A Vilafranca del Penedès, el dia 10 de març de 2016, a les 19:00 h del vespre, es
reuneix a la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell
Municipal de Serveis Socials, en sessió ordinària i en primera convocatòria, presidida pel
Sr. Ramon Zaballa Serra; amb l’assistència de les següents persones:
persones
Dels/de les representants dels grups municipals:
- Sra. Àssen Cámara i Pérez,, vicepresidenta (CiU)
- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP)
- Sr. Juli Silvestre i Martínez (ERC)
- Sra. Verónica Cenjor
njor i Rodríguez (VeC),
- Sra. Olga Alarcón i Moreno (PP),
I dels/de les representants de les entitats i associacions:
- Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu
Creu Roja Alt Penedès),
- Sra. Olga Morència Pallejà (Col·legi
(Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya),
Catalunya
- Sra. Vanesa González González (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya),
Catalunya
- Sra. Roser Lozano Sánchez (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran),
Gran
- Sra. Remei Surià Fillion (Comissió
Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran),
Gran
- Sra. Foix Sogas Casanovas
Casanova (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb
Discapacitat),
- Sr. Gerard Santos Salinas (Associació
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès,
Penedès Baix Penedès i
Garraf),
- Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV
AAVV del barri Barceloneta Sant Magí),
Magí
- Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV
(
del barri de Les Clotes),
- Sra. Francesca
ncesca Pascual Yebra (Càritas
Càritas Interparroquial de Vilafranca),
Vilafranca
- Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT)
S’excusen :
- Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC),
(PSC)
- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat)
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler),
- Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió
(C
municipal pel Benestar de les Persones amb
Discapacitat),
- Sra. Rosa Raventós, de la Fundació Amàlia Soler,
Soler

Assisteixen també les següents persones:
- Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi, cap
c
de Serveis Socials,
- Sra. Montse Gené Giralt, coordinadora de l’Equip
quip d’atenció a la Gent Gran i
Dependència,
- Sr. Miquel Aiguadé, de Càritas Diocesana,
- Sra. Roser Vilaró, de Càritas Diocesana.
Actua de secretària la Sra. M.
M Dolors Vendrell Gual.

El Sr. Ramon Zaballa inicia la sessió donant compte del nomenament, per part de
l’alcaldia, de la vicepresidenta d’aquest consell, Sra. Assen Càmara. Segons el reglament
que regula el consell municipal de Serveis Socials hi ha d’haver la figura de
vicepresident/a,
esident/a, que té assignades les funcions de: substituir el president en cas

d’absència, formar part de la comissió permanent per elaborar les ordres del dia dels
temes a tractar en les reunions, i d’altres.
Dit això, presenta l’ordre del dia, que consta de cinc punts: Aprovació de l’acta de la
darrera reunió, presentació de la Memòria de Serveis Socials de l’any 2015, presentació
de les activitats d’intervenció social de Creu Roja a Vilafranca, informacions diverses i
finalment el torn obert d’intervencions.
d’intervenc

1r.)

S’aprova per assentiment l’acta
l’a
de la reunió del dia 2 de desembre
desembr de 2015.

amon Zaballa recorda que quan es notifica l’acta hi ha un període de quinze dies per
Ramon
formular-hi
hi esmenes o al·legacions si es considera oportú. Després es recullen les
al·legacions, si n’hi hagués, i l’acta es presenta a aprovació en la següent reunió que es
faci.

2n.) Presentació de la Memòria de Serveis Socials de l’any 2015
Ramon Zaballa passa la paraula a Roberto Labandera, que fa una presentació en
Powerpoint
owerpoint amb les dades que tot seguit es resumeixen:

Dades generals:
- Nombre d’atencions a persones usuàries: 20.683
-

Pressupost de l’activitat de Serveis Socials: 3,35 milions d’euros, incloses les
inversions (capítols 1,2,4 i 6)

-

Es detecta un increment de la demanda. D’una banda baixa el nombre de persones
usuàries, però augmenta la complexitat
complexitat dels casos (multiproblemàtica)
Principals problemàtiques ateses:
o Econòmiques, 20%
o Salut, 14%,
o Laboral, 23%,
o Mancances socials, 18%
o Discapacitats, 8%,
o Aprenentatge, 9%,
o Habitatge, 3%,
o Sospita de maltractament, 2%.
2%

-

-

Ajuts directes a famílies. S’han donat un total de 84.516 euros, principalment per:
emergència residencial (que s’ha incrementat un 13,29%) i pobresa energètica (que
s’ha incrementat un 42,26% respecte a l’any anterior).
Ramon Zaballa informa que en el pressupost
pressupost del 2016 s’han consignat per ajuts a
famílies un total de 120.000 euros.
Atenció a les famílies (fins a 65 anys): 598 menors, que representen al voltant del
8% de la població menor de 18 anys de Vilafranca, i 813 adults, que representen al
voltantt del 3,21% de la població.

