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MEMÒRIA SERVEIS SOCIALS: Acció social / Dependència i gent gran 

    2020 

L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia del virus SARS- CoV-2 (Covid 19 o 

Coronavirus) que ha causat un gran impacte en la vida de les persones i com no 

podia ser d’una altra manera també ha marcat aquesta memòria.  

Aquell divendres 14 de març no imaginàvem com canviarien les nostres vides i 

com hauríem de modificar i adaptar la nostra feina a una nova situació molt 

desconeguda i complexa. 

La crisi que ha causat la pandèmia de la Covid-19 ha posat sobre la taula les 

febleses del sistema de serveis socials, però alhora ha aconseguit mostrar totes 

les seves fortaleses. Fortaleses que fonamentalment han emergit de la mà dels i 

de les professionals, i que cal posar en valor.   

Professionals que han demostrat la seva capacitat de treballar tenint com a 

companya de viatge la incertesa i fins hi tot la por, però adaptant-se en temps 

record a les noves mesures i a noves maneres de procedir. Vam ser conscients 

que ara, més que mai, havíem d’acompanyar, de ser-hi presents. A l’altra banda 

del telèfon ens feien sentir aquesta necessitat, la necessitat d’estar connectats.  

Davant la situació inicial de confinament i posterior desescalada la regidoria 

d’Acció social i la regidoria de Dependència i gent gran de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú es reorganitza i adapta els seus circuits per tal de poder seguir 

atenent a les persones i famílies que estan vivint situacions molt i molt 

complexes. Els serveis socials esdevenen serveis essencials i desenvolupen tota 

la seva capacitat d’adaptació per tal de seguir atenent totes aquelles persones 

que ja hi estaven vinculades anteriorment i totes aquelles que ara necessitaven 

suport. 
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Aquesta capacitat d’adaptació dels serveis socials, que va acompanyada de la 

capacitat d’adaptació de molts altres departaments de l’Ajuntament, i el treball 

conjunt, ha fet emergir noves pràctiques i maneres d’actuar que segur han vingut 

per quedar-se. Hem descobert com el vincle també es pot construir per telèfon, 

com podem fer seguiments telefònics més periòdics i avançar-nos a situacions 

complexes, com podem estar a prop de les persones sense necessitat de veure-

les, com podem adaptar serveis i canviar el seu funcionament per adequar-los a 

la nova situació, i un llarg etcètera de qüestions que han fet emergir aquesta 

capacitat transformadora que no sabíem que teníem. 

Ha quedat clar que per telèfon també podem acompanyar, donar suport, orientar, 

detectar, prevenir i gestionar respostes adaptades a les necessitats emergents. 

Els serveis socials del municipi estem fent front a un increment considerable 

d’atencions i necessitats derivades de la crisis social i sanitària del coronavirus, 

alhora que estem rebent demandes que no ens són pròpies i que no resolen les 

administracions competents: dificultats per tramitar l’ingrés mínim vital, dificultat 

d’accés al SEPE, Ertes que no s’han pagat, etc. 

Hem treballat i continuem treballant intensament per no deixar enrere ningú, per 

agilitzar l’accessibilitat al servei, per minimitzar les esperes i per atendre i resoldre 

les demandes explicitades, però cal ser conscients que encara no s’ha descobert 

la vacuna per la crisis socioeconòmica del país i encara no ha començat la 

campanya de vacunació contra el virus de la crisis social. 

Aquesta memòria té per objectiu fer un recull de les dades principals dels serveis 

i/o recursos liderats per les regidories aquest dificultós any 2020 i aportar 

valoració, reflexió i anàlisi sobre els efectes de la pandèmia en la vida de les 

persones, així com marcar les línies prioritàries d’actuació per fer front a 

l’augment de les situacions de vulnerabilitat durant aquest 2021 que es preveu 

complicat i on segur caldrà incorporar canvis en les respostes públiques. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 

    Regidoria d’Acció Social  

    Regidoria de Dependència i gent gran 

 

C. del Marquesat de Marianao, 2 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00  Ext. 3420 • www.vilanova.cat 

Algunes consideracions que ja hem identificat clarament són:  

 Valorar molt positivament l’estructura organitzativa general de les 

dues regidories: Acció social i Dependència /gent gran que es va 

transformar per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Hem 

comprovat que aquesta estructura està consolidada i que està preparada 

per donar resposta a situacions complexes d’emergència social.  

 Gestió del talent professional, identificant les capacitats individuals i 

potenciant-les, atorgant responsabilitats en funció d’aquestes per tal de 

poder tenir una estructura organitzativa forta i cohesionada i per tal que 

cadascun dels i de les diferents professionals puguin aportar el màxim 

valor a l’organització. 

 Reconvertir l’àmbit de projectes i treball en xarxa en un nou àmbit de 

qualitat, innovació i desenvolupament. Volem apostar per la innovació 

en els serveis socials, només així tindrem capacitat per adaptar el sistema 

i les seves respostes a cada un dels escenaris que ens podem trobar. 

