Acta sessió plenària del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona
Data: Dimecres 16 de febrer del 2011
Hora: 18:30
Lloc: Centre Cívic Ter
Assistents:
Joan Olòriz_ tinent d’alcalde de Polítiques Socials i Cooperació
Vicenç Estanyol_ cap d’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Josep Just_ cap secció d’Atenció Primària, Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Amadeu Mora_cap secció de Centres Cívics, Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Lídia Vidal_Cap de Secció de Salut de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Lourdes Delgado_ Cap de Secció de Serveis Socials Especialitzats de l’Àrea de
Polítiques Socials i Cooperació
Pepita Perich_ Fundació Ramon Noguera
Ester Triadó_ Fundació Ramon Noguera
Marc Geronès_ tècnic gestió secció d’Atenció Primària, Àrea de Polítiques Socials i
Cooperació
Mercè Rovira_ Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG
José Luis Marzo_ Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG
Àngels Camós_ Càrites Diocesana de Girona
Mariona de Puig_ Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEC Girona
Pilar Marquès_ Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG
Cheikh Tourad_ Accem
Marc Carbonell_Cooperativa Suara
Dolors Olaso_ Fundació privada Onyar- la Selva
Eva Bacardi_ CAS Teresa Ferrer (IAS)
Anna Lara_ Associació Comunitària Anti - Sida (ACAS)
Joan Camps_ CIJP Sta. Eugènia
Marta Roura_ AASS (Associació Atenció Serveis i Solidaritat)
Maria Combalia_ Associació Familiars i Amics malalts mentals
Horaci Rovira_ Fundació Oscobe
Ma Rosa Agustí_ Associació gironina d’empresàries (AGE)
Carles Serra_ Unió General de Treballadors (UGT)
Joan Vicenç Cordonet_MIFAS (Minusvàlids Físics Associats)
Bru Pellissa_ Fundació SER.GI
Olga Avellaneda_ Comissions Obreres Girona (CCOO)
Vicenta Mitjà_ Institut Català de la Salut (ICS), Atenció Primària
Neus Aguer_ Càritas Parroquial Palol d’Onyar Vilaroja
Eva Pesaferrer_ tècnic Servei d’Atenció a la gent gran
Jordi Pruneda_ tècnic d’igualtat de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Lídia Mallorquí_ tècnic d’avaluació de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
Shanti Valls_ tècnic PLIS, secretaria tècnica del Consell (Pla local d’inclusió social)
Laia Lloveras_tècnic PLIS, secretaria tècnica del Consell (Pla local d’inclusió social)
Han excusat l’absència:
Albert Quintana_ Coordinadora d'
AMPA CEIP Sta.Eugènia i St.Narcís
Margarita Roca_ FOEG (Federació Organitzacions Empresàries de Girona)
Núria Martínez_ Grup ÈXIT_ Fundació Drissa
Marta Sánchez_ Minyons i Guies de Catalunya
Miquel Blanch_ Centre Formació Adults Girona (CFA)
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Maribel Ministral_ Serveis Educatius del Gironès (Dept. d ’Educació)
Fundació Tomàs Lorenzana Patronat Santa Creu_ Judith Martínez
Ordre del dia:
1- Presentació i informació dels primers resultats i de les activitats de les 6
comissions d’acció per part dels seus membres promotors.
2- Presentació de la jornada ”Capacitat local per a l’acció” prevista pel proper mes
d’abril amb l’objectiu d’obrir-la a aportacions i comentaris.
3- Presentació de les prestacions i serveis de la Secretaria Tècnica del CCSS.
4- Espai per sol·licituds formals dirigides al CCSS
5- Altres i suggeriments