Serveis socioeducatius:
- La Casa Petita (infants de 0 a 3 anys)
- El Centre Obert (de 3 a 12 anys)
- Projecte adolescents (de 13 a 17 anys)
-

Atenció a víctimes de violència de gènere. S’han atès 339 persones. S’ha incrementat
en un 18% la demanda, el 2015.

-

Atenció a persones amb dependència:
dependència
o S’han atès 219 persones de menys de 65 anys,
o S’ha incorporat una treballadora social més en l’equip d’atenció a menors
o S’ha fet atenció grupal a 32 persones. Projecte “Activa’t, tu pots”.

-

Atenció a la gent gran:
o S’han atès 895 persones majors de 65 anys, que representen el 13,64% de la
població de Vilafranca,
o Han participat als Tallers de la memòria 126 persones.

-

Atenció a situacions d’emergència social:
o S’han atès 2.811 persones al Rebost solidari (d’aquestes, el 44% són menors
de 18 anys)
o Programa de càtering social, que consisteix en la recollida d’àpats cuinats a la
cuina de l’alberg (La Fassina).. Està destinat a persones que no poden/no
disposen de mitjans per cuinar.
cuinar S’han donat 19.920
0 àpats, a 273 persones, i ha
suposat un cost total d’uns 72.000 euros.
o Coordinació amb Creu Roja i Cáritas, per als casos d’emergència social.

-

-

Acció comunitària (Programa CRIT). És un programa d’acompanyament en la
recerca de feina, inserció, formació,...
formació,... S’han derivat de serveis socials un total de
500 persones usuàries, de les quals 197 han rebut atenció, acompanyament en la
recerca de feina, itineraris, formació. La resta no han pogut adscriure’s al
Programa, perquè moltes vegades són persones immigrants
immigrants que no coneixen la
llengua i no estan alfabetitzades, cosa que dificulta molt la seva inserció laboral.
Programa “Vilafranca inclusió II”.
II”. L’han fet un total de 20 persones (20 famílies).
Programa d’atenció a joves. S’han atès 106 persones.

Juli Silvestre comenta que,
que en molts casos, les persones immigrades fa molts anys
que viuen aquí i manifesten que el Consorci de Normalització Lingüística està molt
saturat, per poder-hi
hi fer
f cursos bàsics de català.
Ramon Zaballa pregunta si des de Creu Roja també
també tenen saturat el tema dels
cursos de català,
Mireia Sàbat respon que als cursos de català podrien incloure més persones. Ara
bé, si algun alumne abandona el curs, aquest no es substitueix ja que la persona
que s’hi incorporés de nou no podria seguir el curs. Pel que fa els cursos
d’alfabetització i de castellà estan molt plens.

Roberto Labandera informa, pel
pel que fa a l’atenció d’emergència social,
social que:
-

S’ha incrementat un 24% el nombre d’habitatges socials: de 59 habitatges s’ha
passat a 73.
Es disposa
posa de 7 habitatges nous rehabilitats, de la Fundació Masllorens,
Es disposa de 7 habitatges facilitats per SAREB.
S’han pogut aturar 10 desnonaments a famílies. S’ha obtingut una resposta
judicial favorable a l’ajornament. Els cinc jutjats de Vilafranca han respost
positivament.
Ramon Zaballa diu que això demostra sensibilitat, tant per part del Servei com
dels Jutjats.
Gerard Santos pregunta si l’ajuntament coneix la llei 24/2015, que estableix que
una persona no pot ser desnonada si no té una alternativa
alternativa on anar. Se li respon
que sí que es coneix.

-

Pel que fa a l’habitatge d’emergència, Roberto Labandera explica que gràcies a
aquest habitatge s’han pogut atendre un total d’
d 11 persones, que es corresponen
a 4 famílies. S’han fet 1.132 pernoctacions. Si a aquestes persones se les hagués
hagut de fer anar a una pensió hauria costat més de 28.000 euros, que
l’Ajuntament s’ha pogut estalviar gràcies a aquest habitatge d’emergència.
Caldria, però, disposar d’un segon habitatge d’emergència.

