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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS
DE GIRONA DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2014
A Girona, el dia 22 de juliol de 2014, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Cívic Pont
Major i sota la presidència del senyor Eduard Berloso, es reuneix el Consell de Cohesió i
Serveis Socials de Girona.

Assistents:

Nom i Cognom
Eduard Berloso
Josep Just
Marta Madrenas
Josep Quer
Marc Geronès
Eva Fortià
Gemma Clapés
Shanti Valls
Gemma Parra
Yasmina Abad
Lídia Vidal

Nom i Cognom
Bru Pellissa
Núria Martínez
Merche Sánchez
Maria Colls
Montserrat Cardona
Raquel Carrión
Joan Fugarolas
Alícia Sánchez
Mª Rosa Agustí
Ana Martín
Joan Vicenç Cordonet
Pepita Perich
Ester Triadó
Joan Camps
Jaume Fort
Anna Martínez
Glòria Grassot
Laura Maynegra
Elisenda Xifre

Representació Ajuntament de Girona

Regidor dels Serveis Socials, Cooperació i Participació
Cap dels Serveis Socials
Regidora d’Ocupació i Empresa
Cap d’Ocupació i Empresa, Turisme i Comerç
Adjunt de Serveis Socials d’Atenció Primària
Directora Servei Municipal d’Ocupació (SMO)
Serveis Socials - Secretaria tècnica del CCSS
Serveis Socials - Secretaria tècnica del CCSS
Servei Municipal d’Ocupació-Coord. Programa “Girona Actua”
Treballadora social SBAS. Coord. Projecte Àmbar (Grup 3)
Equip Municipal Promoció Salut (EMPSA)

Entitats membres CCSS
Fundació SER.GI
Fundació Drissa – Presidenta Clúster Èxit Girona
Creu Roja Girona
Creu Roja Girona
Fundació TRESC
Càritas Diocesana de Girona
ACCEM
AD’ Iniciatives Socials
PIMEC – Ass. Gironina Empresàries (AGE)
UGT Comarques Gironines
MIFAS
Grup Fundació Ramon Noguera
Grup Fundació Ramon Noguera
Centre Infantil i Juvenil Parroquial Sta.Eugènia
Institut Català de la Salut (ICS)
Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques
Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS)
Fundació Oscobe
Suara Cooperativa

Nom i Cognom

Joaquim Bonaventura
Joan Olóriz
Joan Menacho
Jordi Navarro
Martí Terés

Grups polítics municipals

PSC
ICV-EUiA
PPC
CUP
ERC (sense representació)

Han excusat la seva absència:

Dolors Freixas
Anna Lara
Rosa Angelats
Ernest Plana
Mariona de Puig
Gemma Camps
Sandra Fernàndez
Carles Bonaventura
Ma.Àngels Rodriguez

Fundació Onyar la Selva
Assoc. Comunitària Anti Sida (ACAS)
Consorci Centre d' Acolliment “La Sopa”
FOEG
Cambra de Comerç de Girona
Centre Salut Mental Gironès – Pla de l’Estany (IAS)
Fundació Astrid-21
Regidor no adscrit
CCOO Comarques Gironines

1. Presentació del president del Consell:
El regidor de Serveis Socials Cooperació i Participació i president del Consell, Eduard Berloso,
agraeix la presència als assistents en el present plenari per la feina feta i l’esforç per a
participar activament en els grups de treball i als projectes que tiren endavant amb
l’irrenunciable objectiu comú de millorar la inclusió i cohesió social a la ciutat de Girona. El
regidor felicita als i les presents el compliment del desenvolupament dels objectius de cada
grup per aquest 2014, els quals es varen presentar en l’últim plenari celebrat el novembre de
2013. També destaca el compromís de l’Ajuntament i de les entitats implicades en línies
prioritàries com són la lluita contra l’atur de les persones amb més dificultats d’inserció
sociolaboral (a través del Girona Actua) i la lluita contra la pobresa infantil a través de tot el
sistema de serveis socials i també de la feina que s’està fent al grup 2. Finalment dóna pas al
personal tècnic de secretaria del Consell perquè exposi resumidament la feina que s’està
portant a terme en cada grup.

