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PRESENTACIÓ
A continuació presentem la memòria anual del Departament d'Acció Social. Aquesta memòria recull el

conjunt  d'activitats  realitzades  pels  diferents  departaments  que  integren  l'Equip  d'Acció  Social:  Serveis

Socials Bàsics, Salut i  Igualtat, amb l'objecte de sistematitzar la informació per tal que aquesta pugui ser

d'utilitat i serveixi com a instrument d'avaluació i planificació. 

La memòria pretén ésser un observatori de l'evolució de la població (nombre, tipologia, grups d'edat,...),

a l'hora que identifica la gestió de projectes, recursos i serveis destinats a la millora de la qualitat de vida de

les persones que viuen i conviuen a Sant Sadurní d'Anoia. 

Tot  i  que  la  tendència  de  creixement  de  la  pressió  assistencial  als  serveis  socials  municipals  s'ha

estabilitzat,  la  vulnerabilitat  social  de  certs  col·lectius  continua  augmentant,  sobretot  per  la  manca

d'indicadors de recuperació econòmica i les altes taxes d'atur. L'esgotament de les prestacions d'atur i la

reducció de les prestacions socials fa que les problemàtiques econòmiques es vagin cronificant, s'agreugin

significativament  i  que  la  població  pateixi  mancances  materials  i  d'altres,  que  van  més  enllà  de  les

econòmiques, afectant les relacions familiars, incrementant l'aparició de depressions, etc. 

Els canvis en les prestacions periòdiques de dret subjectiu o de concurrència, com poden ser les Rendes

Mínimes d'Inserció, l'actual Renda garantida de Ciutadania o les prestacions per a Cuidador no Professional

de la Llei de Dependència, han dificultat la tasca dels professionals socials,  entorpint la consecució de

l'objectiu. Aquests canvis s'han produït a nivell legislatiu (amb normatives que limiten i/o dificulten l'accés a

la prestació) i a nivell efectiu (la Generalitat no compleix amb els terminis de pagament,  trobant-nos amb

prestacions  què,  tot  i  estar  aprovades,  els  beneficiaris  triguen  mesos  a  cobrar).  Durant  aquest  2017

l'Ajuntament de Sant Sadurní ha augmentat el pressupost destinat a ajuts socials. 

En els darrers anys, i agreujats per la crisi econòmica, a la nostra societat hi ha hagut un increment dels

problemes que moltes persones tenen a l’hora de fer  front  al  pagament  dels  subministraments bàsics,

produïts també en bona mesura a causa de l’increment de preus. 

       La llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i

la pobresa energètica prohibeix a les companyies subministradores efectuar talls de subministrament si

l'impagament es produeix per manca de recursos econòmics i les obliga a mantenir el servei de llum, aigua,

gas mentre duri la situació de vulnerabilitat o dificultat econòmica.

     Per tal d'evitar els talls de subministrament, les companyies de subministraments bàsics de la llar fan

arribar als serveis socials llistats de les persones que han generat un deute amb la companyia, per tal que

l'ens local  comprovi  la situació de la persona o família  i  pugui acreditar  que hi  ha una situació de risc

d'exclusió residencial. Els Serveis Socials Bàsics, per poder comprovar aquesta informació, segueixen tot un

procés  d'enviament  de cartes  sol·licitant  documentació  socioeconòmica  i  a  partir  d'aquesta  elabora  els

informes indicant la situació del  nucli  familiar.  Tot  aquest procediment genera  una àmplia dedicació de

temps i gestions per poder complir terminis i donar resposta a totes les demandes d'informació per part de

les companyies de subministraments bàsics.

L'objecte principal de la nostra tasca és  promoure mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb
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persones, famílies i grups socials especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió social.

Tenint en compte la disminució de recursos de les famílies, l'equip ha procurat innovar i crear projectes que

puguin, dins de les nostres possibilitats, reduir l'impacte de la situació econòmico-social actual. 

En el transcurs de l'any, les diferents Àrees han buscat sinergies entre elles per tal de potenciar cada una

de les activitats desenvolupades. Així, per exemple, Salut, Acció Social i Igualtat han treballat en conjunt en

diferents activitats al llarg de l'any, tot maximitzant els recursos que cada Àrea disposa per donar respostes

globals i integrals.

Amb la intenció de poder pal·liar la realitat social  actual,  el  Departament d'Acció Social ha rebut un

pressupost  total 1.283.738€ durant  l'any 2017.  Al  Gràfic 1 es representa el  percentatge que suposa la

inversió que destina l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia al Departament d'Acció Social. Aquesta inversió

suposa un 9% del total del pressupost municipal. 

Al Gràfic 2 es representa la distribució del pressupost destinat al Departament d'Acció Social en funció

de les diferents àrees que l'integren: Àrea de Salut, Àrea d'Igualtat, Àrea de Serveis Socials Bàsics, Casal

de la Gent Gran i Centre Vilarnau. 
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Per acabar, i tenint en compte la diversitat de serveis vinculats al Departament d'Acció Social, indicar que

la  memòria es presentarà estructurada en el següents apartats:

1. Àrea d'Acció Social

2. Àrea d'Igualtat

3. Àrea de Salut

PERFIL SOCIO DEMOGRÀFIC DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

L'any 2017 Sant Sadurní  d'Anoia compta amb una població de  12.749 habitants,  segons dades de

l'IDESCAT. 

El municipi ha mostrat una tendència ascendent de la població des de l'any 2000 arribant al seu màxim

creixement exponencial en el traspàs de l'any 2002 al 2003. A partir de l'any 2003 es segueix una línia

d'ascendència  continua  fins  l'any  2006,  on  el  creixement  es  modera,  fins  arribar  a  una  lleugera

descendència l'any 2014, tal com mostra a la Taula 1, descendència que no s'ha consolidat, produint-se un

nou creixement a partir de l'any 2015. L'any 2017 es produeix un nou ascens de la població.

Taula 1. DADES DE POBLACIÓ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12345 12482 12603 12590 12689 12654 12749

En relació al nivell d'envelliment de la població sadurninenca, a la Taula 2, es pot apreciar com, a Sant

Sadurní d'Anoia, en els últims 10 anys, s'està produint una tendència ascendent de l'índex d'envelliment
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municipal, que arriba al seu punt màxim l'any 2017.  

Aquestes dades contrasten amb l'índex de sobreenvelliment. Si observem la Taula 3, veurem que, en els

últims 10 anys ha augmentat considerablement l'índex  de persones de 85 anys i més en relació al total de

població de 65 anys i més. 

Aquestes dades mostren que, a Sant Sadurní, les persones de 85 anys o més segueixen sent un índex

elevat. Des del Departament, amb la intenció de pal·liar les dificultats pròpies de l'edat en la realització

d'algunes tasques de la vida diària, com pot ser la neteja de la llar, s' ha  mantingut el projecte de neteja de

la llar, per millorar la qualitat de vida de les persones grans, que viuen soles o amb  parella  amb dificultats

per les activitats bàsiques de la vida diària.

Taula 2. ÍNDEX D'ENVELLIMENT 

2007 2014 2015 2016 2017

83,68 82,55 84,53 84,78 86,93

Taula 3. ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT 

2007 2014 2015 2016 2017

12,02 17,29 18,05 19,53 19,4

En  referència  a  la  població  immigrant,  les  dades  mostren  un  increment  continuat   de  la  població

immigrant fins l'any 2010, tot i que abans d'aquests anys, l'augment de població immigrant també havia estat

important.

A partir de l'any 2010, s'atura el creixement, apreciant-se, fins i tot, un lleuger decreixement d'aquest

col·lectiu.  

Tal i com mostra la Taula 4, a finals de 2014, la població immigrant suposava un 8,32% de la població

total de Sant Sadurní d'Anoia, un percentatge lleugerament superior al que es registra durant l'any 2016

amb un 7,68% de la població. Des de l'any 2012 la població immigrant del municipi suposa un percentatge

menor. Aquesta davallada, possiblement, és deguda a que aquest col·lectiu, uns dels més afectats per la

situació econòmica i social actual, retornen als països d'origen o busquen nous emplaçament seguits per les

necessitats econòmiques i oportunitats laborals. Tot i així, l'any 2017 s'observa un petit increment, però lluny

de superar el percentatge de l'any 2010.

Taula 4. DADES DE POBLACIÓ IMMIGRANT

Any 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Població 931 1008 1147 1112 1048 972 1010

% 8,01% 8,46% 9,31% 8,91% 8,32% 7,68% 7,92%
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS
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1- INTRODUCCIÓ 

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials, i la garantia de més

proximitat als usuaris i  als àmbits familiar i  social.  Inclouen els serveis bàsics d'atenció social,  el servei

d'ajuda a domicili (SAD) i de teleassistència, i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a

infants i adolescents (centre Vilarnau). 

Els  Serveis  Socials  Bàsics  tenen  un  caràcter  polivalent,  comunitari  i  preventiu,  per  a  fomentar

l'autonomia de les persones,  perquè visquin dignament,  atenent les situacions de necessitat  en què es

trobin, o que se'ls puguin presentar. 

Els serveis bàsics d'atenció social (SBAS) són el conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals,

realitzades mitjançant els respectius equips tècnics que tenen per objecte,  conèixer, prevenir i intervenir

amb persones i/o famílies, per tal de garantir i millorar el seu benestar social i afavorir-ne la seva integració

social. 

2- ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

2.1- QUI SOM: RECURSOS HUMANS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

Els professionals que treballen als SSB són els següents:

UNA RESPONSABLE TÈCNICA DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL: ANNA RICART

• Encarregada  d’organitzar,  coordinar  i  gestionar  el  departament,  duent  a  terme  les  tasques

següents: gestió de l’ equipament i priorització de les tasques del personal de l’EBASP (Equip

bàsic d’Atenció Social Primària) , del personal de Sanitat i d’Igualtat .

• Realitzar  la  prospecció  de  necessitats  comunitàries  així  com  elaborar,  implantar  i  avaluar

projectes comunitaris, coordinant-se amb d’altres entitats, departaments i institucions quan així

sigui necessari.

• Dinamitzar la Planificació del Departament.

• Fomentar el treball en equip.

• Coordinar les reunions de casos, el personal del Departament i la regidoria d'Acció Social.

• Elaborar el pressupost anual d'Acció Social, Sanitat i Igualtat.

• Elaborar les demandes i justificacions de les subvencions.

• Desenvolupar les propostes de l'equip de govern.

• Informar i fer propostes a la regidoria sobre les actuacions del Departament .

• Coordinar els materials de divulgació.
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• Efectuar la recerca i la lectura de la legislació i novetats necessàries pel funcionament de les

activitats del departament.

• Dur a terme la recerca de nous recursos i coneixements beneficiosos per a les activitats del

departament

• Participar en reunions d'òrgans i institucions comarcals específiques de l'àmbit de treball.

• Control horari del personal assignat al Departament.

UNA EDUCADORA SOCIAL (37,5h/setmana): LORENA MADERO

• Dedicació al servei d'atenció primària amb l'atenció, tractament  i seguiment de casos

• Participació en les comissions de violència masclista municipals

• Participació en les comissions de violència a la gent gran municipals i comarcals

• Participació en les comissions de maltractes a la infància i l'adolescència municipal i comarcal

• Participació en la Comissió de Maltractaments a la Gent Gran de l'Alt Penedès

• Coordinacions amb el delegat d'atenció al menor (DAM)

• Coordinacions amb el Centre de Salut Mental d'Infància i Joventut (CSMIJ)

• Referent dels programes de la Diputació d'arranjaments a la gent gran i del programa Més a

prop. 

• Seguiment individual als infants i adolescents al centre obert

• Coordinacions amb el servei d'atenció psicològica de la dona (SIAD)

• Tècnica del projecte “L'ofici de ser mare i pare” 

• Tutorització dels alumnes en pràctiques

UNA EDUCADORA SOCIAL (37,5h/setmana): MERITXELL LLUCH

• Dedicació al servei d'atenció primària amb l'atenció, tractament  i seguiment de casos

• Participació en les comissions de maltractes a la infància i l'adolescència

• Participació en el Pla Local de Prevenció de Drogues

• Coordinacions amb les escoles: comissions socials

• Coordinacions amb el servei d'atenció psicològica de la dona (SIAD)
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UNA EDUCADORA SOCIAL (37,5h/setmana):  ESTHER FERRÉ

• Dedicació a l'atenció a la primera acollida 

• Dedicació al servei d'atenció primària amb l'atenció, tractament  i seguiment de casos

• Seguiment individual als infants i adolescents al centre obert

• Coordinacions amb Creu Roja

• Coordinacions amb Nou-Set

• Referent del Projecte Riu Inclusiu

• Coordinacions amb el servei d'atenció psicològica de la dona (SIAD)

• Participació en la Taula de Salut Mental de l'Alt Penedès

• Disseny i execució de projectes comunitaris

• Pla de Desenvolupament Comunitari.

