
 
 
 

 
A Vilafranca del Penedès, el dia 
reuneix a la Sala de reunions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
plaça Penedès, núm. 3, 2a. planta
ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra; amb 
l’assistència de les següents persones: 
 
Dels/de les representants dels grups municipals: 
- Sra. Mònica Luna Lázaro (CUP)

- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC), 
 
I dels/de les representants de les entitats i associacions: 
- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya),
- Sra. Sílvia Méndez Merchán, en substitució de la Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu Roja Alt 
Penedès), 
- Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 
- Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf), 
- Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT)
- Sra. Foix Sogas Casanovas (Comiss
Discapacitat). 
 
S’excusen : 
 

- Sra. Olga Alarcón i Moreno (PP
- Sr. Juli Silvestre i Martínez 
- Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC),
 
- Sra. Roser Lozano Sánchez (Comissió municipal pel Benestar de l
- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat)
- Sra. Francesca Pascual Yebra (Càritas Interparroquial de Vilafranca),
- Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí),
- Sra. Rosa Raventós Rovirosa, de la Fundació Amàlia 
- Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV del barri de Les Clotes),
- Sr. Alberto Rodríguez Mihi (Sindicat CCOO),
- Sra. Dolors Roqué Carreras, en substitució de la Sra. Remei Surià Fillion (Comissió 
municipal pel Benestar de la Gent Gran),
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler), 
 
Assisteixen també les següents persones:
 
- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials, 
- Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies,
- Sra. Montserrat Gené Giralt, 
Dependència, 
 
- Sr. Miquel Aiguadé Artigas, de Càritas Diocesana,
- Sra. Olga Pons, directora de l’Àrea Social de la Fundació Mas Albornà
 
Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual. 

A Vilafranca del Penedès, el dia 14 de desembre de 2017, a les 
de reunions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

plaça Penedès, núm. 3, 2a. planta-, el Consell Municipal de Serveis Socials
ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra; amb 
l’assistència de les següents persones:  

Dels/de les representants dels grups municipals:  
(CUP), 

(VeC),  

s/de les representants de les entitats i associacions:  
Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya),
Sra. Sílvia Méndez Merchán, en substitució de la Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu Roja Alt 

Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 

Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 

Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT) 
Sra. Foix Sogas Casanovas (Comissió municipal pel Benestar de

Sra. Olga Alarcón i Moreno (PPC), 
Sr. Juli Silvestre i Martínez (ERC) 
Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC), 

Sra. Roser Lozano Sánchez (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran),
Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat) 
Sra. Francesca Pascual Yebra (Càritas Interparroquial de Vilafranca),
Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí),
Sra. Rosa Raventós Rovirosa, de la Fundació Amàlia Soler  
Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV del barri de Les Clotes),  
Sr. Alberto Rodríguez Mihi (Sindicat CCOO), 
Sra. Dolors Roqué Carreras, en substitució de la Sra. Remei Surià Fillion (Comissió 

municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
rat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler),  

Assisteixen també les següents persones: 

Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials,  
Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies,
Sra. Montserrat Gené Giralt, coordinadora de l’Equip d’atenció a la Gent Gran i 

Sr. Miquel Aiguadé Artigas, de Càritas Diocesana, 
Olga Pons, directora de l’Àrea Social de la Fundació Mas Albornà

Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.  
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a les set de la tarda, es 
de reunions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) - a la 

el Consell Municipal de Serveis Socials; en sessió 
ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra; amb 

Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), 
Sra. Sílvia Méndez Merchán, en substitució de la Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu Roja Alt 

Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 

Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 

ió municipal pel Benestar de les Persones amb 

a Gent Gran), 

Sra. Francesca Pascual Yebra (Càritas Interparroquial de Vilafranca), 
Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí), 

Sra. Dolors Roqué Carreras, en substitució de la Sra. Remei Surià Fillion (Comissió 

Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies, 
coordinadora de l’Equip d’atenció a la Gent Gran i 

Olga Pons, directora de l’Àrea Social de la Fundació Mas Albornà 
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Ramon Zaballa presenta i dóna la benvinguda a la persona que d’ara endavant 
representarà el grup municipal VeC en el sí d’aquest consell, Sra. Anna Girona Alaiza, en 
substitució de la Sra. Verónica Cenjor Rodríguez. 
 
