l’augment de la 

demandada arran de la situació de pandèmia



SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL

SolSS



SolSS

Any 2017 2018 2019 2020

Usuaris/es 127 128 187 306

Taxa d’inserció 34% 31% 13% 11%

Creixement persones usuàries ateses fruit de la crisis 
sanitària i social produïda per la Covid-19

Perfil persones usuàries: 

persones en situació d’ERTO.

persones que han perdut la feina.

persones que fins ara no treballaven perquè ho feia la seva parella i ara la seva 
parella ha perdut la feina i s’han vist obligades a activar-se laboralment.

persones que estaven treballant en economia submergida.

Any 2020 Usuaris/es Insercions Taxa d’inserció

Adults 249 29 12%

Joves*
Fins a 29 anys

57 5 9%

Atenció a primera acollida (nova modalitat d’atenció davant 
l’augment de demandes vinculades a la manca de feina)

61 persones ateses

12 sessions grupals

12 sessions individuals

Oficina jove

Al mes de juliol desapareix la figura de l’assessora laboral de l’oficina 
jove, el servei continua fent atencions però no s’ofereix l’atenció 
personalitzada i de seguiment que fins aleshores h havia limitat el 
treball amb el i les joves.



PROJECTE SENSELLARISME
Atenció medi obert i pis d’inclusió

Augment del 50% del contracta amb el Grup ATRA que intervé des del març de 2019.

Sensellarisme: “Fenomen global amb impacte local, la conseqüència més extrema de la desigualtat”

Mites: estan així perquè volen, tots són alcohòlics, no volen treballar, no hi ha solució, tot són 
homes, ......



Sensellarisme

SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

5%
8%

39%

20%
INFRAHABITATGE

HABITATGE INESTABLE 

CARRER

RECURSOS D'ALLOTJEMNET PÚBLIC

ALTRES O DESCONEGUT

28%

Detecció 182 persones (20% dones i 80% homes) en les 
diferents modalitats de sensellarisme: carrer, 
infragabitatge, habitatge insegur

Increment de 98 persones més que l’any anterior, 
principalment persones vivint en infrahabitatges.

Increment de les deteccions: 106 deteccions noves 
persones 

De les persones ateses en el si del projecte 11 han 
pogut accedir a un habitatge estable (6 dones i 5 
homes)



2020

Foto fixa a 31 de desembre de 2020 

21 persones sense sostre que viuen a la via pública.

29 persones que viuen en allotjament inestable/insegur.

40 persones que viuen en un habitatge inadequat/Infrahabitatge, allotjaments no 

convencionals.

5 persones que viuen en equipaments: 2 Pis d’inclusió, 1 Pis d’emergències per a dones, 1 
centre hospitalari i 1 presó.
8 persones que es desconeix on pernocten.

D’aquestes persones el seu arrelament al municipi és:
- 86 persones residents (83,5%) 
- 17 persones passavolants (16,5%)

Projecte sensellarisme



Projecte sensellarisme

La crisi produïda arran de la pandèmia de la Covid-19 ha generat situacions de major vulnerabilitat social, especialment per aquelles 
persones que ja es trobaven en una situació de sensellarísme, ja sigui al carrer o en infrahabitatges, empitjorant la seva situació.

Les persones que estaven en risc d’exclusió, habitualment tenien un modus vivendi que els permetia anar tirant, com viure de la venda 
de segona mà, de feines en negre, de la venda de ferralla, de l’almoina o de l’ajuda de la xarxa de suport, amb la situació de pandèmia 
han vist com empitjorava la seva situació esdevenint més dependents dels serveis socials.

Increment significatiu de les persones en situació de sense llar, i en especial en les persones que pernocten a l'espai públic o la 
intempèrie.
Increment persones que perden la llar i viuen als seus vehicles.
Augment de persones que viuen en habitatge inadequat o infrahabitatge (lloguers habitacions, ocupacions il·legals,...).
 Augmenten les persones vivint en infrahabitatge, ja coneguts (Nissan, Mezquita i Sant Gervasi), però han aparegut noves 
ocupacions en naus, casetes, pisos, locals i barraques.
Augment de persones que estan acollides a cases de familiars, amics o coneguts i que han de marxar. 
Augment de la demanda de dutxes i alimentació de persones que malgrat disposar d’un sostre, habitatge insegur o inadequat, no
poden assegurar la cobertura de necessitats bàsiques (subministraments i alimentació). 



ÀMBIT ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Curs 2019/2020

Abasta el treball dels serveis socials en relació a la infància i l'adolescència en situació de risc i/o 
vulnerabilitat



Els SBAS de VNG han atès a un total de 829 d’infants i/o adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social i a les seves famílies,
durant l’Estat d’Alarma ( Març-Juny) . Aquestes atencions suposen un 6’86% de la població menor d’edat del municipi (població de 0 a
17 anys: 12.077 menors any 2020 segons Idescat).

De la infància/adolescència atesa,725 infants/adolescents ja tenien expedient obert a la regidoria i 104 infants/adolescents són casos
de noves famílies, o que no han anat mai abans als SSB o bé feia més d'1 any que no eren ateses.
Això denota l’augment de situacions noves que han entrat al circuit dels serveis socials on hi ha menors.

Posem en valor la tasca preventiva i de detecció com a element clau per a la intervenció social.