UNA TREBALLADORA SOCIAL (37,5h/setmana): LAIA LLABERIA

• Dedicació al servei d'atenció primària amb l'atenció, tractament  i seguiment de casos

• Coordinació, seguiment i justificació de la subvenció del transport per a persones amb mobilitat

reduïda del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

• Coordinació amb Creu Roja per a la gestió dels kits de suport social

• Edició de la memòria del Departament

• Coordinacions amb el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

• Coordinacions amb el servei d'atenció psicològica de la dona (SIAD)

• Coordinadora de les beques d'esports

• Coordinacions amb el Consell Comarcal Alt Penedès (reunions d'equip) 

• Referent dels Plans d'Ocupació de Renda Mínima d'Inserció (RMI)

• Referent del projectes de Pobresa Energètica

UNA TREBALLADORA SOCIAL (37,5h/setmana): MERCÈ ARANDA

• Dedicació a l'atenció de la primera acollida.

12



• Gestió  de  la  base  de  dades  de  les  persones  sol·licitants  de  valoració  de  dependència  i/o

beneficiàries del Programes Individuals d'Atenció (PIA).

• Referent  municipal  de  la  gestió  dels  Programes  Individuals  d'Atenció  (PIA)  de  la  Llei  de

Dependència (LAPAD)

• Coordinació de la Setmana de la Gent Gran.

• Dinamització del col·lectiu Gent Gran a nivell municipal

• Disseny, execució i coordinació de projectes adreçats a la gent gran

• Coordinadora del taller: Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua

• Coordinadora del Projecte de Neteja

• Participació en el grup de treball del barem de priorització dels Pacients Complexes Crònics

(PCC)

• Participació en el grup de treball del Model Col·laboratiu Salut- Serveis Socials

• Participació en la creació de la Taula de Cobertura de Necessitats Bàsiques

UNA TREBALLADORA FAMILIAR (37,5h/setmana): MONTSERRAT CASAS

Ofereix atenció polivalent, suport a les famílies, acompanyament, en tasques com: 

◦ Acompanyament en compres d'urgència social 

◦ Acompanyaments al CAD, Hospital de Sant Camil, etc. 

◦ Suport i intervenció domiciliaria 

◦ Observació de dinàmiques familiars

UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA (37,5h/setmanals) : MONTSE PADRÓS

• Encarregada de tasques administratives d'Acció Social, Igualtat i Salut. 

• Atenció al públic i atenció telefònica

UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA (37,5h/setmana) : ÀNGELS FERRER/ ROSANA ALMELA

• Atenció telefònica, gestió de l’agenda dels professionals, atenció al públic i tasques administratives

dels Departaments d'Acció Social, Igualtat i Salut
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2.2- QUÈ FEM: ACTIVITAT DESENVOLUPADA PEL DEPARTAMENT

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

• Atenció directa a la població: acollida, diagnòstic,  seguiment, gestió i tràmits adreçats a donar

resposta a les necessitats detectades.

• Registre diari en la història social de la persona atesa.

• Reunions setmanals  de coordinació internes  pel tractament de casos.

• Reunions de coordinació externes pel tractament de casos.

• Informació i gestió de les convocatòries municipals d'ajuts socials de caràcter individual.

• Informació i gestió de les ajudes socials de caràcter individual convocades anualment per les

diferents administracions públiques

• Informació, gestió i tràmits de la Llei de la Dependència

• Recerca permanent de serveis i  recursos adreçats a donar resposta a les necessitats de la

població.

ACTIVITAT DE GESTIÓ

• Registre diari de l'activitat realitzada per a l'elaboració d'estadístiques i memòries. 

• Reunions generals del Departament (mensual). 

• Reunions d’equip de coordinació i tractament de casos (setmanal). 

• Sol·licitud de subvencions. 

• Memòria i justificació de les subvencions. 

• Elaboració del pressupost. 

• Elaboració d’estadístiques. 

• Coordinació i gestió del Centre Vilarnau. 

• Gestió d’ajuts socials/econòmics municipals. 

• Gestió d’ajuts socials/econòmics externs. 

• Elaboració d’informes sol·licitats per altres institucions. 
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• Recollida i elaboració de la informació destinada a la premsa. 

• Elaboració  del contingut de les comissions informatives. 

• Elaboració de les propostes a la Junta de Govern. 

• Coordinació i gestió del Casal Municipal de la Gent Gran. 

• Promoció del treball comunitari adreçat a diferents col·lectius.

     

TREBALL INTERDISCIPLINAR I TRANVERSAL

• Treball  interdisciplinari   amb els membres de la comissió de la violència infantil  del  Consell

Comarcal de l'Alt Penedès. 

• Treball interdisciplinari amb els membres de la comissió de maltractaments a les persones grans

del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

• Treball interdisciplinari amb els membres de la comissió de la violència masclista .

• Treball interdisciplinari amb els membres del Pla Local de Prevenció de Drogues.

• Coordinació i treball interdisciplinar  amb les escoles (Comissions socials)

• Coordinació mensual amb el CAP – Sant Sadurní a través de d'infermera d'enllaç.

• Coordinació trimestral amb el CSMIJ

• Coordinació trimestral amb el CSMA

• Coordinació trimestral amb el Atenció Psicològica

• Coordinació mensual amb el Servei d'Orientació Jurídica

• Coordinacions amb L'EAIA

• Coordinació amb el Delegat d'Atenció al Menor

• Coordinació setmanal amb la Casa dels Avis

• Coordinació trimestral amb Càritas Parroquial

• Coordinació trimestral amb Creu Roja

• Coordinació trimestral amb l'EAP

• Coordinació amb el SAFAD

• Coordinacions amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
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• Coordinacions trimestrals amb Televida (servei de Teleassistència) 

2.3- SUPORT A L'EQUIP PROFESSIONAL

SUPERVISIÓ 

Aquest és un espai d'anàlisi  i  reflexió adreçat als diferents professionals dels serveis socials a fi de

reforçar i millorar la pràctica professional. Durant el 2015,  la supervisió ha estat dirigida per el Sr. Marta

Albadalejo psicòloga subvencionada per la Diputació de Barcelona. 

COACHING 

Durant el 2017 l'equip del Departament d'Acció Social ha participat en sessions de coaching per tal de

millorar la dinàmica de l'equip, així com el seu posicionament davant d'altres departaments de l'Ajuntament i

de serveis externs a aquest. Un grup d'estudiants d'un màster de coaching van proposar realitzar el seu

projecte final realitzant sessions amb l'equip del Departament d'Acció Social.

 2.4- ELS SERVEIS SOCIALS EN XIFRES

EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS)

L'any 2017 es van concertar un total de 2381 entrevistes. D'aquestes,  209 van ser anul·lades previ avís,

378 no van venir i no  es van excusar i 1814  van ser realitzades. D'aquestes, 769 varen ser concertades

per homes i  1712 per dones, dades que mostren, un any més, que el rol de cuidador/a segueix recaient,

majoritàriament, en les dones. 

   

 Taula 1. RECULL DE LES ENTREVISTES CONCERTADES EN ELS ULTIMS 6 ANYS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2696 2215 2200 2232 2263 2218 2381
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Taula 2. DADES SOBRE EXPEDIENTS I PERSONES BENEFICIÀRIES DE L'EBAS

Dades Valor

Nombre d'expedients familiars i/o convivencials nous de l'EBAS 207

Nombre d'expedients familiars i/o convivencials treballats de l'EBAS 877

Nombre de persones ateses per l'EBAS 1339

PRESTACIONS DE SERVEIS REALITZADES A L'EBAS

Nombre d’usuaris/àries atesos pels EBAS desglossats per Àmbits d’Intervenció

Nombre d’usuaris/àries atesos pels EBAS desglossats per Sectors de d’Intervenció  

SECTORS
Informació

Orientació 
Ajuda a

domicili 

Suport
convivenci

al  

Allotjam
ent

Alternatiu

Prevenció
Inserció 

TOTAL

D’INTERVENCIÓ H D H D H D H D H D H D

Família 301 556 0 0 0 0 0 0 75 90 376 646

Infància 106 132 0 0 19 19 0 0 10 18 135 170

Joventut 46 62 0 0 1 4 0 0 3 2 50 68

Dona 4 182 0 0 0 0 0 0 0 9 4 191

Gent Gran 244 491 1 3 0 4 0 1 3 2 248 501

Persones amb 
discapacitat

62 57 0 0 0 0 0 0 1 1 53 58

Reclusos / Ex reclusos 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Minories Ètniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Marginals sense llar / 
Transeünts

2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4

Toxicòmans 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8

Malats psiquiàtrics no 
institucionalitzats

8 11 0 0 1 0 0 0 0 0 9 11

Malalts terminals 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Altres grups en situació 
de necessitat

122 97 0 0 1 4 0 0 16 12 139 113

Immigrants 19 21 0 0 0 0 0 0 2 1 21 22

Altres 84 162 0 0 0 0 0 0 0 0 84 162

TOTAL

En relació  al  suport  a  la  unitat  de  convivència,  els  Serveis  Socials  Bàsics  de  Sant  Sadurní  d'Anoia,

compten amb1: 

• Servei d'atenció psicològica per a dones que han patit situacions de violència masclista i els seus

fills (SIAD).

• Servei de centre obert per al suport socio-educatiu (Centre Vilarnau)

• Servei d'orientació jurídica (SOJ)

• Programa d'activitats per a la Gent Gran

• Servei de mediació

Dins  del  Servei  d'Orientació  Jurídica,  els  serveis  socials  de Sant  Sadurní  disposen de dos  serveis

diferenciats. Per una banda hi ha el servei d'orientació jurídica per a dones (englobat dins dels serveis del

SIAD), que tracta temes relacionats amb separacions, custòdies i violència masclista i el servei d'orientació

jurídica en temes de deute hipotecari i altres temes d'interès (no tracta temes d'assessorament laboral ni

immigració). 

Aquest últim servei s'ofereix a partir d'un conveni amb la Diputació de Barcelona. L'horari és cada dijous de

16-19h per temes de deute hipotecari i de 19-20:30h per la resta. Durant el 2017 ha realitzat un total de 110

entrevistes.  Des de l'Oficina Municipal  d'Habitatge,  durant el 2017, després de l'atenció de l'advocada,

s'han obert 95 expedients nous

Per altra banda, el departament també ofereix el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), amb una atenció més

focalitzada a qüestions relacionades en separacions, divorcis, custòdia i violència masclista, els dimarts de

15h  a  18h  de  la  tarda.  Durant  el  2017  s'han  sol·licitat  60 entrevistes  de  les  quals  s'han  efectuat 39

entrevistes. De les entrevistes no realitzades, 14 han estat anul·lades prèviament i 7 no.

1Les dades relatives a cada un dels serveis esmentats apareixen al llarg de la memòria. Així les dades del SIAD o de mediació es
mostraran a la memòria del Departament d'Igualtat, les del Centre Vilarnau a l'apartat d'infància i les activitats de la Gent Gran a
l'apartat de Gent Gran. 
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ACTUACIONS REALITZADES PELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

Les activitats principals dels serveis socials bàsics es resumeixen en activitats d'informació/orientació i de

prevenció /inserció. 

Les activitats d'informació i prevenció, tal i com s'aprecia en el  Gràfic 2, inclouen: Informació, valoració,

orientació i assessorament, tramitacions, derivacions I coordinacions. 

Les activitats de prevenció i inserció, tal i com es mostra en el  Gràfic 3, inclouen: prevenció en general,

prevenció en marginació social, accés a recursos normalitzats i intervencions en marginació social. 

Els Gràfics 2 i 3, mostren l'evolució de les intervencions des del 2015 fins el 2017. 
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NOMBRE DE PROBLEMÀTIQUES ATESES

Les  problemàtiques  ateses  pel  serveis  socials  bàsics  es  divideixen  en:  problemàtiques  d'habitatge,

problemàtiques  econòmiques,  problemàtiques  laborals,  actuacions  derivades  de  problemes  de  salut  ,

problemàtiques relacionades amb les drogodependències, manca d'autonomia (discapacitats),  problemes

d'aprenentatge (materials i/o instrumentals), maltractaments (cap a la dona, a la gent gran i/o als fills) i les

mancances socials. El Gràfic 4 mostra l'evolució de les problemàtiques del 2017 en relació al 2016. 
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3- SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

El servei d'atenció domiciliària és un servei preventiu i de foment de l'autonomia personal. S'atribueix al

conjunt d'activitats adreçades a les persones i famílies que presenten dificultats per a la realització de les

activitats bàsiques de la vida diària. 