Després, fa esment dels punts de l’ordre del dia que es tractaran: aprovació de l’acta de 
la darrera reunió; presentació de la Fundació Mas Albornà; informació sobre la Renda 
Garantida de la Ciutadania: definició, característiques, compromisos, insercions laborals i 
socials, etc.; Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat: 
informació relativa al “Capacitats 2017”; i finalment, el torn obert d’intervencions. 
 
 
1r.)  Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova per assentiment l’acta de la reunió del dia 19 de juliol de 2017 
 
 
2n.)  Presentació de la Fundació Mas Albornà 
 
Ramon Zaballa explica que tal com s’ha fet en cada reunió del Consell, una de les 
entitats que hi són representades expliquen el treball que realitzen. Avui ha estat 
convidada la Fundació Mas Albornà, entitat relacionada amb les persones amb 
discapacitats, i ha vingut la Sra. Olga Pons, directora de l’Àrea Social de la Fundació Mas 
Albornà, a fer la presentació d’aquesta entitat. Al final de cada punt de la presentació es 
poden fer intervencions i preguntes, per no esperar al final.  
 
Olga Pons explica que la Fundació Mas Albornà és una fundació sense ànim de lucre, 
amb gairebé cinquanta anys d’existència. Es va fundar el 1969. Per tant, l’any 2019 se 
celebrarà el cinquantè aniversari de l’entitat. 
 
La Fundació Mas Albornà (d’ara endavant, la Fundació) és una oportunitat d’integració 
social i laboral, per a les persones amb discapacitats, trastorns mentals i risc d’exclusió, 
amb vincle a l’Alt Penedès. 
 
La Fundació està formada per un Patronat i una Comissió executiva. Pel que fa a la seva 
estructura, hi ha 7 persones que integren l’equip directiu i les persones encarregades de 
cada Servei. 
 
El seu inici va ser a les Cabanyes, en un mas. Actualment allà hi tenen la residència. 
 
La Fundació té la seva seu central a Vilafranca, on hi tenen també un magatzem i tres 
pisos, a banda de dues naus a Sant Pere Molanta. 
 
En la presentació d’avui explicarà el següents punts, relacionats amb les activitats i 
serveis que ofereix la Fundació: 
 

1. Servei assistencial 
2. Servei empresarial 
3. Voluntariat 
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1. Servei assistencial.  

- Servei de teràpia ocupacional (edifici Virben). Dins d’aquest servei hi ha 
el servei SOI, destinat a persones amb capacitat productiva que no 
tenen un lloc on treballar. 

- Servei diürn (de dilluns a divendres) 
- Objectius: la integració social i laboral 
- Serveis complementaris, de menjador i de transport 
- Centre Ocupacional: suport individualitzat. Són un conjunt d’activitats i 

programes individualitzats, segons les necessitats i preferències de cada 
usuari. 

- Sortides mensuals 
- Activitats de lleure. 

 
� Foix Sogas pregunta quan es fan les activitats de lleure.  
� Olga Pons respon que es fan als dissabtes. 

 
 

Pel que fa a l’equip tècnic, el Centre Ocupacional està format per 13 monitors, un 
director, una psicòloga i 2 educadores socials a jornada parcial. 

 
� Miquel Aiguadé, referint-se a la vinculació que han de tenir les persones usuàries 

a l’Alt Penedès, planteja que hi ha persones que viuen aquí des de fa molts anys, 
però no estan empadronades per motius diversos, que tenen malalties mentals, i 
pel fet de tenir una situació irregular no estan atesos i no tenen accés a segons 
quins serveis. 

 
Hi ha diversos comentaris al respecte: aquestes persones sí que tenen dret a 
l’atenció d’urgència, però en canvi si els cal una atenció per malaltia crònica, no. 

 
� Montserrat Gené planteja la possibilitat d’empadronar-se, d’aquestes persones. 
� Gerard Santos pregunta si es podrien empadronar en algun pis de l’Ajuntament, 

per tal que es puguin acollir als serveis. 
 