Programa de l’obra social “La Caixa”  - Fundació AGI -

Recurs AGI 

Sol·licituds 

enviades

Curs 18-19

Sol·licituds enviades

Curs 19-20 
COVID-19

Teràpia Familiar
28 sol·licituds 

9 renovacions 

10 sol·licituds 

15 renovacions 
67 FAMILIES telemàticament 

Teràpia Individual 
34 sol·licituds 

12 renovacions 

5 sol·licituds

16 renovacions
--------------

Béns 
73 Aliment/Higiene

12 Equipament Escolar
75 Aliment/Higiene 78 Aliment/Higiene

Reforç escolar 42 Derivacions 

14 baixes 

47 Derivacions 

10 baixes 
Seguiment virtual

Taller Reflexiu i Educatiu 

per a 

Pares i Mares 

14 Derivacions 

6 assistents 

17 Derivacions 

12 assistents 
Suspès 

Espai Familiar 
12 Derivacions 

6 assistents 

10 derivacions 

9 assistents 

Seguiment virtual
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Crea i aprèn, espai de reforç escolar

CURS 2017/18 2018/19 2019/20

Crea i aprèn

Primària

Secundària

21

18

21                    

20

17

17

Crea i aprèn ESTIU

Primària

Secundària

16

18

15

15

5

9

2020

Durant el període de 
confinament han deixat de 
rebre atenció presencial 26 

alumnes

ESTIU 2020

Pel compliment de les 
mesures sanitàries de 

seguretat les ràtios s’han 
vist afectades amb una 
disminució d’alumnes 

passant de 7 a 5 alumnes 
per aula

Campanya Reis amb 

Creu Roja
2018 2019 2020

Infants atesos 421 354 422

Famílies ateses 249 203 346

Infants derivats 700 604 627

Campanya reis Creu Roja, cap infant sense joguina



Infància i adolescència en risc

EAIA DEFINICIÓ

2018

DERIVACI
ONS 

2018

ACTIUS 

2019

DERIVA
CIONS

2019 

ACTIUS

2020

DERIVACI
ONS

2020

ACTIUS 

Obertura 
Expedient de Risc 

Les obertures dels Expedients de Risc dels Infants i/o 
Adolescents és duent a terme a través de la DGAIA i/o l’EAIA 
Garraf.  
Durant l’any 2020 hi ha un augment dels Expedients de Risc 
oberts adjudicats a SBAS de VNG, per la priorització de les 
situacions de vulnerabilitat del Covid-19.

43 115 57 93 27 127

Infants ens situació 
de RISC a SBAS 
Vilanova i la Geltrú 

Les situacions de risc o desemparament es treballen 
conjuntament entre els Serveis Bàsics Atenció Social de 
Vilanova i la Geltrú i els Serveis Especialitzats d'Atenció a la 
Infància del Garraf.  

11 32 21 27 17 30

Compromís 
socioeducatiu

El Compromís Socioeducatiu ( COSE) , és el pla d’intervenció 
per a la millora del benestar de l’infant/adolescent treballat 
conjuntament entre SBAS de VNG i EAIA Garraf. 

10 24 5 21 2 17

Informes enviats per 
SEAIA Garraf 
( EAIA / SIFE)

El treball conjunt i complementari entre els SBAS de VNG  i el 
SEAIA Garraf fomenta un abordatge integral de la infància i 
l’adolescència en situació de risc o desemparament.

- - 3 7 5 9



Beques menjador escolar gestionades pel Consell Comarcal 

Beques menjador

Consell comarcal
2017/18 2018/2019 2019/2020

Total sol·licituds

1283

13,17% 10 punts 

25,80% 15 punts

1448

18,86 % 10 punts 

25,89% 15 punts

1472

10,68 % 10 punts 

28,91% 15 punts

Sol·licituds 

aprovades
1111 1208 1326

Sol·licituds 

desestimades
172 240 198

2018/2019 2019/2020

Relació Valoració 

SS amb % atorgat 

Beques 

Concedides

Valoracions 

Serveis 

Socials

Beques 

Concedides

Valoracions 

Serveis 

Socials

Beques 50% 841 239 896 153

Beques 100% 367 328 430 414



Targetes moneder menjador escolar

Reconversió de les Beques del Consell 

comarcal a targetes Moneder per 

COVID-19

2019/2020

Saldo de recàrrega per dia (de 

dilluns a divendres)
4€

Corresponent al preu de 

menjador  (6,20€) sense 

el cost del monitoratge. 

Recàrregues efectives cada 15 

dies 
40€

Total targetes per entregar a 

VNG 1290

Entregades

1220

No entregades 

70

Totes les famílies becades, tant amb 50% com amb 100% van rebre 

la targeta amb la mateixa quantitat.



Beques casals d’estiu                  Beques d’esports

Beques casal 

d’estiu

2018 2019 2020

Núm.  de 

Sol·licituds

410 273 320

Núm. de beques 

concedides

378 241 259

Informes socials de 

valoració

210

Núm. d’Ajuts del 

25% extra de SS

100 116 94

BEQUES ESPORTS 2018 2019 2020

Total de sol·licituds 245 273 121

0% 24 24 1

25% 60 70 7

50% 76 75 22

75% 85 104 35

Informes socials de 

valoració 89 101 65



Espais familiars                                            Llars d’infants
espais per famílies amb nadons de 0 a 3 anys

2017-2018 2018- 2019 2019-2020

Ateses Derivades Ateses Derivades Ateses Derivades

Nadó 1er 

grup

29 10

16 6 15 2

Nadó 2n 

grup

22 2 12 3

Racó 

Baldufa

29 10 21 11 20 3

Racó 

Escateret

8 Racó capi 

11

24 14 11 1

Llars d’infants

2019-2020

Casos Serveis 

Socials

Baldufa 3

Escateret 1

Gavot 2

Drac 10



Centre Obert, servei municipal d’atenció diürna a infants i adolescents, gestionat per la 

cooperativa Actua SCCL. 