Al servei d'atenció domiciliària (SAD) trobem dos serveis diferenciats. Per una banda hi ha el SAD social,

ofert per la treballadora familiar municipal i, per l'altre, el SAD dependència, ofert per una empresa externa i

destinat a usuaris amb perfil dependent (amb un grau de dependència reconegut de mínim G-I).

Al SAD social, hi ha els serveis d'atenció continuada i els serveis d'atenció puntual. Els primers cobreixen

les necessitats d'higiene, acompanyament, etc que requereixen d'una continuïtat en el temps. El segon es

refereix a aquelles intervencions que són de caràcter puntual, com poden ser un únic acompanyament.  
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DADES D'ATENCIÓ DE SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA

A. Tipologia i nombre d’usuaris/àries del servei d’Ajuda a Domicili

SAD  Social SAD  - PIA prescrit dependència

SAD

Intervenci
ó per risc

en
menors 

de 0 a 17
anys

Intervenció
amb majors
d’edat de

18 a 64 anys

Intervenció
amb

persones 

de 65  a 85
anys

Intervenció
amb

persones de
més de 85

anys

Intervenció
per risc en

menors de 0
a 17 anys

Intervenció
amb majors
d’edat de

18 a 64 anys

Intervenció
amb

persones

 de 65 a 85
anys

Intervenció
amb

persones de
més de 85

anys

TOTALS
SAD

H D H D H D H D H D H D H D H D H D

Nombre 
total 
d’hores 
anuals 
realitzade
s

12 3 174 177 150 190 174 250 510 620

Nombre 
de 
persones 
ateses

6 3 7 5 3 5 3 5 19 18

Nombre 
d’unitats 
familiars 
ateses 
amb 
menors 
amb risc

0 1 0 4 0 0 0 0 0 5

Sol·licituds de persones no ateses  (persones que tot i complir el perfil estan en llista d’espera)
0

Temps estimat d’espera d’accés al servei (en dies)
0

DADES DE SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SOCIAL 

Nombre d’usuaris/àries segons franja d’edat i tipus d’ajut    

(Cada usuari pot rebre diversos tipus d’ajut)

Franja d’edat dels 

usuaris/àries
AJUT PERSONAL AJUT A LA LLAR AJUT FAMILIAR TOTAL

De 0 a 17 anys 8 2 8 18

De 18 a 64 anys 14 5 10 29

De 65 a 84 anys 7 4 6 17

85 anys o més 8 4 3 15

TOTAL 37 15 27 79

Nombre d’usuaris/àries del servei segons franja d’edat, sexe, i tipologia de llar 
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Tipologia de llar

Menors

d’edat

(0-17

anys)

Adults

(18-64 anys)

Gent Gran

(65-84 anys)

Gent Gran

(85 anys o més)
TOTAL

H D H D H D H D H D

Unipersonal 0 0 3 0 0 1 1 2 4 3

Sense nucli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monoparental 2 1 1 3 0 0 0 3 3 7

Nuclear 2 0 1 2 3 3 2 0 8 5

Extensa o  ampliada 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Múltiple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

USUARIS/ÀRIES
4 1 5 5 3 5 3 5 15 16

Sol·licituds de persones no ateses (Persones que tot i complir el perfil estan en llista d’espera) 0

Temps estimat d’espera d’accés al servei 0

B. Serveis d’ajuda a Domicili (percentatge de cobertura)

SAD SOCIAL
Percentatge de cobertura de la població atesa 100%
Població que ha rebut SAD Social 0,61%

Total població 12749

Resolució de casos

ALTES Infància Adults Gent Gran

Ingrés a centres 0 0 1

Objectius aconseguits 0 1 0

Defunció 0 0 1

No acceptació objectius 0 1 0

Alta voluntària 0 0 0

Canvi domicili 0 0 0

Canvi recurs 0 0 0

SAD Dependència 0 0 5

Altres 0 0 0

USUARIS TOTALS 0 2 7

4- SERVEIS D'INCLUSIÓ SOCIAL (Població en general)
Els serveis i prestacions d'inclusió social són aquells destinats a evitar l'exclusió social dels col·lectius

més vulnerables a partir d'estratègies per a reduir les desigualtats generades per la manca de recursos

econòmics i amb un creixement exponencial des del 2006. 
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Dins  d'aquests  serveis  hi  trobem les  mesures  econòmiques:  mesures  municipals  anticrisi,  la  Mesa

d'Emergències Socials de l'Agència d'Habitatge, la Renda Mínima d'Inserció, els vals d'aliments de Caritas i

els Kits de Creu Roja i els projectes destinats a la prevenció de l'exclusió, com el projecte Xerrateka i altres

projectes vinculats amb la inserció sociolaboral.

4.1- MESURES MUNICIPALS ANTICRISI

4.1.1- PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL

Les prestacions  econòmiques d’urgència  social  tenen  la  finalitat  d’atendre  situacions  de necessitats

puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència. 

Els Serveis Socials de Sant Sadurní d'Anoia hi han destinat un total de 15.422,35€, dividits en: despeses

destinades al manteniment de l'habitatge, transport, compres d'alimentació (per a complementar els vals

d'aliments de Caritas)  i  altres (formació,  ulleres,  dentista,  etc.).  En aquest  cas no estarien inclosos els

destinats a fer front a subministraments bàsics de la llar, ja que, durant el 2017, gran part d'aquests ajuts

han estat sol·licitats a través del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. La despesa total en aquest concepte és

de  6.079,43€.  Tenint  en  compte  que  durant  l'any  2016  l'Ajuntament  va  destinar  12.682,81€  per  ajuts

d'urgència social en general, inclosos els destinats a subministraments bàsics de la llar,  es pot observar un

augment considerable de demandes d'ajuts d'urgència social en general durant el 2017.

En  els  dos  últims  anys  s'ha  pogut  apreciar  l'increment  exponencial  de  la  pobresa  energètica.  Si

s'observa el Gràfic 5 que es mostra a continuació, veurem que les ajudes en subministraments suposa el

percentatge més elevat en comparació amb altres tipus de d'ajuts. Aquest 2017 s'han destinat 6.451,35€ a

pagar subministraments bàsics de la llar, tenint en compte els ajuts que ha aprovat tant l'Ajuntament com el

Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

24

Lloguers
Subministraments

Transport
Alimentació

Altres

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Gràfic 5 Distribució d'ajuts



4.1.2- SUPORT A L'ALIMENTACIÓ

El suport  a  l'alimentació  es duu a terme a través dels  aliments procedents del  Banc d'Aliments de

Barcelona o de la Creu Roja amb l'objectiu de ser un suport econòmic en espècies (aliments), adreçat a

persones i/o famílies ateses pels SSB, amb ingressos insuficients per a satisfer les necessitats bàsiques de

la  vida  diària.  El  Departament  es  responsabilitza  de  la   gestió   administrativa  ,  dels  aliments.

L'emmagatzematge i la distribució es fa a les dependències de Càritas (parròquia de Sant Sadurní d’Anoia). 

Degut a l’increment de les persones ateses, l’Ajuntament ha destinat 8.891,51€ en concepte de suport a

Càritas amb compres d'alimentació, productes de primera necessitat i d'higiene personal. 

4.1.3- CONVENI UPC 

En els últims anys, els Serveis Socials de Sant Sadurní d'Anoia han detectat una demanda creixent de

productes  oftalmològics,  durant  el  2017  es  manté  el  conveni  amb  el  Centre  Universitari  de  la  Visió

(Universitat Politècnica de Catalunya). Amb aquest conveni s'acorda que, el Centre Universitari de la Visió,

realitzarà una revisió oftalmològica gratuïta a tots aquells usuaris derivats per els Serveis Socials Bàsics de

Sant Sadurní d'Anoia i els hi proporcionarà unes ulleres, adequades a les seves necessitats, amb un cost

únic per l'Ajuntament de 27€ per producte (sigui quin sigui el diagnòstic). 

Durant aquest 2017 s'han realitzat un total de 10 derivacions. El cost total per l'Ajuntament ha suposat

una despesa de 270€, així que s'ha reduït la despesa respecte l'any passat, que va suposar una despesa de

405€. 

4.2- MESA D'EMERGÈNCIES SOCIALS

L'any 2013, amb la intenció de donar resposta a la necessitat creixent d'habitatges per part de famílies

que estaven essent desnonades, l'Agència d'Habitatge de Catalunya i el Departament de Benestar social i

Família  acorden  la  creació  d'una  Mesa  de  Valoració  per  a  l'adjudicació  d'habitatges  per  a  situacions

d'emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials de l'agència d'Habitatge de

Catalunya. 

Aquest  recurs pretén donar sortida a totes aquelles famílies que han perdut  la capacitat  econòmica

suficient per a fer front a un lloguer o crèdit hipotecari per la via normalitzada. Contempla, a  més, altres

situacions especials de vulnerabilitat social. 

És requisit imprescindible trobar-se en un procés d'execució hipotecària, dació en pagament o ordre de

desnonament  de l'habitatge  actual,  a  més d'acreditar  la  manca d'ingressos  per  a  poder  fer  front  a  un

habitatge pel circuit normalitzat. 
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4.3- RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ (RMI)

La  renda  mínima  d'inserció  (RMI)  és  una  prestació  de  tipus  econòmic  que  té  com  a  finalitat  el

desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans

econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida quotidiana, mentre se les prepara per

a la seva inserció o reinserció social i laboral.

El mes de setembre de 2018 desapareix la Renda Mínima d'Inserció per donar pas a la Renda Garantida

de Ciutadania (RGC) i és la prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a

les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia

i participació activa en la societat.  Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i percepció

periòdica.

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret subjectiu i consta de dues prestacions econòmiques:

1- Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.

2- Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d'un pla d'inclusió

social  o d'inserció  laboral,  el  qual  té  la  finalitat  de superar  les condicions que han dut  a necessitar  la

prestació.

Des de que se sol·licita la prestació fins al seu cobrament poden transcórrer més sis mesos. Aquesta

realitat dificulta   que les famílies tinguin mitjans de subsistència, tenint en compte que per poder sol·licitar la

prestació no s'ha de tenir dret a cap altra prestació i  que durant el darrer any, els ingressos que hagin

obtingut, no han d'haver superat el que haguessin ingressat per la RMI. Mentre les famílies esperen  la

resolució de la  prestació i  tenint  en compte  que ja  porten mesos sense o amb molts pocs ingressos,

incrementen en gran mesura  la pressió assistencial als serveis socials de base dels Ajuntaments  per poder

obtenir recursos bàsics per  poder subsistir.  

4.4- VALS ALIMENTS DE CARITAS

En el transcurs del 2017 s'han beneficiat del val d'aliments un total de 479 persones i 142 famílies. La

Taula mostra l'evolució de famílies beneficiàries  aquests 2 últims anys.  Observem que hi  ha hagut un

augment important de demandes d'aliments de Cáritas. 

Famílies ateses per Càritas

2016 2017

Total persones beneficiàries 288 479

4.5- KITS DE LA CREU ROJA

Els kits de suport social són lots de productes considerats de primera necessitat. Hi ha lots d'alimentació
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per a la gent gran, alimentació infantil, bolquers, higiene nadó, higiene home, higiene dona i higiene llar. 

La iniciativa és de l'entitat Creu Roja que, amb el suport econòmic del Consell Comarcal i l'Ajuntament de

Sant Sadurní d'Anoia,pretén engegar una acció solidària adreçada a un perfil de població amb dificultats per

assumir les càrregues econòmiques i  familiars,  així com a les persones que ja es trobaven en situació

precària abans de la crisi. 

Durant el 2017 s'han repartir un total de 59 kits i se n'han beneficiat 35 famílies. 

Els kits més demandats són els de productes d'higiene de la llar, que representen un 35,59% dels kits

sol·licitats. 

4.6- PROJECTE XERRATEKA

Projecte adreçat a persones amb dificultats idiomàtiques i que segueixen un pla de treball enfocat a la

immersió lingüística i que són, o no, beneficiaries de l’ajuda Proinfància de La Caixa.

Amb aquest programa es vol incidir en la millora de les competències i habilitats comunicatives. Es tracta

de posar en contacte a persones que tenen coneixements del català amb persones que no el practiquen.

Amb l’ajuda d’uns materials didàctics adaptats a aquesta fi les sessions serveixen per conèixer i posar en

pràctica vocabulari, expressions i tot allò relacionat amb el quotidià. A cada sessió es treballen competències

entorn a un centre d’interès o àmbit; escola, sanitat, mercat, hores i dates, etc. 

Els  materials  didàctics  que  s’utilitzen  durant  les  10  sessions  estan  adaptats  i  extrets  del  programa

“Lletres per a tothom” de la Generalitat. 

El projecte es va desenvolupar entre el 2016 i el 2017, en el qual han participat 17 persones, és a dir, 4

parelles i  3  trios lingüístics,  que han desenvolupat  l'intercanvi  lingüístic  a  les dependències del  Centre

Vilarnau.