Finalment, després de diverses intervencions, Ramon Zaballa diu que s’estudiarà 
quins casos hi ha que es trobin en aquesta situació, i conclou que hi ha d’haver un 
compromís d’arrelament d’aquestes persones, amb un seguiment d’un pla de treball. 
Hi ha d’haver, per tant, col·laboració per part seva. 

 
� Anna Girona manifesta que interessa saber quantes persones que tenen alguna 

discapacitat i no poden accedir als serveis, perquè es troben en una situació 
irregular. 

� Ramon Zaballa respon que pren nota de la demanda i que es donarà a conèixer 
aquesta dada així que es conegui. 

 
 

- Llar Residència. És un servei complementari al servei diürn. Compta amb 
diversos monitors, que fan suport a les tasques de la vida quotidiana de 
les persones usuàries. 
 

- Servei de suport a l’autonomia de la pròpia llar (SAPLLAR). És un servei 
destinat a les persones que viuen soles a casa seva. Hi ha uns monitors 
que els fan un seguiment. 
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2. Àrea empresarial 

 
- Centre Especial de Treball (CET). En una nau a Sant Pere Molanta. Són 

serveis industrials: compta amb un taller on es fan treballs de 
manipulació, envasats, etiquetatges, etc.  
 
També fan altres treballs de: digitalització i destrucció de documentació; 
neteja viària i industrial; treballs de jardineria; de pintura i 
manteniment; de gestió de deixalleries; campanyes de sensibilització; 
enclavaments laborals (destaca que l’enclavament facilita la integració, 
ja que les persones van dins l’empresa ordinària). 
 

- La Bugaderia. Serveis de rentat, planxat de roba, ..., destinats a 
l’hostaleria, restaurants, etc. 

 
Els passos per accedir al CET són: 

1. Es fa una entrevista d’acollida, per veure les capacitats, l’experiència,... de les 
persones que hi accedeixen;  

2. S’incorporen les dades en una Base de dades;  
3. Inserció: amb dos mesos de prova i l’entrevista de l’oficial 

 
Es busca que coincideixin les aptituds i els objectius i les aspiracions de les 
persones amb el lloc de treball. 

 
� Anna Girona pregunta si les persones que van allà ja poden tenir de seguida treball, 
� Olga Pons respon que segons l’època de l’any. Per Nadal hi ha molta demanda i en 

canvi els mesos de gener i febrer són fluixos i la demanda baixa. 
 

� Foix Sogas pregunta si la Fundació, a nivell ocupacional, també té llistes d’espera, 
� Olga Pons respon que sí. Afegeix que les persones que s’han jubilat, les assumeix la 

Fundació. 
 

� Anna Girona pregunta si no hi ha oferta de treball per a totes les persones, per cobrir 
la demanda, 

� Olga Pons respon que no. A nivell privat, sí. 
 

� Ramon Zaballa pregunta pel nombre de places públiques, 
� Gemma Sadurní respon que tenen 34 places públiques a la Fundació L’Espiga, Olga 

Pons diu que tenen 70 places a la Fundació Mas Albornà i finalment Xavier Senabre 
afegeix que a Entrem-hi hi ha unes 30 places i amb llista d’espera. 

 
3. Voluntariat i lleure 

 
Olga Pons diu que volen potenciar el voluntariat, ja que és molt important. Va ser a 
partir del voluntariat que es van crear les activitats de lleure i d’oci: tallers de costura, 
d’acompanyament individual, d’informàtica i altres activitats d’oci. 
 
Ara disposen de 12 voluntaris, però el nombre és variable. Les activitats de lleure/oci es 
fan a l’edifici Virben, a partir de les 5h de la tarda, quan acaba el servei assistencial. 
 
Pel que fa a iniciatives i projectes, destaca: 
 

� El calendari social, que es repartirà demà amb el setmanari El 3 de vuit. 



 5
� El llibre “Mira’m” 
� Projecte “Viu la vinya”. Tallers per a escoles. És una part de 

l’enclavament de Bodegues Torres. 
 
 
Després de l’exposició feta per Olga Pons, Ramon Zaballa agraeix la seva presència i la  
presentació que ha fet, la qual cosa permet que tots coneguem més a fons la important 
tasca que fa la Fundació Mas Albornà a la comarca. 
 