-

Inversió en coneixement. S’han fet un total de 1.026 hores de formació al conjunt
de l’equip dels Serveis socials bàsics:
o Formació als professionals i als equips de SSB, en matèria de salut mental i
prestacions socials. S’ha comptat amb el suport de Diputació i el
departament
partament de Benestar i Família de la Generalitat.
o Supervisió tècnica d’equips (personal de coordinació i la resta de l’equip).
o Jornades d’avaluació tècnica (una cada tres mesos).

-

Foment de la participació:
o Comissió municipal pel benestar de les persones amb discapacitat
o Comissió municipal pel benestar de la gent gran
o Consell municipal de Serveis Socials.

-

Noves propostes:

1. Projecte “Compartim àpat”.
àpat” Es tracta de recuperar l’espai del casal d’avis del
carrer Peguera com a menjador social (actualment està tancat).
tancat).
2. Acció intergeneracional al Casal d’avis de l’Espirall amb el grup de “Activa’t, tu
pots”. Les persones que participen en aquest programa (Activa’t) imparteixen
formació en informàtica a les persones grans del Casal d’avis. Hi ha molt bona
acceptació
ió per ambdues parts.
Ramon Zaballa explica que fa uns dies ha signat un conveni amb La Caixa
per la cessió de deu ordinadors d’última generació, que es destinen a
aquest Programa.
Olga Alarcón pregunta si només es fa aquesta formació al casal d’avis de
l’Espirall,

Ramon Zaballa respon que de moment sí, perquè és al barri de l’Espirall on
es fa el programa “Activa’t, tu pots”. Es tracta d’empoderar les persones del
programa Activa’t, amb coneixements d’informàtica, que estan ensenyant a
les persones grans del Casal d’avis. S’està veient que és molt enriquidor tan
pels que ensenyen com per les persones receptores de la formació (avis).
Dit això, afegeix que al casal d’avis del Tívoli s’hi imparteixen també classes
d’informàtica, però es tractaria d’una altra cosa.
3. Noves
oves places d’inserció socioeducativa al Centre obert (de 3 a 12 anys).
4. Formació de l’equip en tècniques d’intervenció pel treball en família.
Mònica Luna pregunta si encara no hi ha una ampliació del Centre obert,
Ramon Zaballa respon que actualment el Centre disposa de 25 places. Caldria un
segon Centre obert (doblar el nombre de places). Podria
Podria ser amb un nou Centre o
bé amb una ampliació de l’existent. A nivell personal pensa que seria millor un
nou centre (Centre obert o Casa petita), en un altre barri
bar de Vilafranca. Les
persones usuàries d’aquests centres són bàsicament del barri. Seria prioritari un
segon Centre obert i més endavant s’intentaria ampliar la Casa petita.
-

3r.)

Foix Sogas pregunta quins són els serveis externalitzats de serveis socials.
Roberto
erto Labandera respon que són:
o El servei psicològic infantil de la Casa petita,
o Els serveis psicològic i jurídic del SIAD,
o El servei d’integrador social al Centre obert,
o El projecte adolescents.

Presentació de les activitats d’intervenció social de Creu Roja a Vilafranca

Ramon Zaballa comenta que fins ara havien presentat el resum de les activitats que fan,
el Rebost solidari i Cáritas. Avui serà la Creu Roja qui presentarà les seves activitats
d’intervenció social a Vilafranca. Dit això passa la paraula a Mireia Sàbat perquè
n’informi.
Mireia Sàbat diu que explicarà què fan des de Creu Roja, dins el marc del conveni amb
Creu Roja a Vilafranca. Hi ha altres centres de Creu Roja a la comarca: a Sant Sadurní,
Gelida i Sant Pere de Riudebitlles.
Les activitats que fa Creu Roja, les tenen agrupades per àmbits:
Àmbit d’infància:
- Suport al Centre obert
- Alimentació infantil (beques, targetes)
- Escola de famílies
- Campanya “Cap infant sense joguina” (25 anys de la Campanya a la
comarca)
- Recollida d’aliments i material escolar, amb coordinació amb els Serveis
socials i Càritas
- Èxit escolar (iniciat el 2015). Es treballa tant el rendiment acadèmic com els
hàbits. (Es fa a les escoles Pau Boada i Mas i Perera i a la Creu Roja).