4.7 – PROGRAMA D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica és un recurs destinat a

enfortir  les  respostes  preventives  dels  municipis  davant  el  creixement  de  les  situacions  de  pobresa

energètica. La finalitat de programa és millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa

energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas o altres combustibles) i

millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

El programa de lluita contra la pobresa energètica ha ofert informació, assessorament i petites actuacions a

diferents llars del municipi de persones que tenen dificultats per pagar les factures dels subministraments

bàsics o que no poden mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades. La Diputació de Barcelona

va concedir 8 visites domiciliàries, on s'han estudiat les diferents factures de subministraments bàsics de la

llar, si la família es podia beneficiar d'alguna mesura d'estalvi i lliurava un kit amb productes per a l'estalvi

energètic.
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Aquest programa va tenir una segona acció dirigida als joves d'aquestes família. L'activitat es va realitzar

amb l'objectiu de fer conscients els joves de la importància de fer un ús responsable dels subministraments

bàsics. Finalment, l'activitat va ser oberta al grup dels grans del Centre obert.

5- ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA I/O DISCPACITAT

5.1- ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

En relació a la valoració de la situació de dependència, adjuntem la taula amb l'evolució de les 

resolucions de grau:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GIII-2 51 29 4 13 7 1 0 0 0 0 0

GIII-1 38 33 28 16 11 4 0 0 0 0 0

GII-2 14 23 22 20 12 1 0 0 0 0 0

GII-1 4 39 20 24 19 10 0 0 0 0 0

GI-2 4 12 5 7 7 4 0 0 0 0 0

GI-1 3 13 6 7 8 3 0 0 0 0 0

GIII 0 0 0 1 0 2 6 4 6 5 4

GII 1 6 7 2 5 11 14 22 18 16 16

GI 0 7 7 12 14 18 3 9 13 20 17

ND 1 16 17 9 5 12 0 0 0 0 0

116 178 116 111 88 66 23 35 37 41 37

En relació a l'estat dels Programes Individuaitzats d'Atenció (PIA) de persones amb dependència, adjuntem

una taula comparativa de 2016-2017 amb el nombre d'acords i modificacions PIA:

1 ACORD MODICICACIÓ TOTAL

2016 44 25 69

2017 111 33 144

2016 2017

TRASLLATS 1 4

EXITUS SENSE PIA 2 6

VALIDATS 69 144
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PENDENTS 1 9

TOTAL 73 163

2016 2017

CNP 22 52

PVRESIDÈNCIA sense ADD 11 9

PVSAD 0 10

PVCD 0 0

RESIDÈNCIA G.G 0 2

CD G.G 0 6

CNP+SAD 0 0

CNP+CD 4 1

SAD DP 7 13

CENTRE SOCIO SANITARI RF 1 1

TANCAMENT PROCEDIMENT 0 0

EXTINCIÓ PRESTACIÓ 0 0

DESESTIMENT PIA 1 1

PROPOSTA FINALITZACIÓ PIA 12 30

TRASLLATS 1 4

EXITUS SENSE PIA 2 6

PENDENTS 1 9

62 144

5.2- SERVEIS DE TECNOLOGIES DE SUPORT I CURA 

És un servei que permet a les persones amb dificultats de mobilitat i/o persones amb dependència entrar

en contacte verbal, a través d'un dispositiu que duen penjat al coll (penjoll amb un botó), amb un centre atès

per personal específicament preparat per a donar la resposta més adequada a les seves necessitats. 

Aquest servei, gestionat per l'empresa Televida Serveis Sociosanitaris S.L., té un triple finançament, una

part  està  subvencionada  per  la  Diputació  i  l'altra  s'estableix  a  partir  del  copagament.  L'Ajuntament

subvenciona una part del servei la quantitat es decideix en funció dels ingressos de la persona beneficiària. 

El  departament  de  Benestar  Social  ha  realitzat  una  despesa  de  17140,23€ per  tal  de  poder  oferir

correctament aquest servei. 
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Tipologia i nombre d’usuaris/àries del Servei. Teleassistència

Nombre de persones ateses segons edat i sexe (Usuaris/àries sense repetició)

EDAT HOMES DONES TOTAL

De 0 a 17 anys 0 0 0

De 18 a 64 anys 1 2 3

De 65 a 84 anys 19 88 107

85 anys o més 26 110 136

TOTAL 46 200 246

Temps estimat d’espera d’accés al servei (en dies) 30 dies

5.3- BANC D'AJUDES TÈCNIQUES

En el cas de les ajudes tècniques, el municipi de Sant Sadurní està adherit al Banc d'Ajudes Tècniques

(BAT)  de  la  Creu  Roja.  El  Banc  d'Ajudes  Tècniques  és  un  espai  on  es  disposa  de  material  d'ajudes

ortopèdiques per a la cessió temporal als usuaris que ho precisin. El servei s'adreça a les persones amb

limitacions funcionals i a aquelles persones que vulguin fer alguna donació. 

El Banc té com a objectiu millorar o mantenir el nivell d'autonomia de les persones amb dependència al

seu domicili. Per sol·licitar-los, tenint en compte que són serveis o recursos municipals o comarcals, en la

majoria dels casos l'accés és a través d'atenció primària, ja sigui de salut com de serveis socials.

5.4- DESPESA  PER AL TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

És la despesa destinada a garantir que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquells recursos

especialitzats que milloren la seva qualitat de vida i que no es troben dins del municipi on viuen. Es tracta

d'una coordinació entre el Departament d'Acció Social, les famílies amb familiars amb discapacitat psíquica i

el transport públic de caràcter privat que diàriament efectua el trasllat des del domicili  al Centre de Treball

Especial (CTE) o al Centre Ocupacional de la Fundació Mas Albornà.  Els Serveis Socials Bàsics gestionen

l'atorgament de la subvenció per a les despeses d'aquest transport, amb l'objectiu de garantir la integració

soci-laboral i/o ocupacional de les persones amb discapacitat psíquica.

L'Ajuntament  ha destinat  un import  de 1100€  en concepte  de transport  adaptat  i  s'han beneficiat  4

persones del municipi.

6- ATENCIÓ A LA GENT GRAN

6.1- COMISSIÓ TÈCNICA DE VIOLÈNCIA A LA GENT GRAN

  Es tracta de comissions interdisciplinàries de treball en xarxa conduïdes pel Departament d'Acció Social.

Tenen per objectiu l'abordatge de les situacions de violència  maltractaments, l'actualització del circuit de
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detecció i atenció de les víctimes de violència, incidir en l'eficàcia de la denúncia com a mecanisme protector

de la víctima i adoptar mesures integrades de prevenció i detecció de la violència. 

   Les comissions permeten enfortir els vincles entre els professionals que hi participem i això s'ha vist

reflectit  després  en  les  coordinacions  de  casos.  Han  permès  consensuar  documents  i  procediments

d'actuació.

   Estan integrades de forma general per professionals d'Acció Social, Mossos d'Esquadra, Policia Local,

Servei d'Orientació Jurídica i Centre d'Atenció Primària. També n'és membre la directora de la Casa dels

Avis i la dinamitzadora del Casal Municipal de la gent gran.

A nivell municipal hem dut a terme una acció formativa durant els dies 16,23 i 30 de novembre adreçada a

professionals de la comissió tècnica municipal i obert a d'altres professionals del municipi amb el títol “ Acció

en situacions de maltractament a les persones grans”.  Es tracta d'una formació que ofereix el Programa

Violència: Tolerància Zero de l’Obra Social ”la Caixa” i el Programa de prevenció al maltractament de les

persones grans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i duta a

terme per diferents professionals l'Associació EIMA (Associació per la Investigació dels maltractaments a les

persones  grans).  Hi  varen  participar  un  total  de  13  professionals  de  l'àmbit  sanitari,  social,  policial  i

residencial. Una formació amb una durada total de 15 hores de caire pràctic que va combinar la presentació

de casos reals amb el debat i la reflexió. 

A nivell comarcal participem de la Comissió Tècnica de Seguiment (CTS) constituïda l'any 2016 de la

Guia Territorial de l'Alt Penedès per a l'actuació contra els maltractaments a les persones grans.  Aquesta

comissió està formada per tres grups de treball: formació, sensibilització i estudi i diagnòstic. Formem part

del grup d'estudi i diagnòstic i, de forma conjunta amb la Treballadora Social de l'Àrea Bàsica de Salut,

liderem les sessions del grup de treball format per professionals de tota la comarca de diferents àmbits. Hem

estat treballant en l'elaboració d'un registre de casos de sospita de maltractament a les persones grans a tot

l'Alt Penedès. 

   Hem continuat també participant del Grup Tècnic de Treball contra els maltractaments a les persones

grans  dirigit  per la Pilar Martínez, directora del Programa Envelliment Actiu i  Autonomia Personal de la

Diputació  de  Barcelona  i  el  Dr.  Jordi  Muñoz,  advocat  d'EIMA  (Associació  per  la  investigació  del

maltractament a les persones grans). En el marc d'aquest grup de treball es comparteixen experiències,

consensuen  documents,  revisen  protocols  i  circuits  amb  altres  municipis  de  Catalunya  pel  que  fa  a

l'abordatge dels maltractaments a les persones grans. 
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6.2- ARRANJAMENTS D' HABITATGES PER  A GENT GRAN

         El Departament s'ha acollit a l'edició del Programa d'Arranjament d'habitatges per a la gent gran per

al període 2016-2018. L'Àrea d'Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona vol contribuir a la millora

de  les  condicions  d'accessibilitat,  seguretat,  higiene  i  habitabilitat  mínimes de  les  persones grans  més

vulnerables i a través d'aquest programa facilita reformes bàsiques en els habitatges de les persones més

vulnerables.

    Els beneficiaris han de ser persones més grans de 65 anys, preferentment que es trobin en alguna de les

següents  situacions:  amb  dificultats  per  realitzar  les  activitats  de  la  vida  diària,  amb  pocs  recursos

econòmics, amb discapacitat o dependència o majors de vuitanta anys que visquin soles.

     La Diputació de Barcelona assumeix quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i l'Ajuntament la

cinquena part restant (1/5). La normativa municipal regula el copagament d'aquesta part en l'ordenança

número 36 i estableix un quadre de barems econòmics.

Enguany les sol·licituds enviades han estat  13, de les quals se n'han executat un total de 6 arranjaments,

dos resten pendents d'execució per a l'any 2018 i les 5 restants han estat baixa per decisió de l'usuari

excepte un cas que va ser per decisió professional. 

D'un cost total dels arranjaments de 2.954,21€, la Diputació ha pagat 2.354,93€,  l'Ajuntament ha fet front

a un total de 498,69€ i 100,49€ han pagat les famílies. Recau sobre la famílies el cost total de l'assabentat

d'obres.

6.3- PROGRAMA “ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP”

   Els Serveis Socials Més a prop és un programa que es gestiona mitjançant l'adhesió al catàleg de serveis

de la Diputació de Barcelona. És un programa de visites domiciliàries preventives a les persones majors de

80 anys no usuàries de cap servei social, per tal que puguin viure en el seu entorn amb el major grau

d'autonomia possible.

Enguany la sol·licitud ha estat desestimada per la Diputació de Barcelona. El motiu de la desestimació ha

estat per valoració més baixa i manca de recursos.

6.4- PROJECTE AUXILIAR DE LA LLAR

     Des del Departament el 2014 es va detectar la necessitat de complimentar els serveis existents destinats

a les persones majors de 65 anys i que presenten algun grau de dependència i/o  alguna dificultat específica

per a la realització de les activitats relacionades amb la cura de la pròpia llar, necessitat que persisteix en el 

temps i motiu pel qual al llarg del 2017 s'ha donat continuïtat al projecte.
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Existeix un col·lectiu de persones que, tot i tenir dificultats per a la realització de les tasques pròpies de la 

llar, no ha entrat dins de cap dels circuits de recursos oferts per l'Administració i que, degut a les seves 

limitacions econòmiques, no poden fer-ho tampoc dins de cap circuit de recursos privats. Aquest fet agreuja 

la seva situació de dificultat, incrementant la seva vulnerabilitat. 

Els destinataris del projecte seran, per tant, aquelles persones que presentin alguna dificultat, ja sigui per les

limitacions pròpies de l'edat, una malaltia física o una limitació psíquica.

Els OBJECTIUS del projecte es centren en:

– Atendre aquelles necessitats no cobertes amb recursos de l'administració autonòmica i/o comarcal

– Atendre col·lectius amb dificultats per a la realització de les activitats pròpies de la llar

– Donar suport a un col·lectiu vulnerable, ajustant l'ajuda a les seves necessitats reals

– Millorar la qualitat de vida del col·lectiu a qui va destinat

El projecte té un pressupost de 15.000 €  i ens ha permès atendre un total de 14 persones. El servei de 

neteja era de dues hores i en funció de les necessitats de cada cas i de la valoració tècnica, la freqüència 

podia variar, sent setmanal per a dos dels beneficiaris i  quinzenal per la resta.