 
3r.)  Informació sobre la Renda Garantida de la Ciutadania: definició, 
característiques, compromisos, insercions laborals i socials, etc. 
 
Ramon Zaballa informa que darrerament el cap de Serveis Socials, Xavier Senabre, ha 
assistit a Barcelona per rebre de primera mà informació sobre la Renda Garantida de la 
Ciutadania (RGC). Per la qual cosa, tot seguit donarà informació sobre el tema. 
 
Xavier Senabre explica que la RGC neix per garantir que tots els ciutadans de Catalunya 
puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les 
persones que integren la unitat familiar o de convivència. Des de Serveis Socials s’està 
molt a l’expectativa de la RGC. De moment, es manté i comencen a canviar escenaris, 
dinàmiques, ... Per al 2018 caldrà estar molt atents, tant els Serveis Socials com el 
tercer sector, per veure com va evolucionant la qüestió. 
 
La RGC és una prestació dual: d’una banda, una prestació social i de l’altra, una política 
activa d’inserció laboral.  
Objectius: la inserció laboral, l’apoderament, la reducció de l’estigma social. 
 
Actualment, des de Serveis Socials es fan moltes tasques administratives, mentre que 
les RGC permetran activar actuacions de seguiment, fer més acompanyament i 
intervenció social per part de l’equip de tècnics de Serveis Socials i menys tasques 
administratives i de tramitació d’ajuts econòmics, per tal de normalitzar les 
competències de les famílies usuàries de Serveis Socials. 
 
La RGC consisteix en una prestació social de naturalesa econòmica, de percepció 
periòdica.  
Consta de dues prestacions: 

1. La prestació garantida, 
2. La prestació complementària, d’activació i inserció. 

 
Els requisits per accedir a la RGC són: Ser major de 23 anys; estar empadronat a 
Catalunya, ser resident a Catalunya durant els 24 mesos anteriors i no tenir uns 
ingressos mínims, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar. 
 
Aquelles persones perceptores de la renda mínima d’inserció, RMI, han passat a cobrar 
la RGC de forma automàtica.  
 
La RGC és compatible amb altres prestacions, com l’atur, prestacions no contributives, 
etc. 
 
Tot seguit, presenta un quadre amb les quanties econòmiques de la RGC, que es 
desplegaran de manera gradual entre els anys 2017 i 2020. Així, al 2017 la RGC és el 
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85% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), i anirà augmentant 
cada any fins arribar al 100% del IRSC l’any 2020. 
 

� Gerard Santos pregunta qui fa la gestió de la RGC, 
� Xavi Senabre respon que és la Generalitat qui fa la gestió de la RGC, però 

avui s’ha considerat oportú donar informació sobre aquesta prestació, 
perquè tothom n’estigui al corrent. 

� Montserrat Gené diu que des de Serveis Socials es tramitaven les RMI. 
Actualment, qui fa el tràmit de la RGC és la Generalitat. Però sí que es 
treballa des de Serveis Socials la gestió de la part complementària de la 
prestació. 
 

� Anna Girona  pregunta si tothom té dret a cobrar la RGC, 
� Xavi Senabre respon que sí, sempre que es compleixin uns requisits. La 

idea és que la RGC sigui l’import mínim a cobrar. 
 
La informació pels tràmits sobre la RGC es fa a través de web i és per 
aquest canal i mitjançant un assistent virtual que s’hi accedeix des de 
Serveis Socials, per acompanyar els usuaris que la demanen. 
 
La porta d’entrada a la RGC és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), no 
a Serveis Socials. Així, doncs, les persones que volen sol·licitar la RGC han 
de demanar hora al SOC, per internet. 
 
Pel que fa a la tramitació de la prestació garantida, les persones que van al 
SOC el dia assignat han d’emplenar un qüestionari i els registren la 
sol·licitud. Posteriorment hi haurà la resolució del DGESTSCA: la 
comprovació administrativa; la resolució i notificació; els requeriments i 
reclamacions i finalment, el pagament de la RGC. 
 
Pel que fa a la prestació complementària d’inserció: el SOC fa un itinerari 
d’inserció, amb el perfil laboral i el perfil sociolaboral de la persona 
demandant.  
 