2. Presentació pel seguiment tècnic del CCSS i dels Grups de treball:
Després d’emmarcar breument el Consell en el context del pla de treball 2013-14 i d’explicar
els objectius generals i els específics, el personal tècnic passa a exposar els resultats principals

del Girona Actua i la bona feina feta pel seu equip tècnic. Paral·lelament també es posa de
relleu l’activitat del Grup 1, des del qual, per una banda, s’ha anat fent el seguiment del propi
desenvolupament del Girona Actua i, per l’altra, ha treballat amb iniciatives amb l’objectiu de
coordinar recursos en matèria d’inserció sociolaboral, com és el cas de l’elaboració i
manteniment d’un mapa de recursos sobre inserció i formació de la ciutat de Girona
(consultable al web del CCSS). En relació als resultats del Girona Actua a dia d’avui, es
destaca el bon ritme en el nombre de persones inserides tot i l’estancament del mercat laboral.
En aquest sentit es mostra un resum dels resultats d’un qüestionari adreçat a personal tècnic
dels SBAS i d’entitats que participen i deriven persones usuàries al programa a fi de identificar
punts forts i punts a millorar, aprofitant que ha passat un any des del seu inici. Entre els punts
a millorar, o situacions i/o col·lectius a tenir en compte de cara al plantejament i la millora
contínua del programa, destaquen qüestions com, per exemple, l’elevat analfabetisme en TIC
dels usuaris i usuàries (fet pel qual caldrien més recursos per poder donar més eines i
oportunitats d’inserció als perfils amb menys competències), els greuges referents a la
cotització de la jubilació de persones a l’atur de 55 anys i més, o la franja dels joves entre 16-18
anys sense GES, entre d’altres. En general, però, es fa un lectura positiva tant del programa
com del seu equip tècnic, i es posa de manifest la importància de mantenir-lo de cara el curs
vinent.
Seguidament s’exposa el procés de treball i alguns resultats del diagnòstic del grup 2, el qual
treballa en la tasca d’observatori de necessitats i generador de propostes en relació a la
pobresa i l’exclusió, posant especial atenció en l’afectació dels infants. Es donen un seguit de
dades sobre la intervenció que s’està fent en els diferents àmbits prioritaris, tan pel què fa a les
necessitats bàsiques (alimentació, salut i habitatge) com per les necessitats socioeducatives.
També es comenten algunes conclusions que varen sorgir de l’enquesta coordinada pel grup
relativa a qüestions de suficiència alimentària. Respecte el bloc socioeducatiu, es posen de
relleu aspectes en els quals cal treballar i posar esforços per garantir la igualtat d’oportunitats
d’infants i joves, com garantir l’accés a les noves tecnologies, a l’oferta d’extraescolars i al
material escolar.
Finalment es fa un breu resum sobre el procés de treball en el que va d’any del Grup 3, el qual
ha dissenyat i impulsat de manera participada el Projecte Àmbar, sobre suport psicosocial.
S’explica la manera i els criteris amb els quals es varen formular els perfils o col·lectius diana
així com un repàs als aspectes claus de la metodologia i les accions del projecte. També
s’explica que en aquestes moments l’equip tècnic ja s’ha posat a treballar per la qual cosa
s’espera poder donar els primeres resultats de treball a finals d’any.

En conclusió, es posa de manifest la intensitat de la feina que s’està fent amb els grups i els
projectes que se’n deriven, valorant positivament un sistema de treball en xarxa cada vegada
més sòlid que treballa per objectius comuns de manera coordinada i que millora el coneixement
de les problemàtiques i dels recursos disponibles.

