Tallers participatius
Propostes per al Pla de xoc per a
l’emergència social 2017
Dijous 12 de gener de 2017
De 10 a 12h al Centre Cívic La Geltrú
Dimecres 8 de març de 2017
De 19 a 20:30 h al Centre Cívic La Geltrú

Al gener de 2016, es presentà públicament el primer Pla de Xoc per a
l’emergència social de Vilanova i la Geltrú.
El Pla de Xoc 2016 ha inclòs prop de 90 accions per lluitar contra l’exclusió social
a la ciutat en els àmbits de l’atenció social, l’educació, habitatge, ocupació i
participació-cohesió social. Algunes de les accions ja s’estaven desenvolupant i
d’altres van sorgir en el procés participatiu que es realitzà a finals del 2015 i en
el qual hi van participar diverses entitats, professionals del sector i ciutadania a
títol individual.
Per tal de valorar l’estat del Pla del 2016, s’ha realitzat un document de balanç
on es pot consultar com s’han desenvolupat els diversos projectes proposats.
De cara a l’elaboració del Pla de Xoc per a l’emergència social 2017, s’ha
realitzat una nova sessió participativa amb una trentena d’entitats socials de la
ciutat, amb l’objectiu de recollir noves propostes a tenir en compte en aquest
nou pla. Les entitats han pogut fer propostes en els àmbits d’infància, gent gran
i pobresa/exclusió social.
També, prèviament a aquesta sessió es va realitzar una reunió amb un grup
reduït d’entitats, escollint a diverses persones vinculades a nivell professional o
personal als àmbits del pla.
Aquest document recull les aportacions realitzades en aquestes dues sessions i
que es tindran en compte de cara a l’elaboració del Pla de Xoc per a
l’emergència social 2017.
Totes aquelles entitats que no hagin pogut assistir a les sessions presencials
poden fer les seves aportacions a través d’un qüestionari.

RESUM DE LES PROPOSTES DEL GRUP DE TREBALL PREVI
A continuació es recullen les aportacions realitzades pels participants a la sessió de
valoració i propostes del Pla de Xoc per l’emergència social de Vilanova i la Geltrú,
celebrada el dijous 12 de gener de 2017 al Centre Cívic La Geltrú.
Va ser una sessió de treball prèvia en la qual h varen participar una desena de
persones vinculades als àmbits del pla:











Àngels Taribó
Antonia Tamayo
Carme Crous
Blanca Deusdad
Josep Maria Raventós
Patricia Arribas
Alicia Medina
Alfonso Rosal
Paco Borrega
Imma Ferrer

ASPECTES GENERALS A MANTENIR
o En general, es valoren positivament totes les actuacions desenvolupades en el
Pla de Xoc 2016 i es considera que de cara al 2017 es seguiran desenvolupant ja
que la majoria són actuacions bàsiques.
o Algunes de les participants destaquen actuacions concretes a mantenir com per
exemple totes aquelles que fan incidència en la infància, material escolar,
ajudes a l’escolaritat, projectes per prevenir el fracàs escolar, etc.

ASPECTES GENERALS A MILLORAR o POTENCIAR
o Treball en xarxa i reordenació de recursos
A part de centrar-nos en les necessitats, es considera que de cara al Pla
de Xoc 2017 s’hauria de potenciar el treball en xarxa amb col·lectius
diversos. No es tracta de destinar més recursos econòmics sinó
reordenar els recursos ja existents.

o No moure’s tant en l’àmbit de la necessitat
Centrar les noves propostes del Pla de Xoc 2017 en projectes que no
siguin assistencials. Es fa una mica de debat sobre la certa mitificació

que s’ha fet del voluntariat i de la solidaritat, a la gent no li agrada ser
ajudada, s’han de buscar accions que treballin l’autonomia de les
persones i no calgui ni campanya de joguines, no recaptes, etc.
Impulsar accions formatives o similars per canviar la cultura
assistencialista de determinats col·lectius de la ciutat.

o Millorar els espais de coordinació tècnica entre serveis
Diverses participants, especialment de l’àmbit de la infància i l’educació,
manifesten que caldria impulsar nous espais de coordinació i noves
metodologies de treball a nivell intern per millorar l’atenció a la
infància i a les famílies. Poder compartir informació i dades reals amb
altres recursos d’una manera més fluida i periòdica ja que a vegades hi
ha certes dificultats. CDIAP valora que fan coses que no es veuen
reflectides al Pla de xoc, comenten la possibilitat de poder fer accions
avançant-nos a les situacions ja que sembla que elles tindrien
possibilitat (jo no acabo d’entendre però n’hauríem de parlar).
o Es proposa també crear espais de seguiment i coordinació per exemple
per col·lectius, que permetin fer intervencions més sistèmiques:
infància, gent gran, etc. Fer participar diferents sectors, no oblidar el
sector dels propis implicats, els usuaris.

