JJ/RBC/sv
Exp.: 2013000722

Acta sessió plenària del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona
Data: Dijous 25 d’abril de 2013
Hora: 18:30
Lloc: Centre Cívic Ter
Assistents:
Nom i Cognoms
Eduard Berloso
Josep Just
Marc Geronès
Òscar Martínez
Shanti Valls

Nom i Cognom
Anna Lara
Núria Martínez
Ester Triadó
Anna Nouguet
Raquel Carrión
Montserrat Cardona
Mª Rosa Agustí
Ma.Àngels Rodriguez
Gemma Camps
Joan Vicenç Cordonet
Joan Camps
Alícia Sánchez
Glòria Grassot
Maria Combalia
Piui Vayreda
Elisenda Xifre
Merche Sánchez

Lola Olaso
Vicenta Mitjà
Rosa Angelats
Núria Rocadembosch

Representació Serveis Socials Ajuntament de
Girona
Regidor dels Serveis Socials
Cap dels Serveis Socials
Adjunt de Serveis Socials
Director SBAS Palau
Secretaria tècnica del CCSS

Entitats
Assoc. Comunitària Anti Sida (ACAS)
Fundació Drissa
Grup Fundació Ramon Noguera
Fundació Oscobe
Càritas Diocesana de Girona
Fundació TRESC
PIMEC – Ass. Gironina Empresàries (AGE)
CCOO Comarques Gironines
Centre Salut Mental Gironès – Pla de l’Estany
Mifas
Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta.Eugènia
AD’ Iniciatives Socials
Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS)
Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques
Suara Cooperativa
Suara Cooperativa
Creu Roja Girona

Han excusat la seva absència

Fundació Onyar la Selva
Institut Català de la Salut
Consorci Centre d' Acolliment “La Sopa”
UGT Comarques Gironines

Lourdes Delgado
Bru Pellissa i Vaqué
Núria Martínez

Secció Serveis Socials Especialitzats (Aj. Girona)
Fundació SER.GI
Fundació Drissa

Ordre del dia:
1. Presentació i aprovació del nou Reglament.
2. Presentació dels resultats del qüestionari-diagnòstic adreçat a les entitats
membres.
3. Presentació i debat sobre les propostes per definir el pla de treball del Consell.
4. Torn obert de paraules.

Resum desenvolupament de la sessió:
El regidor de Serveis Socials Eduard Berloso obre la sessió agraint l’assistència dels
membres i fa un resum dels acords presos en l’última sessió plenària. A continuació, la
secretaria tècnica procedeix a llegir el reglament del Consell, redactat i revisat per la
comissió de treball per elaborar el Reglament (formada per representats membres).
Sense que hi hagi cap esmena de contingut (s’esmena un error de forma en la
numeració dels punts), finalment es consensua el document pel plenari.
Seguint els punts de l’ordre del dia, la secretaria procedeix a presentar el resum dels
resultats i les conclusions del qüestionari adreçat a les entitats i, finalment, explica una
proposta prèvia de treball a partir de dos grans enfocaments: un centrat en la proposta
de mesures per lluitar contra els efectes de la crisi que afecten als ciutadans,
especialment als col·lectius més vulnerables, i una altra que tingui per objectiu
l’establiment de mesures i el compartir bones pràctiques per millorar la situació de les
pròpies entitats socials. A partir d’aquests dos grans enfocaments i de les conclusions
identificades en els resultats del qüestionari, s’obre el torn de paraules per debatre i
compartir les preocupacions i les línies de treball prioritàries a abordar.
Després d’una estona de diàleg i d’intervencions dels diferents participants al voltant
de les diferents problemàtiques socials del context de crisi, es van proposant les
temàtiques a treballar a partir de grups o comissions. Un primer objectiu que es
considera prioritari és el de lluitar contra els efectes de l’atur des del punt de vista del
suport, creant un possible grup que proposi mesures i accions concretes per millorar
els sistemes d’atenció i suport social i psicològic als afectats. Seguidament es proposa
un segon grup que sorgeix de la necessitat d’abordar els efectes de la pobresa i
l’exclusió social i la manera com aquests afecten al col·lectiu d’infants. Es tracta
d’aprofitar el coneixement i l’experiència d’entitats de treball comunitari que ja treballen
cada dia amb infants per obrir un grup heterogeni que sigui capaç de promoure i
coordinar accions que aportin alternatives per intentar combatre els efectes de la
pobresa infantil en un sentit ampli. Finalment, també es considera prioritari crear un
grup de treball que centri els seus esforços en articular recursos, serveis i iniciatives en

l’àmbit sociosanitari, per intentar millorar el suport a les persones que, a la seva
problemàtica de salut, s’han afegit els problemes vinculats a la crisi.
Una vegada acordats el tres grups, s’acorda que es deixarà un temps per acabar de
recollir propostes i aportacions dels membres a través de la web del Consell, per
acabar concretant el pla de treball i el calendari de cada grup.
Finalment, el regidor i el cap de Serveis Socials agraeixen als participants el seu
interès i donen per tancada la sessió.

Acords presos:
-

Aprovació de l’esborrany del Reglament per part del plenari del CCSS, prèvia a
l’aprovació en el ple municipal de l’Ajuntament.

-

Creació de 3 grups o comissions de treball en el si del CCSS. Un primer sobre
el suport a persones afectades per l’atur; un segon sobre la pobresa infantil; i
un tercer sobre els efectes de la crisi en l’àmbit sociosanitari.

-

Una vegada acordats el tres grups, s’acorda que es deixarà un termini d’unes
setmanes per acabar de recollir propostes i aportacions dels membres a través
de la Intranet de la web del Consell, amb l’objectiu d’acabar concretant el pla
de treball i el calendari definitiu de cada grup.

El regidor delegat de Serveis Socials
Eduard Berloso i Ferrer

Girona, 26 d’abril de 2013