Centre Obert 2017-18 2018-19 2019-20

Infants atesos 256 258 278

% infants vinculats a una 
activitat extraescolar

53% 58% 58%

2020

Augment d’altes respecte a l’any anterior, tot i 
que aquest any les dades s’han vist 

condicionades per la interrupció de l’activitat 
presencial a partir del mes de març, per tant el 

curs, en aquesta ocasió, pot diferenciar-se 
clarament en dos períodes. Aquell on s’ha donat 

l’atenció directa habitual i el període de 
confinament degut a la situació generada per la 

Covid-19. . 

2020

Un 74% dels infants i joves són derivats pels SSB, 
això posa de manifest que és un recurs, el qual 
malgrat depengui de la Regidoria d’Infància, la 

nostra implicació  i la coordinació contínua és bàsica 
i necessària. .



Projecte integració centres educatius

• Què pretén?

Reduir i/o prevenir els 
possibles factors de risc en els 

infants i els adolescents 
escolaritzats, mitjançant el 

treball conjunt dels diferents 
serveis que incideixen tant en 
els menors com en les seves 
famílies, per garantir llur 
desenvolupament integral. 



Infants atesos 

2020

Problemàtiques detectades: Absentisme, Salut, Relacions 
familiars, Negligència envers el nen/a, Pautes i límits.

42  Fitxes noves, la meitat aprox. que altres cursos degut al 
confinament del mes de març.

PRIMÀRIA 
PÚBLICA

2017-
2018

2018-2019 2019-2020

Cens escolar 4184 4177 4098

Infants 
atesos

395

9,44%

408

9,61%

409

9,76%

Fitxes noves 47 45 21

INFANTIL I 
PRIMÀRIA  

CONCERTADA

2017-
2018

2018-2019 2019-2020

Cens escolar 2057 2005 2022

Infants atesos
79

3,84%

98

4,88%                

90

4,45%

Fitxes noves 5 11 1

SECUNDÀRIA 
CONCERTADA

2017-
2018

2018-
2019

2019-2020

Cens escolar 1061 1075 1079

Infants atesos
39

3,67%

40

3,72%

44

4,07%

Fitxes noves 8 8 3

INSTITUTS 
PÚBLICS

2017-
2018

2018-2019 2019-2020

Cens escolar 2079 2148 2148

Infants 
atesos

166

8 %

194

9 %

186

9%

Fitxes noves 53 40 17 Escletxa digital: Part de l’alumnat i especialment el que tenim en seguiment a 
Acció Social/Dependència s’han trobat sense mitjans digitals ( Pc, Connectivitat,...) 

per poder accedir als continguts i seguir les classes. Aquest és un dels aspectes 
més rellevants que ha comportat la COVID i l’estat d’alarma: augment de l’escletxa 

social entre els infants amb menys nivell socioeconòmic i amb menys recursos. 
Es fa palesa la necessitat de poder establir mecanismes de coordinació entre les 
administracions per garantir que tot l’alumnat tingui accés a mitjans telemàtics i 

les mateixes oportunitats d’accés a l’educació.



Projecte Phylé – Més enllà de l’alternativa a l’expulsió

Instituts PÚBLICS

Secundària
Baix a mar Joaquim Mir

NOMBRE DE SESSIONS
2 amb alumnes

1 amb famílies

2 amb alumnes 

1 amb famílies

ALUMNES PARTICIPANTS A LES 

SESSIONS
6 7

FAMÍLIES PARTICIPANTS A LES 

SESSIONS

4
5

ACOMPANYAMENTS ENTITATS
4 0

Els objectius són millorar la convivència en el centre 
educatiu, afavorir el desenvolupament integral de 
l’alumnat, potenciar el treball socioeducatiu als centres 
educatius, i acompanyar les famílies en l’educació dels 
seus fills/es.

El treball grupal permet enriquir la intervenció, si bé o 
tots els casos tenen seguiment a Serveis socials, ens 
permet intervenir des de la prevenció.

La participació dels joves a les entitats del barri com 
alternativa a l’expulsió a casa, afegeix el component 
comunitari i de treball en xarxa al projecte 

Per al curs 20-21 s’ha de tornar a signar el conveni 
entre l’ajuntament i el departament d’Educació.

2020
El projecte només s’ha pogut dur a terme durant el primer 

trimestre donat l’estat d’alarma



Servei de Mesures Alternatives 

Concepte 2018 2019 2020

Total denúncies Adults 
per infracció 
Ordenances Municipals 

109

Adults acollits 26 11 10

Denúncia menors 8 0 0

Menors acollits 4 0 0

Acollits programa 30 11 10

Informes favorables 30 11 2

Informes desfavorables 0 0 0

Pendent finalització 1 0 8

Denúncies per 
consum/tinença tòxics

17 18 12

Informes desfavorables 2 0

El SMA té per objectiu principal promoure 
processos de responsabilització 
d’actuacions cap a actituds constructives i 
allunyar-se de les polítiques basades 
únicament en el càstig.

Projecte transversal amb diferents Regidories 
i entitats del Tercer Sector,

Des de setembre de 2018 no entren 
denúncies per ordenances municipals en 
menors per temes legals.

Arran de la COVID-19, ha estat regulat per 
la normativa de la declaració del primer 
estat d’alarma. Això ha suposat 
l’establiment d0un règim específic per a la 
tramitació i suspensió dels procediments 
administratius.