El cost del servei és de 14€/hora, i segons barem de l'Ajuntament hi pot haver copagament per part de 

l'usuari.  Amb la intenció de protegir i donar accés al servei a aquelles famílies amb una major càrrega 

social, el percentatge de l'import que abonarà cada part, quedarà determinada per: 

1) Capacitat econòmica de l'usuari i el seu nucli de convivència

2) Valoració social

Al 2017 sols hi ha hagut dues persones que al superar els barems ha hagut de contribuir assumint el 25% 

del cost mensual del servei.

6.5- 100ª SETMANA DE LA GENT GRAN 

     La SETMANA DE LA GENT GRAN del 2017 es va dur a terme al llarg de la setmana del 17 de al 21

d'abril,  sent  una festa  en que es va  mantenir  l'essència  de continuar  sent  un projecte  de dinamització

destinat a la gent gran del municipi, realitzant diferents activitats de caràcter cultural i de lleure. 

Tots els actes que es porten a terme són de caràcter gratuït tret del dinar de germanor on les persones que 

el dia del dinar ja tenen els 70 anys hi poden assistir fent un copagament de 9€, i les menors d'aquesta edat 

han pagar la totalitat del cost del dinar.

La partida pressupostaria d'aquesta edició s'ha incrementat, passant dels 16,050 € d'edicions anteriors a 

17.600 €, import per dinamitzar al col·lectiu de gent gran al llarg de l'any 2017. 
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PRESSUPOST MUNICIPAL 

La programació dels actes es va fer arribar a totes les persones majors de 70 anys, enviant una sola circular

en els nuclis familiar i/o de convivència de persones grans.

Previ a la festa també es van fer les Rodes de Premsa.  A diferència d'altres edicions en que es penjava de

la façana de l'ajuntament una pancarta que anunciava la festa, enguany els membres de la Comissió van

decidir editar un vídeo on s'anunciava la festa i els diferents actes.

1. OBJECTIUS DE LA SETMANA DE LA GENT GRAN

·Desenvolupar activitats adreçades a la gent gran del municipi

·Sensibilització de la població en general del pes que té el col·lectiu de gent gran en el nostre municipi

·Posar de manifest la seva capacitat d’iniciativa i participació en activitats socials i lúdiques. 

·Implicació en la presa de decisions de les activitats a realitzar

·Implicació dels professionals de la Casa dels Avis  en la preparació i en el treball conjunt amb els residents

i persones que assisteixen al centre de dia en la confecció d'elements destinats a la festa

·Administració i  gestió, per part dels membres de la comissió, de la partida pressupostària destinada a

aquesta activitat

2. METODOLOGIA DE TREBALL: 

·Reunions de la comissió organitzadora i amb els diferents actors implicats

·Presa de decisions de forma participada i consensuada

·Participació activat en les diferents activitats per part dels membres de la comissió 

·Avaluació de totes les activitats en totes les fases del procés(planificació i execució)
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3. ACTIVITATS REALITZADES: 

·Reunions dels tècnics amb la comissió organitzadora.

·Reunions informatives dels tècnics amb el regidor sobre les propostes de la comissió organitzadora

·Reunions dels tècnics per a l’organització i execució de les activitats

·Reunions amb l'administrativa del servei per lligar aspectes relacionats amb l’organització i  de les activitats

·Coordinació amb els diferents Departaments de l’Ajuntament implicats en l’execució de les activitats i la

seva divulgació

·Coordinació compartida amb la comissió organitzadora, per preparar la logística de totes les activitats 

·Realització de les tasques necessàries per al desenvolupament de les mateixes (disseny del programa

d’actes,  disseny  del  cartell  i  altres  materials  de  difusió,  compra  de  materials,  emmagatzematge  dels

materials......)

·Suport en la dinamització de les activitats

·Reunió d’avaluació del conjunt d’actes de la Setmana amb la comissió organitzadora

3.1 ACTIVITATS REALITZADES PER L’AUXILIAR D’ADMINISTRATIVA: 

·Còpia de la carta i programa d'actes adreçada a totes les persones de més de setanta anys del municipi

·Redacció  i  tramesa  de  les  cartes  adreçades  a  tots  els  comerços  de  la  vila  als  que  s’ha  sol·licitat

col·laboració (caves, pastisseries, forns de pa, supermercats)

·Confirmació telefònica amb tots els comerços i caves de la vila que col·laboren 

·Inscripcions a les diferents activitats 

4. ACTIVITATS REALITZADES I VALORACIÓ:

4.1 ACTES

DILLUNS 17 d'abril

DINAR 

Per assistir al dinar totes les persones majors de 70 se'ls demanava que abonessin un import de 9€, mentre

que els acompanyants menors de 70 anys i els representants polítics que van assistir, van tenir de pagar

24€, import superior a altres anys però que correspon al cost real del dinar. 

35



ASSISTÈNCIA AL DINAR 

DIMARTS 18 d'abril

TEATRE A LA FASSINA: UN CAFÈ DESCAFEÏNAT AMB LLET DE SOJA

Aprofitant de l'existència dels grups de teatre on hi participen gent gran del municipi, es va decidir poder

representar una de les obres que tenien preparades.  Se'ls va facilitar tota la logística necessària: tarima,

sonorització i il·luminació a càrrec de la partida de la setmana de la gent gran. 

L'acte és va dur a terme al Celler de la Fassina on hi van assistir 220 persones.

DIMECRES 19 d'abril

IV PASSAREL·LA DE MODA

El 2017 es va fer una nova edició de la passarel·la.  En aquesta edició, van participar 34 persones grans.

Pel que fa a les empreses col·laboradores,  aquest  2017 van participar-hi  21 empreses del  municipi:   5

perruqueries encarregades dels pentinats i del maquillatge i 1 centre de bellesa, 2 òptiques , 3 botigues de

complements, 8 botigues de roba, 2 botigues de llenceria, 3 joieries..  

L'acte es va dur desenvolupar a la  plaça de l'Ajuntament, ja que, com l'any anterior, es va pensar que

aquest era un espai que podia acollir a un major nombre d'espectadors i on l'acte es podia desenvolupar de

forma més espaiosa, donant-li una major espectacularitat.  A diferència que l'edició anterior el format es va

modificar i es va fer un circuit  molt més ampli per tal que les persones grans poguessin tenir un major

protagonisme.

A la Passarel·la de moda hi van assistir com espectadors unes 350 persones, repartides entre les cadires

que es van col·locar al voltant de la catifa i a peu dret, omplint tota la plaça de l'Ajuntament.  

Aquest 2017 per assegurar que tots els espectadors poguéssim gaudir i sentir totes les anotacions que es

feien dels diferents col·laboradors es va contractar el servei de megafonia.
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PARTICIPANTS PASSAREL·LA                                 EMPRESES COL·LABORADORES

ASSISTENTS A LA PASSAREL·LA

DIJOUS 20 d'abril

EXCURSIÓ 

Com l'any anterior es va optar novament per fer la proposta d'una excursió.  El cost per persona va va ser

assumit per les persones que van gaudir de la sortida, no hi havia cap tipus de subvenció per part de

l'Ajuntament. La sortida tenia un cost de 38€.

A la sortida hi van anar 23 persones

DIVENDRES 21 d'abril

LECTURA EN VEU ALTA

Com a acte de cloenda i vista la proximitat de la diada de Sant Jordi,  es va proposar fer un nou acte:

LECTURA EN VEU ALTA.  Aquest va ser un acte on persones grans que formen part del grup de lectura del

Casal Municipal i de l'Espai la Caixa, van escollir diferents textos que van llegir en veu alta davant dels

assistents.  Aquesta va ser una proposta que es va dur a terme al Patí de l'Index amb una assistència de 65

persones i 19 lectors.

En acabar l'acte, es va oferir la tradicional xocolatada als assistents.
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6.6- CASAL DELS AVIS 

6.6.1- FUNCIONAMENT, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

El Casal Municipal de la Gent Gran és un equipament cívic municipal de dinamització sociocultural
que des del 2014 és responsabilitat del Departament d'Acció Social. S'hi desenvolupen activitats i
serveis per a les persones grans registrades com a usuàries, se cedeixen espais a col·lectius i
entitats concretes i es fomenta la participació ciutadana:

1.1) El casal ha tingut un total de 32.339 usos el 2016, amb una mitjana diària de 131’5 usos. 
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Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Departament d'Acció Social,

Igualtat, Consum i Salut

Activitats i serveis
per a usuari@s/soci@s

Punt d'informació

Activitats dirigides

Espais relacionals 

Esdeveniments

Treball transversal

Cessió d'espai a
altres col·lectius (no socis)

Casal Municipal de la Gent Gran

Creu Roja

Serveis professionals

Participació ciutadana

Assemblea General

Processos
participatius

Voluntariat

Junta

Balls berenars i
bingos (junta)

Servei Mediació

Organització de
festes, bingos i

suport a la gestió del
casal

Grup de teatre
«Mai és tard»

Nou Set

‘14 ‘15 ’16 ’17 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17
Activitats i serveis per a la GG 23905 33879 27810 28418 100,7 135,5 113,0 95,5
Cessió d'espais 2635 3129 3443 3010 11,5 12,5 14,0 12,2
Participació ciutadana 475 1092 1086 1008 2,1 4,4 4,4 4,1

TOTAL 27015 38100 32339 32436 114,3 152,4 131,5 111,8



Podem observar una estabilització respecte el 2016. L'ofgerta d'activitats respecte el 2016 s'ha
mantingut.

1.2)  El 2017 el casal ha donat  servei 246 dies.  Ha tancat únicament els caps de setmana i els
dies festius nacionals i municipals. La resta de dies ha restat obert, inclosos els períodes de Nadal
i Setmana Santa.

1.3) L'HORARI habitual ha estat de dilluns a divendres, de 10h a 12.45h i de 15h a 19.45h.

El mes d’agost que ha obert de dilluns a divendres de 15.30h a 19.30h. L'equipament ha tingut
875 usos al llarg de l'agost, amb una mitjana diària de 38,8 usos.

1.4)  Els RECURSOS HUMANS  destinats  a  l'equipament  durant  el  2016  han  estat  els
següents:

• Dinamitzadora de l'equipament, responsable del casal: 37,5h/set.

• Persona encarregada del servei durant el mes d'agost: 20h/set.

• 3 talleristes  d'activitats  dirigides:  gimnàstica  i  ball  en  línia:  3'5h/set,  taller  de memòria:
2h/set i coral: 1,5h/set.

• 3  professionals  dels  serveis:  perruquera  (7,5h/set),  podòleg:  (2,75h/set)  i  barber
(4,75h/set).

• Professional de neteja: 10h/set.

• Voluntaris/àries (explicats a l’apartat de participació ciutadana).

• 1 alumna de pràctiques del Mòdul de Gestió Administrativa (Escola Intermunicipal)2.

1.5) El 2017 s'han registrat 33 altes de persones usuàries i 18 baixes. En total el 31/12/17 el
casal comptava amb 386 PERSONES USUÀRIES.

1.6) S'han realitzat les següents compres/instal·lacions pel  MANTENIMENT I MILLORES
DE L'EQUIPAMENT:

• Ampliació de la  porta d'accés de darrera el  Casal,  la  porta de podologia i  la  porta de
perruqueria i barberia.

• Instal·lació d'una rampa d'accés a la porta d'accés de darrera el Casal.

• Retolació nova i col·locació de vinils als vidres.

• Instal·lació d'un passador a la porta de la galeria de la sala de manualitats.

• Reformes al lavabo de senyors de la planta baixa.

• S'ha pintat la planta baixa del Casal.

• S'ha pintat la primera planta.

2 Del 22 de novembre al 31 de desembre, jornada de matins. Continua el 2017 fins la fi de les pràctiques.
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• Material per fer reformes.

• Material per a la festa de Nadal.

• Afinació del piano situat a l'escenari.

• Maquinària d'oficina: arxivadors.

1.7) S’han mantingut les QUOTES, fixades per les Ordenances Municipals:

•Quota de persona usuària: 10€/any.

•Quota  trimestral  d'activitats  dirigides:  13€/hora  trimestral.   gimnàstica:  26€  (2h/set)  o  13€

(1h/set); ball: 20€ (1,5h/set); coral: 20€ (1,5h/set); anglès: 15€ (1,15h/set). 