o Implicació del sector privat i d’altres sectors socials,
acadèmics, econòmics i socials
Es proposa impulsar fórmules de partenariat públic-privat donat que
els recursos de l’Administració són limitats. Les empreses poden estar
interessades en implicar-se en el Pla de Xoc com una fórmula de
Responsabilitat social corporativa.
Crear nous espais d’interacció on hi participi la UPC (que té un
programa de dependència), entitats, sector econòmic, etc.

o Implicar la ciutadania a nivell de barri, centres cívics,
AMPAS,etc
o Persones que treballin directament pel Pla de Xoc
Es proposa impulsar alguna acció d’ocupació de persones que treballin
pel pla de xoc ja sigui destinant una part del pressupost a la seva
contractació o crear projectes d’ocupació específics.

o Implicació dels joves en accions vinculades al Pla de Xoc
Es proposa crear algun premi social per als treballs de recerca dels
joves o fer algun tipus de pràctiques socials. S’explica també les
possibilitat que oferirà el projecte d’aprenentatge per servei que serà
obligatori.

o Propostes concretes en els àmbits d’ocupació
Cal definir el model econòmic de Vilanova i la Geltrú i identificar els
sectors estratègics d’ocupació ja que aquesta indefinició fa que les
entitats que fan prospecció d’empreses tinguin moltes dificultats.
Impuls de cooperatives o altres fórmules de treball cooperatiu.
Potenciar els grups d’ajuda mútua i resiliència.
Potenciar la prospecció d’empreses per la identificació de llocs de
treball.

o Propostes concretes en els àmbits socials, habitatge, cohesió
i participació
En l’àmbit d’habitatge, valorar el projecte Housingfirst (Primer la
casa)adreçada a persones sense llar.
En l’àmbit de la gent gran, es proposa potenciar projectes similars al
Vincles BCN i altres basats en el treball en xarxa per detectar abusos o
altres situacions (efecte radar). Paper de les farmàcies i els bancs a
l’hora de detectar abusos en la gent gran.

o Implicació de la regidoria de dinamització econòmica
o Fer més formació respecte temes culturals
Es comenta que hi ha famílies immigrants que a vegades tenen la idea
que l’administració els hi resoldrà tot i caldria trencar aquest mite
d’alguna manera.
o Fer un mercat de projectes. Aprenentatge i servei.
Entitats que tenen una necessitat i entitats que poden donar suport.

RESUM DE LES PROPOSTES DELS TALLERS PARTICIPATIUS
A continuació es recullen les aportacions realitzades pels participants a la sessió de
propostes del Pla de Xoc per l’emergència social de Vilanova i la Geltrú, celebrada el
passat dijous 9 de març de 2017 al Centre Cívic de la Geltrú.
Hi ha participat una trentena de persones de les següents entitats:


Associació Pares TEGAR



Fundació de Hospital Sant Antoni Abat



Associació Activament



ASLAGA



ATRA



Associació d’Esclerosi Múltiple



Associació Catalana Contra el Càncer



Associació de Discapacitats del Garraf



Cáritas



Creu Roja



Amics de la Gent Gran



Mensa del Cor



Associació catalana per al Parkinson



Confraria de Pescadors



Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer



CCOO

RECULL DE PROPOSTES DELS TALLERS PARTICIPATIUS

PROPOSTES EN ELS ÀMBITS D’INFÀNCIA I GENT GRAN
Entitats del grup: Mensa del Cor, Càrites, Economat, Confraria de Pescadors , Fundació
de Hospital Sant Antoni Abat, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Mensa del Cor,
Associació catalana per al Parkinson, Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer
Abans de començar el treball de recull d’idees i propostes pel Pla de Xoc cada entitat
es va presentar i explicar a la resta quins eren els objectius de l’entitat i quina era la
feina que desenvolupaven. Vàrem dedicar més temps del pactat en la dinàmica, doncs
algunes entitats no es coneixien entre elles i per tant no coneixien la feina de l’altra.
En aquest grup ens vàrem centrar molt en recollir aquelles accions que oferia cada
entitat per què es recollís el Pla de Xoc de VNG :

Infància
o Des de l’Economat s’ofereix la possibilitats de donar lots d’estiu per
infants que ho necessitin
o Des de la Confraria de Pescadors es comprometen a fer arribar peix a
les escoles per aquells infants que no puguin fer front a la despesa de
menjador
o Càrites, ofereix poder complementar el reforç escolar a tots els infants
que ho necessitin i que estiguin en llista d’espera a Serveis Socials
o La Mensa del Cor ofereix suport econòmic per tots aquells infants que
no puguin pagar les activitats de lleure, esportives, culturals que es
realitzen des de l’escola en horari escolar. Per tal de poder oferir aquest
ajut demanen que els directors/es de les escoles els hi facilitin els noms
d’aquests infants.

o Creu Roja ofereix places als seus Casals de Setmana santa,
estiu i Nadal ??????
Gent Gran
o L’Associació catalana del Parkinson vol donar a conèixer a les
administracions ( CAP, Serveis Socials...) que fa l’associació pels malalts
a Vilanova i la Geltrú per tal de poder afavorir-ne la difusió i poder
arribar a més persones afectades.