Servei de Mesures Alternatives 
Justícia 2018 2019 2020

Adults (TBC) 14 14 5

Juvenil (PBC) 1 4 0

2020

Coordinacions entre els Tècnics de Serveis Socials i els Tècnics de Justícia Juvenil (DAM/SMAT). 

Els TBC/PBC és realitzen en diferents Regidories  i entitats del Tercer Sector: cementiri i hort de Càritas.

Les mesures per infracció de les ordenances municipals s’han portat a terme a : Regidoria d’Esports, Biblioteques 
municipals, Museu Victor Balaguer.

Destacar la participació al servei de l’Economat arrel de la manca de voluntaris per la situació de pandèmia.

Període de l’Estat d’alarma s’han aturat: 1 mesura per infracció de les ordenances municipals, 9 per tinença o consum 
de tòxics, 13 Treballs en Benefici a la Comunitat i 3 Prestacions en Benefici a la Comunitat. 

S’han mantingut coordinacions telefòniques amb el Delegat d’Execució de Mesures i el referent de Justícia Juvenil. 
Hem mantingut contacte telefònic amb els joves per fer seguiment i acompanyament emocional i socioeducatiu. 
Durant el període de confinament, en alguns casos, ha disminuït el consum arrel de la situació d’aïllament al domicili.



ÀMBIT ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA I GENT GRAN

Intervenció social i gestió de serveis per dotar de major autonomia a les persones grans i/o 
en situació de dependència, així com per donar suport als seus cuidadors/es.



Repercussions de la pandèmia 
Augment de l’aïllament, la soledat i el deteriorament cognitiu de les persones grans 

i sobrecàrrega de les persones cuidadores 

Menjador social: tancament del servei i reconversió amb entregues de carmanyoles al carrer. Pèrdua de l’espai de menjador com espai de socialització. A dia d’avui 

encara resta tancat.

Àpats a domicili: increment de les persones usuàries donat el tancament del menjador. Assegura els àpats, una dieta equilibrada i disminueix el risc de contagi i/o 

accidents domèstics,  però no ofereix espai de trobada. Atenent i repartint àpats a 163 persones.

Trasllat servei de dutxes que ha de sortir de la Plataforma , primer al pavelló d’esports, desprès als mòduls de l’hospital: manca de condicions i moltes incidències.

Tancament dels centres de dia, centres ocupacionals i restriccions i prohibicions de visites a les residencies de gent gran.

Posada en funcionament d’una línia 900  per acompanyar a les persones grans soles,  atenent el sentiment de soledat i por, com oferir alternativa a les altes del 

servei de Teleassistència. Rebent el servei 53 persones.

Atenció psicològica: es posa en marxa una atenció psicològica mitjançant trucades d’atenció emocional per treballar el dol, la por, la soledat i l’aïllament. S’atenen 14 

persones. Ha estat un servei molt ben acollit i valorat. 

Valoracions de la dependència: s’aturen les valoracions de les situacions de dependència, quan es tornen a activar s’incrementa la llista d’espera dels PIAS.

Esforç de l’equip de l’EAD per tenir contacte amb totes les persones soles i també les valorades amb la llei de dependència. Intensificant les trucades telefòniques 

durant la primera onada  de la covid per tal  conèixer les necessitats de les persones depenents i donar suport als cuidadors/es. Gran impacte emocional, per les 

sobrecarregues,  pors, angoixes i mort.  A partir del juny trasllat de l’oficina de l’EAD al Centre Cívic de la Geltrú per oferir atenció presencial.

Servei Ajut a Domicili (SAD):  Des de l’inici de la pandèmia es manté el servei d’atenció personal, atenent a 187 persones grans  i/o depenents .El servei de neteges 
domiciliàries es va suspendre temporalment, seguint els protocols. Un nombre important de persones i/o familiars van renunciar al servei per por al contagi.  

Activació de la xarxa de voluntariat: amb col·laboració amb la regidoria de participació ciutadana, es fan serveis de suport: recollida entregues menjar economat, 

compres a la farmàcia, compres de productes bàsics ...



Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Atenció

personal
139 183 213 258 291 273 340 525

Neteja 33 58 62 71 96 111 167 211

Dutxes 

socials
28 57 53 56 43 25 85 96

A l’any 2019 no es van recollir dades

En 9 anys els serveis han augmentat en:

Atenció personal (SAD) 277% NETEJA 539% DUTXES 242%

Servei d’atenció personal  SAD, com a servei essencial durant

tot l’estat d’alarma, s’ha continuat atenent a 187 persones 

Persones usuàries dels Serveis d’ Atenció Domiciliària (SAD)

Reconeixement a les professionals de
l’atenció domiciliària

Especialment els/ les Treballadores Familiars i 
Auxiliars de la llar



Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Usuaris/es 

d’àpats a domicili
66 69 72 58 79 76 82 91 163

Usuaris/es del

Menjador social 
81 90 84 74 76 88 79 85 93

Persones usuàries dels serveis de Menjador social i àpats a 
domicili

Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre

d’àpats a domicili
11939 12842 11068 9546 12597 13937 16815 15450 28931

Nombre d’àpats al

Menjador social 
14343 16337 16121 14634 13268 11567 12652 12120 7923

Augment com a 
conseqüència del 

tancament del menjador 
per la COVID-19



Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre 

d’usuaris/es
1454 1212 1176 1222 1266 1333 1308 1289 1215

Servei de TELEASSISTÈNCIA

La majoria de persones 
beneficiàries són 

dones.

En edats concentrades 
a partir dels 85 anys o 

més.