- Vestuari d’hivern (targetes
(targetes per comprar roba d’hivern).
S’han atès un total de 569 infants, amb un cost d’uns 22.722 euros.
Àmbit de la gent gran:
- Acompanyaments individuals
- Suport alimentació (kits i targetes)
- Estimulació a domicili
- Projecte “Anem!” (cada quinze dies grups d’una
d’una trentena de persones
caminen, fan activitats de salut,...)
- Ajuts econòmics
- Onada de fred/calor (es fan trucades de seguiment a persones que viuen
soles, se’ls dóna consells,...)
- Centre de contacte (Banc d’ajuts tècnics, BAT)
- Grup de suport i ajuda mútua de cuidadors no professionals
- Vincles + 65 (ara hi ha un segon grup). Destinat a persones soles; es fa un
treball grupal amb una psicòloga, procés de dol,...
Àmbit de la violència de gènere:
o TAM-ATEMPRO.
ATEMPRO. Telèfon mòbil amb GPS (per a dones que pateixen violència
vi
de gènere; treball en grup per compartir experiències, ...)
o Acompanyament. Als jutjats, al metge, ...
o Manualitats.
Àmbit de les famílies:
o Escola de famílies. Hi han
ha participat 262 famílies
o Derivació. Seguiment del Rebost solidari. Per a persones no
n empadronades
a Vilafranca.
o Kits de suport social. Amb conveni amb l’Ajuntament
o Ajuts econòmics. Pel lloguer, subministraments i suport.
Àmbit de les persones immigrades:
- Alfabetització
- Llengua (cursos de català i castellà)
- Ajuts econòmics
Àmbit de les persones amb discapacitat:
- Suport al Projecte Activa’t
- Manualitats
Àmbit de l’ocupació:
- Club de la feina
- Llengua per l’ocupació
- Programa “Impulsa’t” (grup de suport i ajut per a persones aturades de
llarga durada).
Àmbit de la formació i la sensibilització:
- Informació i formació als instituts i als tres esplais de Vilafranca, sobre el
tema dels prejudicis i la discriminació
S’han fet 50 xerrades i tallers i hi han participat 1.050 persones.

Reconeixement a les persones voluntàries, 228 persones, sense la tasca de les
quals no es podrien portar a terme totes les actuacions i activitats que fa la
Creu Roja a Vilafranca.
Finalment, unes dades numèriques globals:
- 2.455 persones ateses,
1.405 persones usuàries i 1.050 alumnes
- 50 xerrades i tallers
- 228 persones voluntàries
- 35.706 euros d’ajuts econòmics.
- Ramon Zaballa, després d’aquesta presentació, agraeix la tasca social que fa la
Creu Roja a Vilafranca.
- Verónica Cenjor pregunta si es repeteixen els usuaris,
usuaris de Serveis socials i Creu
Roja.
- Mireia Sàbat respon que alguns, potser sí. De totes formes, sempre treballen
coordinats amb els Serveis socials de l’Ajuntament.
- Montse Gené afegeix que es fan accions complementàries, en benefici de la
persona.
- Roberto Labandera posa com a exemples:
o El Punt de Trobada, que és un espai neutral que facilita la relació entre
infants i els seus pares –separats o divorciats-,, quan aquests tenen
dificultats o impediments per exercir el dret de visita. Es fa amb conveni
entre l’Ajuntament de Vilafranca, el Consell
Consell Comarcal i la Creu Roja i es
porta a terme, per iniciativa pròpia, a Vilafranca.
o El Banc d’Ajuts Tècnics (BAT), que es gestiona conjuntament amb el Consell
Comarcal i la Creu Roja, mitjançant conveni amb aquests i amb altres
entitats de l’àmbit social.
soci

4t.)

Informacions diverses

Ramon Zaballa dóna les següents informacions:
1. Serveis socials té una pàgina web que està en funcionament des de fa poques
setmanes i encara no està optimitzada al 100%. Per la qual cosa demana que s’hi
entri i que es faci crítica constructiva, per millorar-la.
millorar
2. Felicita la Fundació Espiga pel gran treball que ha fet relatiu
relati al Calendari per la
Igualtat. Dit això, mostra el calendari i explica que s’hi han dibuixat els
continents, amb unes idees força que els delimiten; les frases o paraules dels
quals fan referència a la igualtat de races, religió, sexes... Finalment, conclou
concl
que
el calendari està molt ben planificat des de l’òptica curricular dels docents i
excel·lentment executat per l’alumnat.
3. L’ajuntament de Vilafranca demanarà al departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, de la Generalitat,
Generalitat que inclogui la Casa Petita en el Contracte Programa
2016-2019. D’aquesta forma s’assegura el cofinançament pels quatre anys.