Si des del SOC se’ls fa una proposta de treball i la rebutgen perden tota la 
prestació, la garantida i la complementària. Després hauran de passar dos 
anys perquè puguin tornar a demanar la prestació. 
 

� Responent a la pregunta de “en quins terminis estem actualment”, Xavier 
Senabre respon que estem a uns quatre mesos vista: qui va ara al SOC li 
donen hora per al febrer de 2018 i la resolució seria cap al mes de maig. 
Per tant, les previsions pressupostàries que tenim s’hauran de destinar a 
ajudar aquelles persones que no disposen d’ingressos i que no poden 
tramitar l’accés a la RGC, fins que obtinguin l’accés/la resolució de la 
Generalitat d’atorgament de la RGC. 
 

� Anna Girona planteja que si ho havia de tramitar el SOC, com és que 
encara no s’ha activat i les persones no cobren la RGC, a data d’avui. 

� Xavier Senabre respon que no és així. Des del 15 de setembre s’està 
tramitant al SOC i aquestes persones ja estan cobrant la RGC. Són les 
persones que ara sol·liciten la RGC les que es preveu que la cobrin cap el 
mes de maig de 2018. 
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Pel que fa a les demandes, a l’inici n’hi va haver un gran volum. Ara, 
sembla que la demanda es manté. Caldrà anar fent el seguiment. 
Tanmateix, les persones perceptores de RMI han passat automàticament a 
cobrar RGC. 
 
Es pot concloure, doncs, que hi ha persones que estan excloses 
“temporalment” de rebre prestacions.  
 
Arran d’un comentari sobre la disminució de treball als Serveis Socials, amb 
la implementació de la RGC, Xavier Senabre diu que cal tenir en compte 
que la RGC ajuda econòmicament les famílies, però hi ha casos en què cal 
tractar molts més problemes: socials, d’inserció, etc. Per tant, el personal 
tècnic de Serveis Socials es podrà dedicar més a fer treball social i 
d’acompanyament, que és el que li pertoca, i no tant de treball 
administratiu, com ja ha dit abans. 
 

� Foix Sogas pregunta si tot això modificarà el programa CRIT, 
� Xavier Senabre respon que el programa CRIT, de Vilafranca Inclusió, té uns 

itineraris laborals molt bons i per tant aprofitaran aquesta eina. 
 

� Maria Sardà pregunta si hi ha un topall de dotació econòmica, referint-se 
als pressupostos de la Generalitat per fer front a la RGC, 

� Ramon Zaballa respon que no ho sap, però espera que hi hagi prou dotació 
econòmica per fer-hi front, arran de la llei que es va aprovar. 

 
� Anna Girona pregunta si la RGC té efectes retroactius, 
� Ramon Zaballa respon que ho desconeix, però es pot esbrinar. 
� Montserrat Gené creu que igual que amb la dependència, la prestació tindrà 

efectes a partir de la seva aprovació. Xavier Senabre opina el mateix. 
 
 
4t.)  Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat: 
informació relativa al “Capacitats 2017” 
 
Ramon Zaballa explica que la comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat està formada per diverses entitats (Entrem-hi, Mas Albornà, El Turó, 
Fundació Pro Penedès, Univers Penedès, Fundació l’Espiga, Entretots Penedès, Associació 
Creixent i ONCE. Delegació Territorial de Vilanova).  L’Ajuntament fa l’acompanyament a 
aquestes entitats. La finalitat d’aquesta comissió és que sigui un mecanisme de 
participació ciutadana, referit a les persones amb discapacitat funcional. 
 
Dit això, passa la paraula a Xavier Senabre, perquè doni informació relativa al 
“Capacitats 2017”. 
 
Xavier Senabre informa que en el marc del “Capacitats 2017” s’han fet diverses 
actuacions: 
 

• L’Exposició Capacitats, instal·lada al passadís de l’Hospital. La integren 70 
obres, entre fotografies i pintures. Es tracta d’una mirada inclusiva, 
normalitzadora. Focus: capacitats “entre totes/totes construïm, sumem, 
aportem”. 
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Ramon Zaballa explica que aquesta exposició es va inaugurar el dia 3 de 
desembre. Sempre es fa al voltant del dia internacional de les persones amb 
discapacitat. 