o Creu Roja ofereix la participació en el seu Projecte Salut Constant (
pautes de medicació, tallers hàbits saludables...)
o Des de l’entitat Amics de la Gent Gran s’ofereix a totes aquelles
persones que ho necessitin :
- Acompanyament en el domicili a persones grans que se sentin
soles( tan si viuen a casa com si viuen a residències )
- Disponibilitat de treball en XARXA amb totes aquelles entitats
que dirigeixen la seva tasca a persones grans.
o Necessitat de treball en Xarxa, totes les entitats que treballen en
l’àmbit de la gent gran coincideixen en la necessitat de treballar en
Xarxa per tal d’optimitzar recursos.
o L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer, ofereixen temps per
ajudar als malalts i difondre la malaltia, però demanen més
reconeixement i suport

Altres
o Des de la Confraria de Pescadors, s’ofereix la possibilita d’utilitzar el seu
local a les entitats que ho necessitin de manera puntual per fer alguna
jornada, taller....
o Des de Càrites :
- volen col·laborar en l’impuls d’un Projecte de suport a per
persones sense sostre durant tot l’any.
- Els agradaria iniciar un projecte Horts Solidaris

PROPOSTES EN ELS ÀMBITS DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Entitats del grup: ASLAGA, Fundació de l’Hospital Sant Antoni Abat, Activament, ATRA,
Associació de discapacitats del Garraf, Associació d’esclerosi múltiple, Associació
catalana contra el càncer, Associació pares del TEGAR.

o Creació d’un Centre de dia per a persones menors de 65
anys (Fundació de l’Hospital i Ass. Esclerosi Múltiple)
Diverses entitats plantegen que aquelles persones que necessiten
activitats terapèutiques i són menors de 65 anys han d’acabar anant a
un centre de dia per a gent gran ja que no existeixen recursos específics.
Es demana que s’impulsi aquest servei ja que les necessitats d’una
persona jove i d’una gran no són les mateixes.

o Programes de sensibilització (Activament i ASLAGA)
Es planteja que caldria fer més programes educatius de sensibilització
per conscienciar als infants i joves especialment en els àmbits de salut
mental i tabaquisme. Es fa un programa específic en l’àmbit de les
Drogues però no en aquests altres àmbits.
Es proposa que siguin programes basats en experiències pròpies i
concretament s’ofereixen per fer-los entitats com Activament i ASLAGA.

o Cartera de serveis (Varies entitats)
Es proposa fer alguna mena de guia o crear un recurs on es pugui
consultar informació més detallada dels projectes de les entitats ja que
moltes no es coneixen. El directori de l’Ajuntament conté les dades de
contacte però es podria fer algun recurs més específic.

o Jornades o fira del voluntariat (Activament i altres entitats)
Calen més espais per donar a conèixer els serveis de les entitats,
intercanviar experiències i fer difusió. La fira de novembre ofereix un
espai per a entitat però les carpes són molt cares. Es demana fer una
fira i/o jornada que sigui gratuïta per les entitats.

o Més projectes d’ocupació per a col·lectius amb dificultats
d’inserció (Ass Discapacitats del Garraf, Esclerosi Múltiple i
pares del TEGAR)
Des de l’associació de Discapacitats del Garraf es comenta que caldria
definir un model econòmic per la comarca ja que hi ha poques
empreses i no poden fer prospecció ni projectes d’inserció per a
persones amb discapacitats. Des de l’Associació d’Esclerosi Múltiple

també s’expliquen les dificultats laborals de les persones que tenen
aquesta malaltia.

o Alternatives als pisos tutelats (ATRA)
Entitats com ATRA plantegen que caldria impulsar accions per poder
anar més enllà dels pisos tutelats. Actualment els lloguers són molt cars
i es pràcticament impossible que per exemple persones amb problemes
de salut mental que podrien viure soles no ho puguin fer.

o Servei de tutela per a gent gran (F. Hospital)
La representant de la fundació de l’Hospital explica que de cara aquest
any s’impulsa un nou servei de tutela per a Gent Gran que es podria
incloure en el Pla de Xoc 2017.

o Auditories energètiques (F. Hospital)
Aquest projectes es seguirà impulsant al 2017 i es podria incloure dins
del Pla de Xoc.

o Pisos per a persones que han estat empresonades
(F. Hospital)
És un projecte que posa en marxa la Fundació de l’Hospital i

o Impulsar i donar continuïtat al projecte adreçat a persones
sense sostre (ATRA)
S’explica que es desenvolupen accions quan hi ha l’onada de fred però
caldria fer com a Sitges on es desenvolupa un projecte durant tot l’any
on s’intenta vincular a les persones als recursos, informar-los, etc. Es
comenta que els mitjans hi són ja que hi ha un menjador social, etc.

o Associació catalana contra el càncer
La representant d’aquesta entitat manifesta que es vol donar a conèixer
a les altres entitats de la ciutat ja que oferiran ajudes.