1.8)   Els professionals que el  2017 i  2018 tindran cessió d’espai al  casal a canvi d’un
lloguer mínim de 10€/mes són:  Francesca Segovia Pérez,  al  servei  de perruqueria (7,5h/set);
Josep Maria Escofet Vies, al servei de barberia (4,75h/set) i Aurelio Plaza Martínez, al servei de
podologia (2,75h/set). Així doncs, continuen els mateixos professionals que els anys anteriors.

Al setembre, la FUNDACIÓ SENFO, guanyadora del concurs públic realitzat el 2017, ha realitzat

la  contractació  del  personal  de  dinamització  i  talleristes  (excepte  la

professora de gimnàstica i ball).

6.7.2- ACTIVITATS I SERVEIS PER A LA GENT GRAN

    

2.1) Pel que fa PUNT D’INFORMACIÓ, les dades es mantenen respecte el 2016. El casal

ha donat atenció personalitzada a les persones interessades i usuàries, amb una estimació anual

de 6.250 persones i una mitjana diària de 25 persones ateses al dia.

2.2) S’han ofert  5 ESPAIS RELACIONALS, que són els següents:

ESPAI Estimació usos’17 Mitjana d'usos/dia

1 Lectura del diari3 4920 20,0
2 Jocs de taula 8610 35,0
3 Billar 3690 15,0

4 Màquina de cafès4 3833 15,6
5 Màquina de refrescs 343 1,4
 TOTAL 21396 87

2.3)  S’han  ofert,  seguint  la  dinàmica  dels  anys  anteriors,  3  SERVEIS PROFESSIONALS. La
quantitat  d’usos ha disminuït  respecte el  2016,  en què es van realitzar 1064  usos relatius a

3 Diaris disponibles: La Vanguardia i El Mundo Deportivo i, i el diari ARA.
4 Màquines dispensadores són Propietat de Cafègra
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serveis professionals.

SERVEI Usos'17 Dies de
servei'17

Mitjana
(usos/dia de ser-

vei)

Preu/servei

Perruqueria 363 47 7,72 Fixat per la Generalitat, 
segons servei ofert

Barberia 446 47 9,48 5 €
Podologia 86 21 4,09 12,50 €

TOTAL 895 115 21,29 -

2.4) LA JUNTA HA ORGANITZAT UN TOTAL DE 11 ACTIVITATS, que han tingut 924 usos.

La comissió de ball berenar ha organitzat 9 balls berenars el 2016 (1 més que el 2015), amb 714
usos i una mitjana de 71,4 assistents.

La comissió de bingo ha organitzat 2 bingos:   el 30/06/17, amb la festa de final de curs,  i el

22/12/17, amb la festa de Nadal, en què a més va organitzar la rifa de Nadal, amb premis per a

gairebé tots els assistents.5 Al mes de juny es van fer 80 usos i al desmbre 130 usos, un total de

210 usos el 2017.

5 Usos dels bingos compatibilitzats a l’apartat «Actes, celebracions i festes».
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Període Preu Tipus de dinamització

1 Gimnàstica (grup dilluns) Gener a desembre 21,2 13,00 €
2 Gimnàstica (grup dimecres) Gener a desembre 19,9 13,00 €
3 Ball en línia Gener a desembre 28,5 20,00 €
4 Coral Gener a desembre 16,4 20,00 € Tallerista contractat, SENFO
5 Anglès - Nivell 1 Gener a desembre 6,9 15,00 €
6 Anglès - Iniciació Gener a desembre 5,7 15,00 €
8 Club de lectura Gener  novembre 8,9 0,0
9

Gener  novembre 9,7 0,0
Autogestió del grup

11 La ment en forma Abril a desembre 6,7 0,0
13 Evadir-se pintant

Gener a desembre 8,2 0,0

Itinerari d'informàtica - 8 cursos
14 Inicia't a la informàtica Febrer, març 4,9
15 crea i dissenya documents de text Març, abril 3,6
16 Incorpora internet al teu dia a dia Abril, maig 3,3
17

Maig, juny 3,6

18 Inicia't a la informàtica Octubre 2,1
19 Inicia't a la informàtica Octubre 2,1
20 Informàtica al teu dia dia Novembre, desembre 3,6
21 Informàtica al teu dia dia Novembre, desembre 7,7

Itinerari de salut i benestar - 4 cursos
22 Viure en positiu
23 Activa la Ment Gener a desembre 8,2
24 Entrena
25 Activitats organitzades per Creu Roja

Salut Constant Maig a desembre -
26 Curs d’alfabetització Gener a desembre -
27 Activitats organitzades a l’exterior del casal

Salut dins l’aigua (grup dilluns) Maig a desembre -
Creu Roja

28 Salut dins l’aigua (grup dimecres) Octubre a desembre -
29

TOTAL 171,2

Mitjana 
assistents/ 

classe

Tallerista contractada, Servei 
 Gran 1997, S.L

Dinamitzadora del casal, 
SENFO

Xiruques. Anem a caminar! Grup 
divendres

Tallerista contractada,  
SENFO *Activitat 

subvencionada per Acció 
Social, Ajuntament de St. 

Sadurní

Persones voluntàries, 
Fundació Sociocultural Atlas

Activitats 
gratuïtes

Conveni amb la Fundació 
“laCaixa”, a través de la UPC

Retoc fotogràfic i presentacions 
digitals

Activitats 
gratuïtes

Conveni amb la Fundació 
“laCaixa”, a través de Tasca

Activitats 
gratuïtes

Activitats 
gratuïtes



2.5) S'han realitzat 27 ACTIVITATS DIRIGIDES6.

Destaquem que:

• Al llarg del 2017 s’han realitzat 547 classes, amb una mitjana de 11,6 persones/classe i

amb una participació de 5.053 usos i de 200 persones. 

• Les úniques activitats de pagament han estat la gimnàstica de manteniment, ball en línia,

coral  i anglès; la resta d’activitats s’han ofert de manera gratuïta.

• Les activitats s'han realitzat seguint el calendari escolar, de setembre a juny amb vacances

de Nadal i Setmana Santa.

2.6) S’han celebrat 25 ESDEVENIMENTS (7 més respecte el 2016), amb  una mitjana de 91,92
persones/esdeveniment. 

2.7)  S’ha  continuat  realitzant  un TREBALL  TRANSVERSAL  amb  altres  departaments  de

l'ajuntament, institucions, entitats i casals de la gent gran:

• Serveis Socials:  inscripcions i  actes de la  Setmana de la  Gent  Gran (passarel·la  de
moda, dinar, cinefòrum) i paella del Dia Internacional de la GG.

6 Per a més informació consultar l'annex 1 dels «Annexos de la memòria 2016 del Casal Municipal de la GG».
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• Medi Ambient: Caminada per a gent gran el Dia de la mobilitat sostenible.

44

 XERRADES Dia Assistents
03/03/17 26
07/04/17 21
02/06/17 20

Xerrada sobre “El bon ús dels medicaments”: a càrrec de farmàcia Anna Ferrer. 09/06/17 15
Presentació del llibre “Relats Republicans” de Carles Querol 10/11/17 34

13/11/17 2
Taller de Reutilitzar i Reparar (reparació de portàtils i ganxet amb bosses) 17/11/17 15
Taller de Nadal amb els nens de Creu Roja: 14/12/17 21
TOTAL 154
 FESTES I ACTES
Festa de final de curs 98

Festa de Nadal 130
Concurs literari “Lletres des de l'experiència” (Consell comarcal) 3
Concurs de fotografia “Mirades des de l'experiència” (Consell comarcal): 1
Ball berenar tot l'any 383
Playback 12
Dinar de la Gent Gran (17.04.2017) 400
Grup teatre Mai és Tard (Un cafè...) 200
Passarel.la Gent Gran 250
Lectura en veu alta de poemes i contes          60
II Bingo 210
TOTAL 1747
 EXPOSICIONS

ABRIL'17 200
20/10/17 38
12/05/17 75

“Actuació de playback”: a càrrec del Casal de Sant Esteve Sesrovires 01/12/17 70
TOTAL 383
 TORNEJOS

2

12
TOTAL 14
TOTAL

Xerrada sobre el colesterol. A càrrec de la farmàcia Anna Ferrer.
“Taller de subministraments bàsics a la llar”. Diputació de Barcelona. A càrrec de Laia Vives.
Xerrada sobre “El bon ús dels medicaments”: a càrrec de farmàcia Anna Ferrer.

Taula d'Acció Cultural al Casal d'Entitats

“Un cafè descafeïnat amb llet de soja”: obra de teatre a càrrec del grup de teatre Mai és Tard
“Moments màgics”: espectacle de màgia a càrrec de Pere Márquez
“Actuació de playback”: a càrrec del Casal d'Avis de l'Espirall

I Torneig individual de billar

III Torneig de dòmino per parelles 2017



• Esports: Activitat periòdica “Salut dins l’aigua” i reunió del grups per anar a caminar.
• Mediació: Xerrateka
• Premsa i comunicació: presència als mitjans de comunicació locals.

• Participació a activitats per a gent gran organitzades pel  Consell Comarcal:   I Concurs
literari “Lletres des de l’experiència” (3 participants), IX Concurs de fotografia “Mirades des
de l’experiència” (1 participant, MostrActiva (2 participants).

• Centre Vilarnau: Projecte intergeneracional amb els infants i joves del centre.

• Accions conjuntes amb l’EspaiCaixa: reunions de coordinació de les juntes.

• Participació a altres casals de gent gran: torneig  de billar de  St. Pere Riudebitlles.

• Taller intergeneracional amb Creu Roja: taller de Nadal avis+nens.

6.6.3- CESSIÓ D'ESPAIS

• Creu Roja (140 cessions, 2450 usos) ha realitzat al casal classes de llengua a persones

immigrants,  promoció  d’èxit  escolar,  curs  d’alfabetització  (per  a  gent  gran  i  persones
immigrants), el taller «Salut Constant» (per a gent gran) i entrega de kits de suport social.
També ha disposat de cessió permanent d'un despatx.

• Servei de Mediació (57 usos, 15 cessions) ha realitzat el curs la Txerrateca.

• L’empresa d’inserció laboral Nou Set (5 cessions, 23 usos) ha realitzat cursos de formació

per a persones en risc d’exclusió social.

• El grup de teatre «Mai és tard» (20 cessions, 300 usos) ha realitzat els assajos de teatre.

• En total estem parlant de 2788 usos i 222 cessions d'espai.

6.6.4-PARTICIPACIÓ CIUTADANA

S'han comptabilitzat 1086 hores de participació ciutadana, xifra que es manté respecte el 2015.

4.1) ÒRGANS I INICIATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES

• 8 reunions de Junta, amb 98 usos.

• 2  assemblees  generals:  1  d’ordinària,  convocada  el  dia  11/03/17  amb  la  finalitat  de
presentar  la  memòria  del  2016,  amb assistència  de  50  persones;  i  una  convocada  el
16/09/17  per  tal  de  presentar  les  activitats  del  curs  2016-17,  amb  assistència  de  50
persones.

• 1 procés participatiu7:

◦ Enquesta d’avaluació de les activitats del curs 2016-17:  el juny’17 es van passar

7Per a més informació consultar l'annex 4 dels «Annexos de la memòria 2016 del Casal Municipal de la GG».
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qüestionaris de satisfacció als i a les alumnes de les activitats dirigides amb la intenció
de recollir les seves opinions sobre els cursos oferts. Hi van participar 47 persones. Els
resultats mostren una alta satisfacció per part dels usuaris/àries amb les activitats del
casal, tenint la majoria d'activitats entre un 5 i un 4 de puntuació.

4.2) 4 persones responsables d'activitats han realitzat VOLUNTARIAT AL CASAL el 2017  a 
través de la Fundació Sociocultural Atlas, Creu Roja  i, posteriorment,  SENFO:

• Jose Luis Bermúdez: Grup de lectura
• Josep Casanellas : Evadir-se pintant

• Pepita Miralles: curs d'alfabetització Creu Roja

• Joana Ortiz: curs d'alfabetització Creu Roja

En total s'han realitzat 166,5  hores de voluntariat el 2017.

4.3) ORGANITZACIÓ DE FESTES, BINGOS I SUPORT A LA GESTIÓ DEL CASAL

• L'organització de cada  ball berenar ha suposat 50 hores de participació de 5 persones.
Així  doncs,  els  8  balls  berenars  organitzats  el  2017  suposen  400h  de  participació
ciutadana.

• L’organització de cada  bingo implica 9h de participació de 3 persones i la rifa de Nadal
suposa aproximadament 40h de feina per als organitzadors. Els 2 bingos organitzats i la
rifa suposen en total 49h de participació ciutadana.