La majoria de les 
persones beneficiàries 

viuen soles

Nombre persones 
usuàries març-juny 

2020 de la LINIA 
900 per COVID

53

1017 trucades de 
seguiment a 

persones usuàries 
des del 14.03.20 
fins 31.12.20, en 

motiu de la situació 
de pandèmia

6054 trucades a 
usuaris i usuàries 

per tal de revalorar 
quin nivell d’atenció 

requerien les 
persones usuàries



Servei de TELEASSISTÈNCIA

Tipus Detector Nombre

Detector Foc/fum 232

Detector Gas 42

Detector Gas Natural/Metà 6

Detector Gas Propà/Butà 6

Detector iVi 1

Detector Mobilitat 49

Disp. Obertura de portes 1

Dispositiu Vibby 19

UCR Adaptat 2

Total: 358

Els dispositius de seguretat
permeten detectar situacions de risc o d'emergència 
a les llars de les persones més vulnerables del servei.



Arranjaments d’habitatges

Any
Nombre 

d’arranjaments

2012/2013 12

2014/2015 36

2016/2017 23

2017/2018 18

2019 0

2020 14

2012 al 2018
Els arranjaments es van realitzar dins del programa

de la Diputació de Barcelona

2019
La Diputació de Barcelona va canviar les condicions del programa, des de 

l’Ajuntament havíem de prestar els serveis tècnics des del nostre 
departament d’obres i contractar les empreses per realitzar els 

arranjaments. Fent aquest tràmit molt més dificultós. 

2020
Davant la necessitat, es va obrir una línia de CAE per realitzar 

arranjaments per a gent gran i/o dependent. El 2021 la Diputació 
retorna al programa inicial que es reprendrà al municipi.



Serveis Socials més a prop

139 entrevistes a domicili,
110 dones i 29 homes, majors de 80 anys.

A partir 14/03/20 s’atura el programa per la COVID-19

Programa de la Diputació de Barcelona, els qual promou la
detecció proactiva de necessitats personals i socials mitjançant
visites domiciliàries a persones majors de 80 anys que viuen
soles i no reben un seguiment continuat des dels serveis socials
bàsics.

L’objectiu és prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i
d’aïllament social, alhora que es proporciona a les persones
visitades informació rellevant del municipi

Algunes de les situacions detectades



Elaboració Programa Individual d’ Atenció (PIA) 

Any
PIA

nous

PIA 

modificacions
Finalització Extinció Desistiments

2012 345 152 ---- ---- ----

2013 141 56 ---- ---- ----

2014 77 94 ---- ---- ----

2015 104 146 ---- ---- ----

2016 168 128 50 5 15

2017 251 177 95 11 9

2018 181 253 16 2 9

2019 494 ---- ---- ----- ----

2020 308 124 63 5 4

?????El PIA és un acord entre les persones dependents i/o familiars i el/la professional social, amb la finalitat  de gestionar un servei i/o prestació 

que s’adapti a les necessitats i circumstàncies de la persona depenent. Subjectes Llei 39/2016

La pandèmia ha afectat greument a les persones dependents i els/les cuidadors/es, amb l’empitjorament de la salut, la 

dependència,  la mort, l’aïllament, el tancament dels centres de dia, centres ocupacionals i les dificultats de les residències.

L’equip d’Atenció a la Dependència (EAD) s’ha esforçat i ha augmentat els nombre de professionals per atendre a tothom.



Tipus de material Total Homes Dones

Cadira de Rodes 9 5 6

Caminadors 9 2 8

Cadires i taules de 
bany

10 4 8

Barana de llit 1 1 1

Alces 1 1 1

Préstec d’ajudes tècniques 

2020
S’ha adquirit el següent material:
3 taules de transferència
9 caminadors
5 taules de banyera
7 seients giratòries de banyera
5 elevadors per a WC
4 tamborets per la dutxa

El Banc d’ajudes tècniques rep 
donacions i compra anualment 

nou material



Transport adaptat

Destinació
Nombre

d’usuaris

C.O. L’Espiga 4

Residència l’Espiga 1

CO Tegar 3

Mas Albornà 1

Menjador social 6

TOTAL 15

El Menjador social resta tancat des de l’inici de la 
pandèmia el 13 de març de 2020 no sent necessari el 
transport adaptat.

El CO Tegar va reobrir al juliol, però l’Espiga i Mas Albornà 
ho van fer al setembre







ECONOMAT

2020

Amb la pandèmia de la Covid 19 el servei es reinventa

Passem del model botiga al model d’entrega de lots tancats per complir amb les mesures de seguretat i evitar 

contagis

Canvi en el perfil de voluntaris, la gent gran es queda a casa i es fa una crida a voluntariat més jove mitjançant el 

ric teixit associatiu de la ciutat. Expressar l’agraïment a tots els voluntaris i voluntàries per la seva feina.

Augment considerable de les persones usuàries fruit de la situació de crisis socioeconòmica incipient

Es fan renovacions automàtiques per agilitzar la gestió

Risc de col·lapsa del servei/ obertura de noves línies de suport a l’alimentació que funcionen paral·leles a 
l’atenció de l’Economat: Creu Roja, Targetes prepagament Bonarea
Creu Roja :col·labora amb la provisió de lots d’aliments des del març fins el juny, atenen un volum de 684 nuclis 
de convivència que equivalen a 1.731 persones.

Targetes prepagament BonÀrea



Any 2018 2019 2020

Persones 2415 2321 2973

Famílies 880 877 1126

Adults 1475 1424 1880

Menors d’edat 940 916 1121

Economat

2020

Clara tendència a l’alça a partir del 
març de 2020 desprès d’uns anys de 

certa estabilitat. 