4. El dia 7 de maig es farà la Festa de la Família, a la plaça Marià Manent, davant la
Casa Petita. Serà com una jornada de portes obertes i es promocionaran
promocion
aquelles
entitats que treballen amb infants de 0 a 3 anys.
5. S’ha fet una distribució de tasques de l’Oficina
Oficina local d’Habitatge:
a. Informació, que es fa a l’OAC (Oficina d’atenció ciutadana),
b. Manteniment d’Habitatge, que es fa als Serveis tècnics,
c. Habitatge
tatge social. Hi ha una persona dedicada a trobar els habitatges de
grans tenidors, que estan identificats, i ha començat a negociar el
percentatge d’aquests habitatges que poden ser incorporats a la borsa
d’habitatge social.

-

Beatriz Reina pregunta si se sap quants habitatges estan “okupats”
“
a
Vilafranca i comenta que a vegades aquest fet genera molts problemes
veïnals i socials,
Ramon Zaballa respon que els pisos propietat dels bancs i grans tenidors
estan buits normalment. Alguns d’ells sí que estan okupats i d’altres estan
en mal estat. Treballem per aconseguir pisos per ser destinats a habitatges
socials. D’altra banda, des del departament de Ciutadania i la Policia local
s’està treballant per evitar problemes socials motivats per okupes.
Roberto Labandera
abandera explica que es faran convenis amb els bancs, per la
cessió de pisos. Seran convenis per dos anys com a mínim i els pisos
tindran una finalitat social, destinats a famílies usuàries dels Serveis socials
bàsics. Hi ha un 3% de persones usuàries de Serveis
Serveis socials amb una
problemàtica d’habitatge. A vegades, perquè l’habitatge no està en
condicions i d’altres per sobreocupació i/o perquè són microhabitatges. Cal
rehabilitar pisos immediatament, perquè es destinin a fins socials.
Mònica Luna planteja que les famílies a les quals s’ofereixen aquests pisos
han de comptar amb ingressos i a vegades no en tenen.
Roberto Labandera explica que ara ja es fan lloguers simbòlics, de 10 euros
al mes. Són per a famílies sense ingressos. Es demana,
dem
però, que es
comprometin a pagar aquest lloguer simbòlic, mitjançant una declaració.
Algunes persones, encara que no disposin d’ingressos per treball, tenen
concedides rendes no contributives, PIRMI, RAI,...

6. Els serveis tècnics de l’Àrea tenen l’encàrrec de recollir dades per elaborar el
“Llibre Blanc de les necessitats socials a Vilafranca”. Amb aquestes dades, i
comptant a més amb l’assessoria de la Diputació, s’establirà un Pla de Xoc que
contempli les mesures per donar resposta a les necessitats detectades.
d
Fins ara,
aquest assessorament de la Diputació s’ha estat fent als
als municipis de més de
50.000 habitants, però Vilafranca s’hi vol implicar i portar-ho
portar ho a terme també.

-

-

Olga Alarcón pregunta si es fan colònies per a la gent gran,
Montse Gené respon que es fan colònies per a persones grans, obert també a
persones amb dificultats econòmiques i persones amb problemes de solitud.
Aquest any es fan menys dies de colònies. Hi ha un increment del nombre de
sortides i es fan excursions d’un sol dia. Hi
Hi ha persones que no volen dormir fora
de casa.
Roser Lozano explica que del dia 2 al 5 de maig es farà una sortida a Ampúries.

-

-

Verónica Cenjor informa que el seu grup presentarà una moció al Ple,
Ple relativa a
l’auditoria social. Demanaran que aquesta auditoria
auditoria o estudi es faci de forma
externa a les entitats i al propi ajuntament.
Ramon Zaballa diu que es tractarà el tema en la sessió del Ple municipal.

-

Remei Surià explica que del 23 al 30 de maig es celebrarà la Setmana de la Gent
Gran. Es faran sardanes i altres activitats.

-

Foix Sogas explica que des de El Turó fa uns quatre anys que treballen
conjuntament amb el servei de Formació i Ocupació de l’Ajuntament, i tenen un
grup d’unes 26 dones marroquines a les quals se’ls ofereixen iniciatives de
formació sobre la llengua i interculturalitat. Aquest programa està portat per vuit
persones amb problemes de salut mental.