3. Torn obert de paraules
Joan Olòriz, regidor d’ ICV-EUiA, fa un bon balanç de la feina feta aquest semestre i dóna la
paraula als representants de les pròpies entitats perquè valorin la feina que s’està fent. Tot i
així, critica la manca d’informació sobre les activitats i les publicacions dels grups de treball i del
Consell als ciutadans i ciutadanes de Girona en general, per la qual cosa proposa mesures
concretes com, per exemple, elaborar i publicar periòdicament des del consell un informe social
a nivell de ciutat amb dades i indicadors rellevants sobre la situació de pobresa i exclusió
social.
De la mateixa manera, Martí Terés, vicepresident de la secció local d’ERC, trasllada la les
entitats la valoració de la present etapa del Consell i la seva utilitat per a portar a terme els
seus objectius. També posa a disposició de les entitats la seva formació política per ajudar o
col·laborar en qualsevol qüestió en relació a la lluita contra la pobresa i la exclusió social.
El regidor del PSC, Joaquim Bonaventura, demana que als grups (sobretot al grup 2 sobre
pobresa infantil) hi hagi més representació institucional d’agents de la ciutat i de la Generalitat
per tenir més força i recursos alhora d’emprendre accions. També recalca la importància de no
oblidar-nos de la greu situació d’atur que segueixen patint moltes persones i a la necessitat de
seguir posant més esforços tot i les xifres positives dels últims mesos, criticant l’actitud sovint
massa optimista i triomfalista de l’alcalde i del seu equip de govern.
Seguidament, la regidora Marta Madrenas retreu al Sr. Bonaventura que personifiqui aquesta
crítica en la persona de l’alcalde, injustificada, segons ella, ja que en relació al problema de
l’atur assegura que sempre s’ha mostrat molt prudent i mai ha amagat la realitat.
A continuació, Merche Sánchez, de Creu Roja Girona, posa de relleu la necessitat de
continuar treballant junts a través del Consell per coordinar accions i compartir informació de la
realitat social de Girona. Tot seguit fa una breu explicació dels diferents recursos i programes
concrets de l’entitat per aquest any, dissenyats especialment per suport a col·lectius
especialment vulnerables que pateixen els efectes de la precarietat laboral i la pobresa.

El regidor de la CUP, Jordi Navarro, posa èmfasi en la necessitat d’explicar i fer més visible a
la ciutadania la situació d’emergència social que viuen tantes persones i famílies gironines, ja
que massa gent no s’adona d’aquesta greu situació i desconeix molts serveis, recursos i espais
com el propi Consell. Per això, proposa mesures com la creació d’una jornada en forma de
fòrum de caire pedagògic obert a tota la ciutadania i als diferents agents on s’expliqui i es
conscienciï envers les problemàtiques socials i les alternatives per a fer-hi front.
En relació a aquesta proposta, en Bru Pellissa (SER.GI) explica que hi està d’acord i que és
important també donar visibilitat i denunciar la situació actual i els problemes de finançament
que tenen les entitats socials del tercer sector per tirar endavant i poder complir els seus
compromisos.
Des de l’entitat social AD’IS, l’Alícia Sánchez destaca que en general fa falta informació i
dades per poder conèixer amb exactitud totes les situacions d’exclusió i pobresa a nivell de
ciutat i poder actuar conjuntament. També fa una reflexió sobre la crisi i el moment de canvi
que ens trobem com a societat, fent referència no només a la crisi econòmica sinó a la crisi de
valors i a la necessitat de transformació social.
En la mateixa direcció, la Raquel Carrión de Càritas Girona, justifica no només la necessitat
d’avançar per aconseguir més dades i compartir informació, sinó que cal anar més enllà i fer i
construir més accions i projectes conjuntament. Destaca que en aquest sentit el Consell és un
bon espai per a seguir assajant i avançant en aquesta direcció.
En Joan Camps, del Centre Juvenil i Infantil de Sta. Eugènia, també ressalta la importància del
Consell com un espai que permet al professional tenir una visió més general i global de la
realitat social més enllà del col·lectiu i la feina de cada dia de l’entitat, i agraeix personalment la
bona feina de la secretaria tècnica.
A continuació s’obre un debat sobre les dades exposades en relació a la cobertura de les
necessitats bàsiques en alimentació de la població infantil, en aquest sentit s’explica que han
augmentat les beques complementaries de menjador de finançament municipal així com els
recursos pel CDA. Tot i així es posa sobre la taula la necessitat de millorar la coordinació dels
mecanismes per detectar les situacions més urgents i millorar els indicadors i les dades per
conèixer l’abast de les necessitats.
Finalment el regidor i president del Consell, Eduard Berloso, dóna per acabada la reunió agraint
novament la presència i la implicació de les entitats.

4. Acords
-

Es recullen les aportacions i propostes de millora dels i les representants de les
entitats presents i dels grups polítics, les quals es traslladaran a les properes
reunions de cada grup de treball.

-

Les entitats validen la feina feta el primer trimestre 2014 pels grups de treball així
com la continuïtat de les mesures i el desenvolupament general dels projectes fins
acabar l’any.

El president

Eduard Berloso i Ferrer