2020

Durant l’estiu coincidint amb el 
desconfinament hi ha un lleuger 

descens. 
Amb l’arribada de les restriccions de 

la segona onada de la pandèmia, 
torna a augmentar el nombre de 

persones ateses.



Economat

2020
VULNERABILITAT D’ESTIU

31.225 € aportacions

404 infants

Cost del servei 482.500 € (s’han fet millores per adequar l’espai a la nova realitat)

152.457 kg de compra

74% dels aliments a cost cero (minves, donacions)

54% de famílies amb antiguitat superior a 24 mesos: cronicitat de les situacions.

51% de famílies que viuen de lloguer, l’alt preu dels lloguers dificulta l’accés a les necessitats més bàsiques

38% de famílies sense ingressos tot i la implementació de la RGC i l’IMV



ECONOMAT

2020

INICIATIVES SOLIDÀRIES 

Amics Vora Mar: aliments amb cor, puja’t al carro. 
Una xarxa solidària de restauradors de la ciutat cuinà àpats a la cuina de l'Hotel Cèsar, que cedia generosament 
l'espai. Es van cuinar 2.500 plats de carn i de peix que arribaren -en carmanyoles-, a les 600 famílies vinculades a 
l’Economat. 

Cursa solidària Guanyem corrent. 
Cursa popular en confinament a favor de l’Economat celebrada el dia 1 de maig. 
Iniciativa de Club Esportiu Deporunners amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports. 

Suport de 70 empreses

Recollida de 517 carmanyoles procedents de minves dels  centres educatius

Recull de 20.092 Kg de minves



Economat

EL FUTUR QUE CONSTRUIM PLEGATS. L’ENDEMÀ QUE JA ÉS AVUI 

L’Economat ha iniciat el 2021 retornant al model inicial de botiga, 
reformat i adaptat a les necessitats actuals. 
L’augment de persones ateses és proporcional a les iniciatives 
solidàries, i a la conscienciació d’entitats, empreses i ciutadania.

Consolidat com un referent de ciutat i un exemple per altres 
municipis, segueix sumant dia a dia noves mirades i aportacions que 
ens ajuden a créixer i millorar. 

Cal seguir 

compartint i 

contagiant les 

noves generacions,

“cal que neixin 

flors a cada 

instant”



ÀMBIT PROJECTES 
I 

TREBALL EN XARXA

El treball social en xarxa possibilita accions que en una escala individual serien inviables. 
En aquest sentit, la suma del màxim nombre d’agents possibles, alineats en una mateixa 
intenció, permet construir noves realitats necessàries des de l’aportació complementària.



Grups d’Estalvi en Subministraments i assessoraments energètics  

Espais grupals que tenen com a objectiu abaratir els costos dels subministraments

revisant 14 aspectes diferents

Permet capacitar les persones per entendre les seves factures, 

i per modificar-ne el que sigui convenient

DADES 2020: 4 sessions grupals presencials i 52 atencions individuals telefòniques i online

2018-2020

33 sessions grupals

52 atencions individuals

249 llars beneficiàries

Espais grupals que tenen com a objectiu abaratir els costos dels subministraments

revisant 14 aspectes diferents

Permet capacitar les persones per entendre les seves factures, 

i per modificar-ne el que sigui convenient

DADES 2020: 4 sessions grupals presencials + 52 atencions individuals telefòniques i online

Total: 80 FAMILIES/LLARS

Reducció de 9.470€ en despesa d’ajudes econòmiques traslladable a l’estalvi de les famílies



Auditories energètiques

Auditories 

energètiques
2015 2016 2017 2018 2019 2020-2021

Llars beneficiàries 53 25 21 12 31 37

auditoria 

energètica

Identificació llars 
candidates

Entrevista inicial + 2 
visites a domicili

Consells sobre 
hàbits de consum 

eficients

Canvis tarifaris-
reducció de 

despesa

Instal·lació 
d’elements de 

reducció de 
despesa

Informe final de 
retorn a la família

Una auditoria redueix 
els costos de 

subministrament, 
millora els hàbits de 

consum i el confort de 
la llar

L’estalvi anual estimat és 

de 377€ de mitjana

Incorpora la 
instal·lació 

d’elements d’estalvi 
en il·luminació,  

aïllament tèrmic,  
elements de control 

de la despesa i  
reducció de cabdal



Altres actuacions en matèria de
drets energètics-pobresa energètica

Protecció d’interrupcions de subministraments per deutes
Informes emesos

-IRER positius aplicació 

llei 24/2015-

2017 2018 2019 2020

376 354 253 163

Dades 2020

Aplicació de descomptes en el subministraments d’aigua
Tarifes super-reduïdes d’aigua 17

Aplicació directa de tarifa bonificada 

per informe de vulnerabilitat
145

Comptadors 

solidaris

Altes de nous 

comptadors

Total en servei

2016 17 25

2017 22 49

2018 16 50

2019 9 55

2020 16 58

Constitució de la TAULA SUPRACOMARCAL GARRAF ALT PENEDES DE 
POBRESA ENERGÈTICA 

Elaboració de l’informe-proposta sobre l’aplicació de la llei 24/2015



Servei de Rober

SERVEI DE ROBER

2016 2017 2018 2019 2020

DERIVACIONS 96 97 98 109 71

Adults atesos 155 152 145 168 73

Menors atesos 169 205 191 194 84

El suport de les entitats Associació Alè (servei de rober) i la Fundació 
Formació i Treball (Botiga Roba Amiga), permeten facilitar roba a les 

famílies vinculades a Serveis Socials

L’any 2020 s’han atès un total de 194 persones

Signatura d’un conveni amb la Fundació Formació i Treball per 
complementar la provisió de roba 