5è.) Torn obert d’intervencions
-

Miquel Aiguadé diu que s’ha parlat del problema de l’habitatge. Segons la llei
actual, es considera pobresa energètica el que afecta a l’aigua, la llum, el gas.
També seria pobresa energètica el que afecta el telèfon, internet... Hi ha infants
que no tenen accés a internet a casa i ho necessiten per fer treballs d’escola i
d’altres.
Dit això, planteja com
m es pot fer arribar a les companyies subministradores que el
percentatge que es paga pel consum d’energia és molt petit respecte a la resta de
conceptes. En les factures, l’import del consum real és molt baix comparat amb
l’import total de les factures.

-

Juli Silvestre explica que hi ha el projecte “Vinyes x calor”, per generar biomassa.
Hi ha exemples a Alemanya, on les regions competeixen per tenir suficiència
d’energia elèctrica. Allà, el preu de l’electricitat ha baixat en els darrers deu anys;
és qüestió
tió d’oferta i demanda.
Està totalment d’acord en recuperar la sobirania energètica, també en l’aigua, en
la biomassa,... Es tracta que no hi hagi un monopoli i que hi hagi competència.
Ramon Zaballa confirma que és cert, que en les factures d’energia, una
un cosa és el
consum i l’altra, tota la resta de conceptes que s’hi carreguen.

-

-

Juli Silvestre vol posar en valor el que es vol aconseguir amb l’estudi
l’
social de què
s’ha parlat en el projecte del “Llibre blanc”:
blanc”
o Plantejar-se
se quin és el repte,
repte
o L’estudi serà una radiografia social per saber el recurs òptim que cal
emprar,
o Cal valentia política per conèixer aquesta realitat,
realitat
o A partir de les conclusions de l’estudi social tots podrem defensar els
recursos que cal destinar als ajuts i projectes socials de la vila (pressupost,
etc.)

-

Pel que fa a la participació ciutadana, Juli Silvestre pregunta si s’ha plantejat
incrementar la participació, per exemple amb noves comissions,

-

-

-

-

Roberto Labandera diu que es va modificar el reglament d’aquest consell perquè
faltava més dinàmica. Aviat es presentarà informació sobre la comissió tècnica
d’infància.
Ramon Zaballa pensa que l’òrgan cabdal per gestionar i liderar aquests temes és
el consell municipal de Serveis Socials. No creu en la creació de noves comissions.
Aquest
quest Consell és suficient, tant
tan tècnicament com política.

Roberto Labandera explica que l’àrea de Serveis a les Persones està
e
formada per
onze serveis, Ensenyament, Benestar Social, Joventut, Esports, Igualtat, Salut,
Solidaritat, Gent gran, etc. En la primera trobada que es va fer, per començar a
elaborar el Llibre Blanc, ja va sortir la qüestió que hi ha una escola a Vilafranca
amb el 70% d’alumnes de P3 de famílies immigrades.
Ramon Zaballa diu que volem que hi constin totes aquelles actuacions que fa
l’Ajuntament, tot i que no li pertoquen.

-

Verónica Cenjor pensa que una radiografia social abarca molt més (esport,
infància, ensenyament,...) i donarà la realitat sobre el que no es fa i es podria fer.

-

Ramon Zaballa diu que el Llibre Blanc, l’elaborarà tota l’Àrea de Serveis a les
Persones i Promoció Social (Ensenyament, Benestar Social, Joventut, Esports,
Igualtat, Salut, Solidaritat, Gent gran, etc.) No el farà només la regidoria de
Benestar Social.

-

Foix Sogas explica que hi ha la Taula de Salut Mental,
Mental, on s’han iniciat estudis
relatius a la realitat existent.
Ramon Zaballa explica que ja tenim moltes dades i que comptem
c
amb
assessorament tècnic..

-

-

Mireia Sàbat planteja que cal preveure i pensar també en el futur, en una possible
reducció de la població, per exemple.
Ramon Zaballa diu que segurament variarà el tipus de població en un futur, degut
a la reducció de la natalitat i l’existència de més persones grans (envelliment de
la població).

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:50h del vespre, signant
aquesta acta el president, junt amb la secretària que ho certifico.

Sr. Ramon Zaballa Serra
President

Sra. M. Dolors Vendrell Gual
Secretària