 
• Taller Mural-Capacitats. Hi van participar 400 alumnes de primària de 

diverses escoles de Vilafranca, amb la col·laboració de l’escola d’art Arsenal. 
L’EAA fa una activitat pedagògica molt destacable: d’una banda, la part 
artística de pintar els murals i de l’altre, una tasca pedagògica sobre el tema 
de les discapacitats i l’acceptació de la diversitat. 

 
Ramon Zaballa destaca que la participació de les escoles ha anat en augment: 
dues escoles el primer any, quatre escoles el segon any, sis escoles el tercer any i 
vuit escoles aquest any, que és el quart. 

 
• Activitats i Tallers a les escoles. Amb una participació de 400 alumnes de 

primària i 600 alumnes de secundària. Hi ha 30 activitats previstes, a part de 
les PIDCES, en què hi participa l’oficina de Joventut. 
 

• El Concert de Nadal solidari per la Marató de TV3. 
 

• Pel que fa al desplegament del Pla Local pel Foment de l’Accessibilitat, 
destaca dues actuacions que s’han fet: 

 
o Mesures realitzades. A la planta baixa de l’Ajuntament s’han introduït 

unes millores que faciliten l’accés de les persones cap a l’oficina 
d’atenció ciutadana (OAC):  

� Per a persones amb deficiència visual s’han instal·lat unes 
senyalitzacions al paviment de l’entrada a l’Ajuntament, amb unes 
línies i punts podotàctils, que marquen el camí a seguir cap a 
l’OAC. 

� Per a persones amb deficiència auditiva, s’ha instal·lat un punt 
d’activació amb beepcons. Es tracta d’un dispositiu que s’activa i 
la persona hi pot sentir a través del seu audiòfon, el qual li indica 
el camí a seguir fins a l’OAC. 

 
Xavier Senabre afegeix que volen ampliar aquestes mesures a d’altres 
espais municipals, perquè s’ha comprovat que van molt bé. 

 
o Formació. S’han fet unes jornades formatives sobre accessibilitat i 

atenció a persones amb diversitat funcional. Ha tingut molt bona 
acollida. Hi han assistit 27 professionals municipals de diversos serveis 
(Cultura, Promoció Turística, Policia Local, Serveis Socials Bàsics, OAC, 
OMIC, Ocupació i Formació, SSB-Gent Gran). 

 
Per al 2018 es preveu donar més formació, adreçada a altres professionals 
municipals i ampliar-la també als Mossos d’Esquadra i altres col·lectius. 

 
 

5è.) Torn obert d’intervencions 
 

1. Miquel Aiguadé planteja que des de Càritas es fa un reforç educatiu als infants; la 
Creu Roja també s’ha incorporat a donar aquest servei. Tanmateix, manifesta la 
seva preocupació pel gran nombre de demandes per accedir al servei, que es fan 
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des de les escoles, tant públiques com privades. Hi ha per tant, molts infants, 
que en queden fora. 

 
� Ramon Zaballa pregunta si l’alumnat que rep el reforç escolar realment en té 

necessitat o es tracta d’una activitat més perquè la família tingui l’infant 
entretingut durant aquell temps. 

� Miquel Aiguadé respon que qui demana el servei és l’escola. Per tant, són infants 
que necessiten el reforç escolar. Afegeix que actualment tenen unes 40 demandes 
no ateses. 
 

� Rosa Colomé explica que arran d’unes reunions de la Comissió d’Infància, que van 
anar fent, es va crear el grup d’èxit escolar, que tracta el tema del treball escolar, 
d’ajudar els infants en els deures escolars, etc. Des del Centre Obert, també hi ha 
una professional que assisteix al grup d’èxit escolar. Es van establir uns circuits 
interns (entre Càrites, les escoles, etc.) i així van veient l’evolució.  
 
L’entitat La Llum del Nord també ofereix aquest reforç, però més adreçat a 
l’ensenyament de secundària.  
 
De les informacions que els arriben conclouen que malgrat tot el que s’està fent 
encara hi ha molta necessitat. 
 