• Suport al taulell per part de membres de la junta en dies puntuals.Col·laboració en el
muntatge i desmuntatge d'actes i festes per part de membres de la junta.
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6.7.5- PRESSUPOST

7- ATENCIÓ A FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

7.1- BEQUES D'ESCOLARITZACIÓ

Les beques d'escolarització  són ajuts individualitzats destinats a reduir la despesa econòmica relativa a

l'escolarització d'aquells menors empadronats a Sant Sadurní d'Anoia, de 3 a 16 anys, matriculats des de P3

a 4rt d'ESO, que presentin necessitats socioeconòmiques. 

Les beques d'escolarització es destinen a cobrir: material escolar i sortides (colònies incloses), en funció

de les necessitats de cada família. 

L'any 2017, s'ha destinat  18015€ per  cobrir  249 beques d'escolarització. Pel que fa a les sortides i
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DESPESES

3.100,00 €
2.200,00 €

14.700,00 €
11.000,00 €

500,00 €
600,00 €
900,00 €

3.500,00 €
8.000,00 €
8.270,00 €

300,00 €
47.000,00 €

TOTAL 100.070,00 €100.070,00 €

Despeses derivades del manteniment del local
Despeses derivades de les activitats
Despeses derivades del lloguer del local
Despeses derivades del subministrament elèctric
Despeses derivades de l'aigua
Despeses derivades del servei de telecomunicacions
Despeses derivades de la prima d'assegurança
Despreses derivades de la comunitat de veïns
Despeses derivades del servei de neteja
Despeses derivades dels talleristes

despeses derivades consum  fotocopiadora
Despeses derivades del servei de dinamització

INGRESSOS

2.130,72 €

1.905,33 €

2.129,67 €
3.860,00 €

TOTAL 10.025,72 €10.025,72 €
TOTAL COST DEL CASAL (DESPESES - INGRESSOS) 90.044,28 €

10.025,72 €

Ingressos derivats de les quotes d'activitats 1r trimestre 2017 
(gener, febrer, març)
Ingressos derivats de les quotes d'activitats 2n trimestre 2017 
(abril, maig, juny)
Ingressos derivats de les quotes d'activitats 3r trimestre 2017 
(octubre, novembre, desembre)
Ingressos derivats de quotes de socis (386 socis x 10€/soc)



colònies escolars, s'han beneficiat 89 i 37 respectivament, per un import total de 2815€.

7.2- BEQUES DE CASAL D'ESTIU

El Casal d’Estiu és un espai que pretén afavorir el desenvolupament dels infants mitjançant l’educació en

el lleure. És una activitat on els infants i joves gaudeixen d’uns dies de convivència i amistat amb d’altres

nois/es fora de l’àmbit escolar amb la realització d’activitats diverses. 

Les beques del Casal d'estiu són ajuts individualitzats destinats a garantir que, els col·lectiu infància,

podrà gaudir d'activitats de lleure un cop finalitzat el curs escolar. Tenen, també, l'objectiu de donar un espai

a aquells infants amb situacions de vulnerabilitat social, ja sigui per motius econòmics, familiars, etc. 

L'any 2017, els Serveis Socials Bàsics de Sant Sadurní  d'Anoia van invertir  un total  de  2501,8€ en

beques de casal d'estiu, facilitant-ne l'accés a 16 infants entre 3 i 12 anys. 

7.3- BEQUES ESPORTIVES

Des del Departament d'Acció Social, conjuntament amb el Departament d'Esports, per tal prevenir

l'exclusió  social  i  amb l'objectiu  d'afavorir  l'accés  i  el  manteniment  de  la  pràctica  esportiva  a

menors  amb manca  de  recursos  econòmics,  durant  el  2017  s'han  destinat  1148.16€  beques

esportives per a menors de famílies desfavorides. S'han beneficiat 12 menors del municipi.

7.4- COMISSIONS SOCIALS A LES ESCOLES

Les comissions socials són un instrument de treball interdisciplinari i en xarxa entre entitats que treballen

per atendre les necessitats socials i educatives als alumnes del municipi, en especial els i les que presenten

risc  d’inadaptació  i  fracàs  en  l’aprenentatge.  Permet  la  millor  detecció  dels  alumnes  amb  necessitats

socials/educatives,  conèixer  el  seu  entorn  familiar  i  social,  realitzar  un  diagnòstic  comú  i  acordar

conjuntament les intervencions pedagògiques més adequades.

El diagnòstic també permet determinar quins recursos i serveis socials i educatius complementaris a la

tasca educativa són els més adequats, així com, els professionals que en faran el seguiment.

Les reunions de la Comissió Social són trimestrals i es duen a terme a:
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Actualment les Comissions Socials estan consolidades a tots els centres educatius.  En general, totes les

coordinacions han estat molt fluïdes i amb una gran col·laboració per part dels dos serveis. 

Tot i el pes i la importància de la funció de les Comissions Socials sempre que hi ha alguna incidència

greu i urgent s'atén immediatament sense esperar la propera coordinació. Sempre que és necessari  es

manté el contacte i s'intervé el més aviat possible mitjançant coordinacions necessàries.

Les Comissions Socials estan formades per: 

• El cap d’estudi del centre escolar o la direcció del centre.

• Els mestres d’educació especial i de suport.

• La persona professional de Psicopedagogia de l'Equip d’Atenció Psicopedagògica.

• L' educadora social de Serveis Socials Bàsics.

7.5- COMISSIONS TÈCNIQUES DE VIOLÈNCIA INFANTIL

    Es tracta d'una comissió interdisciplinària de treball en xarxa conduïda pel Departament d'Acció Social.

La  comissió  permet  enfortir  els  vincles  entre  els  professionals  que  hi  participen  i  això  es  reflecteix

posteriorment en les coordinacions de casos i  també ha permès consensuar documents i  procediments

d'actuació.

Estan  integrades de forma general  per  professionals  d'Acció  Social,  Mossos d'Esquadra,  Policia  Local,

Servei d'Orientació Jurídica, Àrea Bàsica de Salut, professionals de tots els centres educatius del municipi i

el departament d'educació.

Els objectius són:
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•Abordar les situacions de maltractament infantil i adolescent

•Actualitzar els recursos i actors que formen part de la xarxa de detecció i actuació

•Aprofundir i millorar el circuit d’ actuació i l'aplicació del protocol

•Dissenyar accions conjuntes de prevenció i detecció de les diferents formes de maltractament.

•Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit

•Crear un espai formal i sistemàtic de treball amb tots els agents vinculats a la infància i l'adolescència.

Per tal de garantir el bon funcionament de la comissió i la creació d'una bona xarxa de treball s'ha demanat

que cada servei expliqués les accions que s'estan duent a terme i quines són les necessitats detectades i

propostes en relació a l'atenció a la infància i l'adolescència. 

S'ha fet un retorn als membres de la comissió de les conclusions del Projecte d'investigació i diagnosis del

perfil de l'Educador Social als centres educatius  del que es destaca el següent:  Les escoles coneixen la

figura de l'educador social i les seves funcions, hi ha predisposició de les escoles a incorporar la figura de

l'educador social com a part de l'equip, les funcions de l'educador social sovint les assumeixen els mateixos

professors, l''educador social podria proposar una nova manera de gestionar el pati i l'oci,podria donar suort

al  treball  en relació  a  la  gestió  de conflictes i  oferir  atenció  més individualitzada,  el  canvi  constant  de

professionals i la temporalització de les comissions socials no permet una intervenció immediata i malgrat no

existeix una quantitat preocupant d'absentisme escolar, es considera necessari treballar de forma conjunta

unes línies de treball comuns per abordar l'absentisme.

Durant l'any 2017 s'ha incorporat a la comissió un referent de pediatria de l'Àrea Bàsica de Salut de Sant

Sadurní d'Anoia. No hi ha participat la policia local.

Enguany hem continuat participant de la Taula d'infància de l'Alt Penedès. Formem part de la comissió de

seguiment i del grup motor del Protocol d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Alt Penedès. 

7.6- CRÉIXER EN FAMÍLIA

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ens ha concedit el taller

d'Adolescència del Programa “Créixer en família” adreçat a pares i mares amb fills de 12 a 16 anys. Es

tracta  d'un  cicle  de  tallers  on  els  pares  i  mares  reflexionen  i  intercanvien  experiències  guiats  per  un

professional expert en temes educatius i dinàmiques familiars. S'han dut a terme 6 sessions de dues hores
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on  s'ha  reflexionat  al  voltant  de  temàtiques  com:  els  vincles,  l'autonomia,  l'autoritat,  les  estratègies

educatives, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l'àmbit domèstic, el lleure i l'entorn, el paper

educatiu  de l'escola,  etc.  El  cicle  s'ha dut  a  terme a l'IES Intermunicipal  del  7  de novembre  al  12 de

desembre. S'hi van inscriure un total de 16 participants de les quals han finalitzat el procés un total de 10

famílies. La valoració que han fet ha estat molt positiva i han sol·licitat poder continuar amb les sessions.

7.7- ÈXIT ESCOLAR

Èxit escolar és un projecte que realitza Creu Roja en col·laboració amb la regidoria d’Acció Social de

l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, i que vol desenvolupar en coresponsabilitat amb els centres educatius

del municipi amb una acció de suport educatiu per part de voluntaris de la Creu Roja

L’objectiu general del projecte és garantir la inclusió social dels infants en situació de vulnerabilitat o risc

social, incidint en els factors d’indole personal i social que ho afavoreixen.

Les persones usuàries directes del projecte són nens i nenes de primària (de 6 a 12anys) que pertanyen

a famílies en situació de risc d’exclusió social i que presenten dificultats en el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge, del municipi de Sant Sadurní d’Anoia.

El màxim d’alumnes beneficiaris del projecte és de 20 nens repartits en 2 dies a la setmana.

El projecte es va iniciar de nou a l'octubre de 2017, coincidint amb l'inici de curs, amb una participació

total  de  20  nens  i  nenes.  El  projecte  d'Exit  Escolar  es  distribueix  en  dos  grups  de  10  nens  i  nenes

diferenciats per grups d'edat. Els dimarts es troba el grup de 6 a 8 anys i els dijous es porta a terme el

projecte amb el grup de 9 a 12 anys. 

7.8-  CENTRE VILARNAU

El Centre Vilarnau durant l'any 2017, ha ofert els següents serveis:

 Centre Obert. Servei d'intervenció socioeducativa d'atenció diürna d'infants, adolescents, joves i famílies.

 Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) on s'inclou l'espai dona i el fons documental.

 Espai Comunitari que avarca el Consell de Centre; accions comunitàries com les activitats obertes i les

col·laboracions amb l'Associació 1itos, altres entitats i la cessió de sales.

L'horari de l'equipament ha estat:

 Matins: dimarts i divendres de 10:00 a 13:00 hores

 Tardes: de dilluns a divendres de 15:00 a 20:00 hores

L'agost roman tancat.

Els usos de l'equipament durant el 2017 han estat de 9.645 amb una mitjana de 48 persones per dia.
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MESOS USOS
Gener 785
Febrer 1119
Març 1168
Abril 793
Maig 1002
Juny 1057
Juliol 1063

Setembre 400
Octubre 767

Novembre 853

Desembre 638
TOTAL 9645

7.8.1  CENTRE OBERT. Servei d'intervenció socioeducatiu d'atenció diürna d'infants, adolescents i famílies.

Servei adreçat a infants, adolescents , joves, entre 4-18 anys,  i les seves respectives famílies. 

L'horari d'atenció directa d'aquest servei és de dilluns a divendres de 17:30 a 20:00. Excepte quan hi

ha hagut a algun acte o diada especial. 

7.8.1.1 Funcionament, estructura i organització: 

El 2017,  ha estat un any de  canvis estructurals i conceptuals a l'equipament,  que ha passat  
d'estar distribuit per  sales segons grups d'edat,  a espais per ambients – racons,  segons les 
activitats .  

La distribució i agrupació dels infants i joves,  s'ha fet tenin en compte altres factors a part de l'edat.

De dilluns a dijous, diàriament   hi ha hagut   tres grups d'infants i joves , amb una educadora 
referent   per cada 10 infants i joves., per tant de dilluns a dijous, hi ha 30 places disponibles. 
Excepte divendres, quan la dinàmica varia,  i la ràtio es  pot superar fins  a 40.  Aquell dia es diposa 
d'una monitora de reforç.     

El total de places disponibles setmanal  és de 60.

La distribució d'infants per referent ha estat tenint en compte dos factors:  l'edat dels infants,  i 
l'evolució o necessitat individual de cada un d'ells / elles i les seves famílies. 