Desenvolupament de la sessió:
El tinent d’alcalde i regidor Joan Olòriz, president del Consell, obra la sessió agraint
l’assistència als membres i fent una analogia del què ha suposat el treball
desenvolupat en el marc del Consell des de la constitució el mes d’octubre passat.
Comenta que la presidència de la taula en la que es troba està a les fosques, igual
com s’ha volgut enfocar des de l’Àrea de Polítiques Socials la feina feta des de les
comissions d’acció. Cada comissió compta amb una entitat membre com a promotor, i
aquesta és una de les claus per assolir els reptes plantejats del nou Consell: aposta
ferma per l’autoproducció i el treball compartit entre les entitats membres. Fa esment a
la participació d’entitats que no formen part del consell en el treball de les comissions
d’acció com a exemple d’obertura al territori i exemple de la naturalesa participativa del
consell.
Seguidament exposa a l’auditori la proposta sorgida del grup de promotors de les
comissions de celebrar una jornada el 29 d’abril, “Capacitat local per l’acció”, per tal de
fer el retorn del treball desenvolupat en el marc del Consell en les 6 comissions d’acció
amb la voluntat de fer extensiva la convocatòria a les entitats, empreses,
administracions, universitat que operen en el territori.
A continuació procedeix a llegir una sol·licitud formal adreçada a l’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, de la Taula d’Entitats de Suport a Immigrats (TESI) on es
suggereix treballar al si del Consell aspectes de convivència i cohesió social de la
ciutat des de la vessant de persones immigrades. En aquest context, el regidor recull
la proposta i apunta la idoneïtat de la sol·licitud de TESI, perquè és el lloc on cal tractar
aquests temes i per altra banda fugir de la dinàmica de crear un Consell de participació
per cada problemàtica concreta.
A continuació intervé el cap d’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació, Vicenç
Estanyol, agraint també la presència dels assistents i introduint 3 idees clau sobre el
CCSS. La primera fa referència a la filosofia i moment en que ens trobem en relació al
Pla Local de Inclusió Social, PLIS. En el moment actual partim dels resultats de dos
anys de construcció de coneixement i hem iniciat una nova fase d’acció, seguint la
premissa sortint de la fase de coneixement: “el coneixement sense acció no és
coneixement”. La nova metodologia centrada en el treball de 6 comissions d’acció
significa una la voluntat de fer investigació i desenvolupament (I+D) en l’àmbit de les
polítiques socials, mitjançant el treball compartit entre Ajuntament i entitats membres
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del Consell. Un dels objectius més rellevants és el treball en xarxa, fent accent al
territori perquè és en l’àmbit local on s’apliquen les polítiques socials d integració.
La segona fa referència al mètode emprat. Argumenta que el CCSS sorgeix com una
aposta per fugir de la presa de decisions unilaterals i per enfortir el treball en xarxa
dels actors implicats, prenent el territori com a espai on integrar esforços i compartir
recursos. Per això la jornada prevista per l’abril vol ser una trobada on mostrar els
primers resultats d’un procés coproduït que vol influir en l’aplicació de polítiques
socials de qualitat, des de l’àmbit local cap als òrgans supraminicipals. També fa
referència a l’èxit del mètode utilitzat (treballant en comissions), indicant que a partir
dels sis grups i en un període de tres mesos hi ha hagut 28 reunions amb la
participació directa de 42 operadors i amb una mitjana de 10 persones participants per
comissió. On s’ha aconseguit la col·laboració d’entitats diverses així com altres
experiències de treball conjunt no esperades i que comencen a donar fruits. Finalment
recorda que el CCSS es consolida també com un espai per a demanar coses, és a dir,
un espai on acostar-se i on es puguin parlar i sotmetre a debat temes d’interès.
I respecte el futur a curt termini, tenint en compte el paper del CCSS pel segon
semestre 2011, recorda que ja s’està treballant perquè el PLIS tingui continuïtat i pugui
seguir donant suport al CCSS, i precisament per això un dels objectius que es pot
plantejar ara per afavorir aquest suport pot ser l’establiment d’un acord social per a la
inclusió social a Girona.
La portaveu dels promotors i gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich,
després d’explicar breument les diferents reunions que han mantingut al llarg del últims