 Valorar molt positivament el treball de l’equip professional, amb gran 

capacitat d’adaptació i de flexibilitat. S’ha evidenciat la conveniència de 

cuidar l’equip, de proporcionar eines de suport, de tenir professionals 

apoderats, de treballar la responsabilitat i de reconèixer la bona feina. 

 Tenir els serveis/projectes consolidats, treballats amb anterioritat a les 

situacions d’emergència. La improvisació no funciona, cal esmerçar 

esforços alhora de construir projectes i/o serveis, escoltant i incorporant 

totes les parts. Un clar exemple ha estat el servei de l’Economat social 

que ha pogut donar resposta a les demandes creixents adaptant en temps 

record el seu funcionament. Pel contrari, l’espai de confinament per 

persones sense llar que es va obrir de nou no va donar els resultats 

esperats i va ser una font de conflictes. 
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 Treballar l’accessibilitat al servei de manera àgil mitjançant diferents 

fórmules: telèfon, correu electrònic, cita prèvia i les respostes immediates 

a necessitats bàsiques. Encara hi ha recorregut de millora. 

 Millorar la recepció i la primera acollida, és la porta d’entrada al servei 

i on cal esmerçar esforços per donar una atenció àgil i de qualitat. 

 Ser proactius, avançar-nos a les demandes fent seguiments més 

periòdics, i transmetent seguretat a les persones que ens necessiten. Cal 

facilitar el contacte, això tranquil·litza. 

 Posar en valor l’atenció comunitària estant prop de les persones en el 

seu entorn més immediat. Ens cal la col·laboració d’altres departaments 

de l’Ajuntament i d’agents socials del municipi. Hi estem treballant però 

encara ens queda molt per fer. Ha nascut AT- ENEA. 

 Posar en el centre a les persones i adaptar els serveis a aquestes i no 

a la inversa. 

 Repensar el sistema d’atenció a la gent gran i dependent. Posar-hi tota 

la nostra energia. Tot i que és una qüestió general on podem influir és en 

aquelles qüestions que afecten directament al territori: millora del SAD, 

agilitzar el procediment PIA (hi estem treballant), reforç dels RRHH, etc. 

 Compatibilitzar el treball presencial amb el teletreball, necessitem 

regular-lo. Sobreesforç dels i les professionals que estan posant els 

mitjans propis.  

 Simplificar les reunions que es poden fer online sense necessitat de 

desplaçaments. 

 Crear noves línies d’ajudes econòmiques d’urgència social  amb un 

nou reglament que possibiliti adaptar les ajudes a les necessitats de cada 

moment.  

 Identificar noves necessitats i projectes per cobrir: per exemple 

l’atenció al sensellarisme. 

 Dimensionar adequadament els RRHH necessaris per conformar 

l’equip de serveis socials i millorar les contractacions aconseguint llocs 
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de treball estables. Necessitat d’agilitat en les substitucions que no poden 

estar subjectes a l’aprovació del pressupost. 

 Visibilitzar l’àmbit socioeducatiu a la regidoria, fent especial atenció a 

la infància i l’adolescència com a col·lectiu que també ha patit les 

conseqüències de la pandèmia, prenent postures proactives per identificar 

les seves necessitats i protegir el benestar dels infants i adolescents  

garantint un bon desenvolupament i la igualtat d’oportunitats. Abordatge 

de l’escletxa digital, potenciar la xarxa entre tots els agents implicats en la 

detecció i atenció a la infància en vulnerabilitat i/o risc, suport a les famílies 

per la cura dels fills/es, etc. 

 Enfortir el treball en xarxa amb les entitats socials amb un alt grau de 

compromís per treballar conjuntament, i per complementar i ordenar les 

nostres intervencions.  

 Consolidar la trajectòria del Model Col.laboratiu d’atenció social i 

sanitari ens permet el treball conjunt més adequat en situacions ateses 

per tots dos sistemes. 

 Cal que la inclusió formi part de l’atenció general de l’Ajuntament, 

tots els departaments hi tenim responsabilitat. La Cristina Martí ha 

vingut per ajudar en fer-ho possible. 

Aquesta memòria  ha estat elaborada per l’equip de professionals dels serveis 

socials municipals que han estat i segueixen estant a la primera línia, tenint cura 

de totes aquelles persones i/o famílies que es troben en una situació de dificultat. 

Ha estat aquest gran equip qui en temps de pandèmia ha demostrat la capacitat 

moduladora de la resposta social a l’emergència. La reconstrucció social serà 

complexa però ens agradaria pensar que hi podrem tenir un paper protagonista, 

tenim coses a dir, i aquesta memòria vol ser una eina d’anàlisi des de 

l’experiència i la reflexió sobre el treball del dia a dia, sobre allò que més 

coneixem, sense oblidar les persones afectades que, si els donem espai per 

parlar, també hi diran la seva. 
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Gràcies a un gran equip professional format per grans persones. 

 

 

 

 