BOTIGA ROBA AMIGA

37 talons per valor de 10€ cadascun



Serveis relacionats amb l’alimentació

Café Caliu 2017 2018 2019 2020

Mitjana de persones diària 12 16 10

Han ofert 

serveis els 

mesos de gener 

i febrer

Espai Sopem 2017 2018 2019 2020

Mitjana de persones diària 10 17 15 25

Casa d’Empara 2017 2018 2019 2020

Nombre de racions 

lliurades
11.210 10.595 10.668 10.132

Complementant la funció de l’Economat i del menjador social, 
aquests 3 serveis ofereixen aliments en els diferents àpats del dia

Són espais d’entitats de la Mesa d’Entitats Socials que reben el 
suport de la Regidoria en la provisió directa i en la compra dels

aliments que cuinen

Convenis amb 7 escoles del municipi permeten reaprofitar
l’excedent del menus escolars. 



La relació de suport i treball comú amb les entitats

Enguany fa 10 anys que es va constituir la Mesa com un espai permanent de 
treball. Hem produït un vídeo que presenta i explica què és la Mesa i quina 
és la seva aportació a la ciutat: 
http://mesaentitatsvng.cat/?page_id=139

Subvencions de concurrència competitiva a entitats

Entitat Import Projectes subvencionats

Associació Catalana per al Parkinson 702€ Servei d’atenció i orientació 

Associació de familiars i persones afectades per 

malalties mentals

9.590€ Risc d’exclusió i salut mental

Amics de la Gent  Gran 6.326€ Acompanyament a persones grans

Fundació Sant Antoni Abad 5.422€ Habitatge d’emergència 

Grup ATRA 10.000€ Actua tots x tots i club social

Vilanova Actua 3.200€ El meu hobby

Associació de persones amb discapacitat del Garraf 2.862€ Projecte d’Inserció Laboral Margalló

Escola Sant Jordi 1.349€ Integració de famílies de diferents orígens

Associació Autisme en Futur 6.025€ TEAcompanyent

Associació Espanyola Contra el Càncer 3.012€ Suport social a famílies vulnerables

Membres de la Mesa d’Entitats Socials 

Serveis Socials Ajuntament

Pla d’Inclusió Local Ajuntament

AFAMMG

Amics de la Gent  Gran

Associació Alè

Fundació Casa d’Empara

Caritas

Creu Roja

Fundació Formació i Treball Garraf

Fundació Sant Antoni Abad

Grup ATRA

Activament Garraf

Vilanova Actua

Associació de persones amb discapacitat

http://mesaentitatsvng.cat/?page_id=139


Model Col·laboratiu de coordinació social i sanitària

Any 2020
 Pilotatge del projecte d’estades entre serveis “El convidat”

 Elaboració del protocol d’intervenció en complexitat social en salut mental

 Rebem el reconeixement de Bona praxi atorgat per la Fundació Pi i Sunyer

Anys 2013-2019
 Constitució Grup Motor i ampliació posterior de membres

 Definició del model i premisses de treball 

 Diagnosi prèvia de necessitats: enquesta i grup de discussió

 Convocatòria de dos plenaris amb més de 200 professionals

 Constitució de 4 equips de treball per àmbits d’intervenció

 Creació d’eines d’identificació comuna: logotip i butlletí informatiu periòdic

 Creació d’un directori de contactes actualitzat

 Avaluació dels resultat de 2 anys d’implementació

 Tallers, sessions i conferències de formació conjunta

 Implementació dels consentiments informats

 Inici dels espais d’interconsulta i treball conjunt de casos-pacients

 Presentació del model a congressos i jornades

 Publicació de dos articles a revistes socials i de salut

 Elaboració de 4 protocols: salut i escola, intervenció amb acumuladors, intervenció en 

patologia dual, i detecció i intervenció en situacions de maltractament a la gent gran

 Acord i definició del projecte d’estades inter-serveis “El convidat”

Procés, implementació i resultats del Model Col.laboratiu



Taula de salut mental

2020

Accions realitzades:

4 Reunions de sessions plenàries

4 comissions específiques treballen en paral·lel com a grups de treball:

- Actuacions en COVID-19

- Guia de recursos

- Treball de casos complexos

- Promoció programa amb joves

Espai permanent de treball des 
de l’any 2014

És un espai de treball en xarxa format per 16 serveis de la comarca del 
Garraf: serveis socials, sanitaris, educatius, formatius i entitats sense ànim 
de lucre que treballen amb persones amb diagnòstic de salut mental. 
Permet treballar de manera coordinada, complementària i col.laborativa.



Treball de grup/treball amb la comunitat

El treball comunitari mitjançant les accions d’impulsar, conscienciar i mobilitzar la participació activa dels col·lectius, pretén aconseguir un canvi social i 
una millora de les condicions de vida col·lectives, fomentant el protagonisme de les pròpies persones, apoderant i acompanyant les persones, que són 
els principals agents de canvi de la seva situació. Teixint barri: projecte pilot d’acostament als barris del Taco i Armanyà. Posem el focus en la 
transformació social des de la participació activa de la població. Ens permet passar de la reacció a la proacció, des de l’activació de les pròpies persones 
que viuen al barri i que són protagonistes del seu dia a dia.  

Grup sòcio-relacional: neix amb l’objectiu de construir un espai d’ajuda que busca augmentar les competències socials i les capacitats de les persones.
El grup és una bona eina per regular les situacions de conflictivitat en les relacions interpersonals i socials. Durant l’estat d’alarma s’ha trobat a faltar el 
grup, i han crescut les situacions d’exclusió i vulnerabilitat.