tres mesos, procedeix a presentar l’estat de la situació de cada comissió d’acció
donant la paraula als diferents promotors de les 6 comissions: Marc Geronès
(Comissió 1), Pepita Perich (Comissió 2), Mercè Rovira y J. Luis Marzo (Comissió
3), Laia Lloveras en substitució de Núria Martínez (Comissió 4), Mª Àngels Camós
(Comissió 5) i Mariona de Puig i Pilar Marquès (comissió 6).
Els promotors de les comissions formalitzen la seva presentació a partir d’una
estructura prèviament acordada i acotada a uns cinc minuts, on exposen el “què s’ha
fet”, “què queda per fer”, els “resultats esperats” i la “valoració del procés” (el contingut
de les presentacions esta imprès en el document de la sessió plenària).
Cal destacar que totes les comissions han respectat els terminis i calendaris previstos i
ja estan en fase d’execució dels seus projectes
Vicenç Estanyol retorna la jornada de l’abril “Capacitat local per a l’acció”per posar
sobre la taula la proposta de programa, on es combinarà la presentació dels resultats
de les comissions amb altres intervencions més àmplies referents a la interpretació i el
futur del PLIS juntament amb la reflexió i la visió estratègica sobre polítiques socials i
cohesió social. Explica que properament la secretaria tècnica enviarà el programa a
cada membre perquè en el transcurs de 12-15 dies hi puguin fer les consideracions,
suggeriments i aportacions necessàries per a definir el programa final.
Comenta la feina que està executant la Secretaria Tècnica i el seu treball de suport i
seguiment de les comissions així com el desenvolupant de la resta de productes i
serveis com la base de dades d’indicadors i dades d’intervenció de les entitats i el
monogràfic. Laia Lloveras presenta breument la posada en funcionament de la web
del CCSS, com a eina participativa i de seguiment de les comissions entre reunions i
plenaris.
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Seguidament Joan Olòriz obra el torn de obert de precs i preguntes.
Mercè Rovira, pregunta si les entitats externes que estiguin treballant a les comissions
han d’entrar al CCSS. Bru Pellissa deixa constància de la feina feta dins les
comissions amb molt poc temps. Pepita Perich pregunta quina continuïtat tindran les
comissions d’acció de cara al segon semestre.
Joan Olòriz contesta dient que no hi ha problema si les entitats així ho volen però que,
en tot cas, es pot treballar a les comissions sense haver de formar part formalment del
CCSS, precisament per la voluntat de treball en xarxa amb entitats de dins i fora del
Consell. També respon que existeix voluntat explícita perquè les comissions continuïn
en el marc del CCSS i senyala que des de l’Àrea es seguirà donant tot el suport
perquè es pugui seguir treballant i en puguin sorgir de noves.
Mercè Rovira, com a promotora de la promotora de la comissió 3, exposa l’objectiu
de la comissió és fer un prototipus de videoconferència, com a exemple per justificar
que la part del projecte emmarcada en la comissió és essencial per a compartir els
recursos i dissenyar el projecte amb l’experiència d’altres entitats, però no significa que
tot el gruix del projecte s’executarà en els terminis del Consell.
Finalment, es dóna per tancada la sessió agraint un cop més l’assistència i el
compromís de totes les entitats.
Acords:
-

Queda programada la jornada “Capacitat local per l’acció” sobre la visió
estratègica de les polítiques socials, la cohesió social i el retorn dels resultats
de les comissions d’acció, amb l’obertura d’un termini de 15 dies perquè els
membres del CCSS facin les aportacions i suggeriments pertinents al programa
(la secretaria enviarà properament el programa).

-

S’incorporen formalment dues entitats noves al Consell (Fundació Astrid 21 i
Fundació Oscobe) i s’acorda amb el termini de 12 dies des de la data d’avui per
a comunicar qualsevol emena.

-

La web del Consell s’obra com un espai de comunicació, participació i
seguiment de les comissions entre reunions i plenaris.

-

Es tindrà en compte la sol·licitud de la Taula d’Entitats de Suport a Immigrants,
TESI, en les línies de treball del CCSS en el sentit que apunta.

Finalitza la sessió.
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Signat

Joan Olòriz Serra
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació
President del Consell de Cohesió i Serveis Socials
A Girona, 16 de febrer del 2011
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