� Ramon Zaballa pregunta si milloren els alumnes que van al reforç escolar i quina 
és la tipologia de les seves famílies. Afegeix que ara no tenim matrícula viva o n’hi 
ha molt poca. El que sí que hi ha són famílies de la comarca que venen a viure a 
Vilafranca, però molts ja són nascuts aquí. 

� Miquel Aiguadé respon que el 95% dels alumnes són d’origen magribí. Li sorprèn 
que ja hi ha demanda de reforç escolar a primer de primària. Potser caldria 
plantejar-se quina realitat de recursos tenim per conèixer les llengües d’aquí, 
destinades als adults. 

 
Hi ha diversos comentaris sobre el tema, i es conclou que potser les escoles 
necessiten un suport.  
 
Ramon Zaballa afegeix que en els darrers anys les escoles han reduït recursos 
educatius que han incidit en les aules d’acollida.  A part de la manca de recursos 
també cal analitzar com incideix el coneixement de la llengua (alfabetització, 
immersió lingüística, etc.) a les famílies. 
 
Potser caldria parlar amb Ensenyament, perquè a través dels consells escolars 
dels centres plantegessin el problema. 
 

� Foix Sogas explica que des de El Turó i juntament amb el servei de Foment de 
l’Ocupació han detectat un increment de la demanda sobre la formació de català. 
Hi ha molt d’interès darrerament, sobretot de dones, que van a tallers de català. 
Han passat de les 20 persones a les 30 persones actuals. 

 
� Rosa Colomé diu, en canvi, que des de Serveis Socials deriven persones a cursos 

de formació de català i no hi van. 
 

� Miquel Aiguadé afegeix que l’Escola d’adults ofereix classes d’anglès, però no de 
català. 
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� Anna Girona planteja com poder resoldre aquesta situació de reforç escolar i de 

suport a l’escola, 
� Ramon Zaballa creu que és important la reflexió de les escoles, que es plantegi el 

tema a nivell del Consell Escolar de centre. 
 
 

2. Anna Girona formula dues preguntes: 
 

• Des de VeC continua incidint en la publicació del Llibre Blanc, sobre les necessitats 
de Vilafranca. Pregunta en quin punt està l’edició del Llibre, ja que es va dir en 
l’anterior reunió que es maquetaria aviat.  

 
� Ramon Zaballa respon que s’hi està treballant, tot i que és cert que s’ha  

allargat una mica el termini previst inicialment. Es va fer una primera revisió 
del llibre. Entre setembre i octubre hi va haver una reunió amb la Diputació i el 
mes de novembre van retornar-ne el text, amb algun canvi. Fins aquest mes 
de desembre tots els serveis hi treballen i el revisen. Avui s’ha iniciat l’última 
fase, amb un coordinador, fase que finalitza el proper dia 22 d’aquest mes. Es 
preveu que els dies 28-29 de desembre es farà la maquetació del llibre i que la 
reunió amb el coordinador del Llibre Blanc tindrà lloc el proper 18 de gener de 
2018. 

 
  
• En la documentació que es va facilitar, relativa a la Memòria de Serveis Socials 

Bàsics del primer semestre de 2017, no hi ha les dades per barris. Demana, 
doncs, si es poden facilitar les dades distribuïdes per barris, per veure la 
demanda, etc. 

 
� Ramon Zaballa respon que desconeix si disposem d’aquestes dades, ja que 

s’extreuen de les dades que demana la Diputació, per als Cercles de 
Comparació. 

� Rosa Colomé i Xavier Senabre diuen que no es recullen les dades per barris. 
Només en el Centre Obert i la Casa Petita. 

 
� Anna Girona demana, si més no, les dades més quantitatives, perquè ajuda a 

veure les necessitats i així poder fer prevenció. 
� Montserrat Gené afegeix que amb el programa Hèstia no és possible introduir 

les dades per barris. 
� Xavier Senabre diu que per al 2017 ja no podrà ser, perquè les dades ja s’han 

introduït en el programa. 
� Ramon Zaballa conclou que es mirarà si es pot fer per al 2018. 

 
 
I sense cap altre tema a tractar, s'aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, signant 
aquesta acta el president, junt amb la secretària, que ho certifico. 
 
 
 
 
Sr. Ramon Zaballa i Serra     Sra. M. Dolors Vendrell Gual 
President       Secretària  