La persona és un esser social que creix amb els altres dins una comunitat, la capacitat que té el grup sobretot quan comparteix 
situacions similars, és una font d’aprenentatge i creixement de tots els/les seves integrants .

Per les i els professionals dels serveis socials el treball en grup suposa un canvi de paradigma. Es converteixen en facilitadors/es 
de relacions igualitàries i col.laboratives, permet entendre i acompanyar les persones des de la perspectiva de les seves 
capacitats i fa emergir la creativitat.







Socatel és un projecte emmarcat en el programa Horizon 2020, finançat per la Unió Europea i liderat per 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Compta amb la participació de fins a 13 institucions i 
empreses d'arreu d'Europa, entre elles els Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Socatel és un projecte de gran abast que facilitarà l'envelliment en un entorn amigable per a les 

persones grans, millorant la seva qualitat de vida.
objectiu: millorar l'accés de les persones grans als serveis públics de cura de llarga durada europeus (Llei
de dependència) mitjançant la creació d'una plataforma tecnològica.

Meeting 2020

Meeting presencial Madrid. 29 i 30 de gener de 2020 el consorci SoCaTel va abordar el desplegament de 
la plataforma, els plans de sostenibilitat, l’impacte i el curs d’aprenentatge en línia (MOOC) inclòs dins el 
projecte per donar a conèixer la metodologia de co-creació.
Meeting URV Tarragona, es va celebrar en línia els dies 28 i 29 d’abril. Es va tractar el pla de sostenibilitat i 
els diferents models de negoci (explotació) de la plataforma més enllà de la finalització del projecte.

El Meeting de Budapest es va fer en línia  els dies 6 i 7 d’octubre de 2020. Es va tractar amb profunditat el 
calendari de tancament del projecte així com els drets de propietat intel·lectual (IPR).

Inici projecte 1 desembre 2017.      Durada 3 anys.



Activitats desenvolupades aquest 2020

Gener, febrer març i abril treball i definició en el desplegament de la plataforma.
Abril i maig definició dels plans de sostenibilitat i explotació de la plataforma.
Juny i juliol desplegament de la plataforma i recollida d’informació per preparar l’impacte.
Setembre, octubre i novembre treball dels drets de propietat intel·lectual, els indicadors d’avaluació, així com la segona part ????
Desembre tancament de les memòries i activitats principals del projecte.

29 de juny i 10 de juliol desplegament 
Plataforma (roll-out) SoCaTel en obert sota un 
context de creació de Serveis adreçats a 
persones grans enfocat en l’afectació a causa
de la Covid 19.
27 al 29 d’octubre es reobra la plataforma per 
tal de desenvolupar la definició dels Serveis
Cocreats en els darrers passos del procés de 
Cocreació.

Desenvolupament de 3 temes:
Actividades sociales con Eventum”;app que posa en contacte voluntaris i persones que necessiten un servei de transport per anar a 
activitats culturals, cites mèdiques o altres esdeveniments. Eventum és l’app que va guanyar la convocatòria dels Hackathons realitzats 
al novembre de 2019 a la seu d’Everis a Barcelona.
“Promoción del ejercicio físico para el benestar integral”, una proposta de la Universidad Nacional de Avellaneda, a l’Argentina. 
Programa “Activa-T” on es proposen activitats físiques a la llar conduïdes per professionals d’educació física i adaptades per a la 
persones grans i que poden seguir a través de videoconferència.
“Un servicio a domicilio integral” on vam convidar a Neàpolis a poder oferir la seva aplicació Vilanova per incloure dins els seu catàleg 
de serveis les demandes que poguessin fer les persones grans (ortopèdia, empreses d’atenció domiciliària...).



Accions de difusió han sofert canvis de dates del 2020 al 2021 per la situació de pandèmia

La Regidoria d’Acció Social va presentar l’experiència local de la participació en un projecte europeu el 25 de novembre a les 
Jornades Els fons europeus que inverteixen les persones, organitzat per la Taula d’entitats del tercer sector de Catalunya, del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i com a entitat 
col·laboradora la Diputació de Barcelona.
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/programa_fons_europeus_vdefinitiva.pdf

Dos comunicacions a diferents congressos on presentar la plataforma SoCaTel i la feina duta a terme relacionada amb les 
cures de llarga durada:
XV Congreso de Antropología de Madrid, convocat per l’Asociación de Antropología del Estado Español, es va celebrar de
manera virtual els dies 1, 2 i 3 de febrer de 2021 on vam presentar la comunicació i presentació de SoCaTel al Simposi VI que
portava per títol Cuidados, Derecho y Justicia.
https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-congreso-de-antropologia/
IV Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS 2021) que porta com a eix central “Trabajo social en la Era Digital: Ética
y cuidados” A la data de redacció d’aquesta memòria, el comitè científic encara no havia valorat totes les propostes i tenia 
previst comunicar les acceptacions el proper 1 de març de 2021 per celebrar el congrés del 14 al 16 de juliol de 2021. 
https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html

A la xarxa
Pàgina web del projecte: https://www.socatel.eu/ Pàgina web de la plataforma: http://platform.socatel.eu/
Informació del projecte SoCaTel al web del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: 
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201123_socatel

http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/programa_fons_europeus_vdefinitiva.pdf
https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-congreso-de-antropologia/
https://congresos.adeituv.es/cifets2020/ficha.es.html
https://www.socatel.eu/
http://platform.socatel.eu/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201123_socatel