Distribució i nombre  dels infants i joves  inscrits de dilluns i dimecres 

Referent –
educador/a

Nombre d'infants inscrits  desembre 2017 Edats dels infants

Educadora 1
6 

nenes
4

nens  4-6 anys
10
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Educadora 2
6 

nenes
4

nens  8-10 anys
10

Educadora 3 
6

noies
4

 nois
 + 13 anys

Distribució i nombre  dels infants i joves  inscrits de dimarts i dijous  

Referent –
educador/a

Nombre d'infants inscrits desembre 2017 Edats dels infants

Educadora 1
6 

nenes
4

nens 7-9 anys
10

Educadora 2
5

nenes
5

nens 8-11 anys
10

Educadora 3 
4

noies
2

 nois
12-15 anys

Divendres quinzenalment venen els infants i joves venen,  segons les edats i accions que es 
realitzen

Uns divendres,  venen els infants entre 4-10 anys i  els altres   els  infants i joves, entre 11-15 anys. 
A més divendres,  d'octubre a juny , hi ha  un grup concret que fa una activitat externa com anar a 
piscina. I durant el mes de setembre i juliol es fan activitats que promouen el coneixement i respecte 
de l'entorn com sortides i el projecte: respectem l'entorn. 

7.8.1.2 Dades registrades

Nenes Nens Total 

Total d'infants i joves registrats al 2017 38 35 73

Infants i joves registrats al desembre 
2017

33 23 56

Els motius que han dut a inscriure als infants als pares/mares i tutors/es: 

Perquè els hi ha comentat la treballadora, educadora social referent de l'EBASP.

Perquè tenen un conegut o amic/ga al centre.

Per tenir un petit reforç escolar

Per fer una activitat extraescolar, adequada als seus recursos. 

Nenes Nens Total 
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Altes 2017 9 10 19

El 55% d'infants inscrits, són casos de serveis socials.

De les 19 altes del 2017,  7 infants i joves,  són de famílies derivades de serveis socials.
Les altres 12 altes han vingut per iniciativa pròpia

Els motius de derivació  de  l’EBASP:

Dificultats per socialitzar-se i integrar-se. 

Dificultats i donar suport als pares i mares alhora d'establir límits als infants.

Necessitat de fer alguna activitat fora de l'horari escolar del infant, paral·lelament amb la manca de 

recursos familiars. 
 

Nenes Nens Total 

Infants  registrats de serveis socials al 
2017

20 14 34

Derviacions del 2017 de serveis socials 7 10 14

Derivacions que han estat alta al 2017 3 4 7

Els motius de les baixes han estat:

Per realitzar  una altra activitat extraescolar.
Perquè només vénen durant la temporada d'estiu.
Perquè els pares/ mares o bé tutors tenen dificultats per dur als infants al centre.
Per manca d’interès i continuïtat. 

Nenes Nens Total 

Infants i joves que ha estat alta i baixa en el 
mateix 2017

2 7 9

Baixes 2017 3 5 8

Total baixes 2017 5 12 17

Llista espera
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. 

Entre els 4-9 anys, hi ha bastanta demanda per accedir al Centre.  
Al setembre,  es va poder reduir  perquè va  ampliar-se el número de places entre 8-11 anys,  
Aquesta ampliació, ha pogut realitzar-se perquè el nombre de joves en llista d’espera superior a 13 
anys, era nul i les places que hi havia es podien agrupar en un mateix dia.

    

7.8.1.3 Descripció de les activitats segons projectes i propostes

Totes les activitats, jocs i accions estan vinculades amb projectes que estan relacionats entre sí,  
transversalment, tenint com a marc referencial el projecte educatiu de Centre. 

En aquestes accions, s’ha treballat paral.lelament:

1.Acolliment  i informació
◦Suport emocional i psicològic
◦Suport en l'assoliment de les responsabilitats
◦Suport a la interacció familiar
◦Suport pedagògic i educatiu
◦Suport per a la integració social i comunitàira
◦Suport en la recerca de recuros
◦Suport d'educació per la salut 
◦Suport a la creativitat i a la imaginació

Projectes desenvolupats durant el 2017

Anivesaris saludables: trimestralment s’han celebrat els aniversaris d’infants i joves, eleborant un 
brenar per celebrar els aniversaris, amb productes que s’observa generalment no acostumen a 
brenar. Com aliments fets amb fruita i brenar casolans. 

             Cuina sense pares: adreçat al grup de joves. A càrrec de la diputació de Barcelona    
             amb la col·laboració del departament de Salut. 

Fent amics – fent esport:  s’han realitzat diverses activitats esportives i motrius  com anar tenis, 
futbol, bàsquet, badminton,  dança, piscina ( projecte: aigua com a medi integrador) , caminades 
( sortides a peu), ping-pong, mataconills, gimcanes.

Imagina i crea: s’han relitzat  activitats i dinàmiques  on infants i joves poden crear lluirement una 
manualitat, jocs,  jugar, amb finalitat  de potenciar la seva independència,  llibertat i capacitat de 
creació.  Com per exemple activitats com: invenció d’obre de teatre,  de balls, de disfresses per 
carnaval, creació de medalles i clauers amb taps de suró, el taller de disseny tèxtil urbà adreçat a 
infant entre 10-15 anys, el 30 de maig , 6 i 13 de juny , etc. 

Temps de deures:  es facilita un moment, de dilluns a dijous,  perquè els infants i joves facin 
deures, durant un temps concret, generlament de 18:00 a 19:00 hores.  S'observa que molt infants 
entre 10-15 anys, necessiten una dediació i suport complert , més específic. 
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Celebrem festes:  s’han celebrat diades i festes populars com  el Carnaval, Sant Jordi,  Festa del 
barri,  celebració del 25è aniversari del Centre,la Castanyera, etc. 

Desperta !,  són accions on es treballa la consciencia sobre certs temes com: la violència de 
gènere,  el respecte a la diversitat cultural,  el consum responsable,  i el respecte al medi ambient, el
nostre entorn, etc. 

Caixa escena . S’ha adaptat  l’obra de teatre “ Romeo i Julieta” entre els infants de 10-12 anys i 
voluntaris de l’Espai  Caixa de Sant Sadurní d’Anoia. I al 2018 hi ha el prpòsit d’interpretar-la. 
Aquestes trobades tenen lloc generalment al Centre Vilarnau, quinzenalment cada dijous entre 
18:00- 19:00 hores.

Compartim moments : consisteix en compartir algun moment amb alguna gent usuària del Casal 
Municipal de la gent gran. 

Descobrim noves capacitats :  són una sèrie de trobades, generalment dilluns de 18:00 a 19:00 
hores, que es fan al centre entre un grup d’infants del Centre Vilarnau, i un grup de persones 
residents de la residència Font Santa, on realitzen activitats i jocs,  un cop al mes.

Juguem a conèixer l'entorn on s'han dut a terme una sèrie d'activitats que  promouen  el 
coneixement de l'entorn d'una forma dinàmica, directa i entretinguda, com sortides al propi municipi 
la participació en activitats organitzades per entitats del barri i del municipi, sortida a la platja a 
l'estiu, sortides a la ràdio dels joves. 

Respectem l’entorn – brigades de neteja:  a partir del mes de març fins el juny, cada divendres, 
els infants i joves, han fet un estudi sobre com està el barri,  i han proposat mesures per  mantenir  i 
millorar aquest, com ara fer un grup de brigada de neteja per l’estiu.

Petits detalls per grans moments. Activitat on els infants i joves,  elaboren i entreguen  detalls, a la
gent gran del Barri,  per festes   senyalades com Sant Jordi i Nadal. 

Moments en família: s’ha dut a terme diverses activitats on han estan convocades les famílies dels
infants i joves inscrits al centre. Com l’activitat de pintar màsqueres  el 21 de febrer, fem un detall pel
pare el 16 de març, jocs de taula en família el 10,11 abril, taller de clown familiar el 12 i 19 de
maig ,activitat de relaxació i massatge familiar el 4 de maig, taller cuina familiar el 16 de novembre.

7.8.1.4 Reunions de l'equip educatiu: 44

Les persones que assiteixen  en aquestes reunions són: la dinamitzadora del centre, l’educadora 
referent de grups i l’auxiliar recepcionista/administrativa.

             
Aquestes reunions són quinzenalment de 16:30 fins 17:30.

Reunions amb educadora referent d’infants 4-9 anys 11

Reunions amb educadora referent d’infants entre 8-11 anys 11

Reunions amb educadora referent de joves a partir dels 12 anys 11

Reunions generals ( amb les 3 educadores referent de grup ): 11

7.8.2  SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA: ESPAI DONA I FONS DOCUMENTAL

7.8.2.1 TALLERS I/O ACTIVITATS:
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Nombre de persones registrades 

41
do
ne
s

7
ho
me
s

48
pers
one
s 

Activitat  
continua 
( durant 
tot any 
excepte 
agost) 

Data/ 
Dia 
 Horari

Ed
at 
apr
oxi
ma
da 
de 
les 
per
so
ne
s 
ins
cirt
es 

P
l
a
c
e
s

Do
ne
s 
ins
crit
es 

Ho
me
s 
ins
crit
s 

Tot
al  
per
so
nes
ins
crit
es 

Patchwor
k 

Dimarts 
De 15:30
a 17:30

Ent
re

40-
65
any
s

1
5

13 0 13

Taller
estimulaci

ó de la  
memòria 

Divendre
s  De

10:15 a
12:15

Ent
re

65-
75
any
s 

1
0

5 5 10

Activitat puntual 
Data

 Horari

Edat
aproxima
da de les
persones
inscirtes 

Places 
Dones

inscrites 
Homes 
inscrits 

Total
persones
inscrites 

Monogràfic de
cuina saludable

primavera

Dimarts
30/05/2017

De 15:30 a 17:30

Entre 25-
50 anys

10 9 1 10

Monogràfic de
cuina saludable

tardor

Dimecres
25/10/2017 

De 15:30 a 17:30

Entre 25-
50 anys

10 9 1 10

Scrapbooking Dilluns 20 , 27
de novembre, 4 i

Entre 30-
50 anys

10 5 0 5
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11 de desembre 
De 15:30 a 17:30

7.8.2.2 FONS DOCUMENTAL 

El fons documental és un espai on hi trobem documents, llibres, publicacions, revistes,    suports 
en DVD i CD, que tenen com a eix central aspectes i temes sobre la igualtat de gènere.

*Mes informació a la secció d'igualtat.

7.8.3 ESPAI COMUNITARI

El Centre Vilarnau, com a servei que vetlla i promou el treball en la comunitat  ofereix activitats i serveis que 
promouen  la integració,  la convivència, la col·laboració i participació activa  esdevenint un punt de trobada i
de referència del barri Vilarnau, i del municipi, mitjançant: 

•El Consell de Centre.

•Accions comunitàries ( activitats obertes, 1itots ) 

•La cessió de sales a entitats  de  grup de veïns/es que realitzen o planifiquen activitats pel bé comú

del barri i del municipi.

7.8.3.1 CONSELL DE CENTRE 

És un òrgan de participació comunitària, que permet treballar, amb alguns /es persones usuàries del 
Centre i amb   veïns i veïnes del barri, aspectes com :la dinàmica diària del centre, la proposta 
d'activitats, i altre aspectes d'interès general referents al  centre i el seu entorn. 

El Consell de Centre es va crear al 2002, i durant tots aquest anys ha mantingut la seva 
continuïtat. 

Nombre de Consell de Centre realitzats : 1

Dates  i horaris  del Consell i nombres de persones assistents: 

 28 de juny  de 2017 de 19:00 a 20:00 hores amb 14  persones assistents de les 16 

convocades. 

7.8.3.2 ACCIONS COMUNITÀRIES

Les accions  comunitàries  abarquen  tant les activitats obertes a tothom,  les col·laboracions que 
el centre fa en actes organitzats per altres entitats, i la participació d'altres entitats  en accions 
organitzades pel Centre. 

S'han  programat i dut a terme  19 activitats obertes, adreçades a un públic familiar, infantil, jove i
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adult.  

Activitat 
Data

 Horari
Edat Nens Nenes

Familiar
adult femení

Familiar
adult

masculí
Total 

Marató
creatiu de
disfresses
olímpiques

familiar

1 de febrer
18:00-20:00 

De 4 a 16
anys

20 19 0 0 39

Taller de
màscares

21 de febrer 
18:30 -19:30

De 4 a 12
anys

17 15 0 0 32

Taller del
dia del pare

16 de març 
18:30 – 19:30

De 4 a 12
anys 

14 16 8 0 38

Taller de
música

familiar per
nadons

17 de març 
10:30 – 11:00

De 9 a 14
mesos 

6 3 9 2 20

Taller de
música

familiar per
nadons 

17 de març
11:30-12:15

De 14 a 24
mesos   

3 6 6 0 15

Taller de
música

familiar per
nadons

17 de març
18:00-19:00

 De 2 a 5
anys 

2 8 10 4 24

Jocs de
taula

setmana
santa  

11,12 i 13 abril
18:00 a 20:00 hores 

A partir dels
4 anys 

14 13 1 0 28

Taller del
dia de la

mare

4 de maig 
 18:00-20:00

A partir del 3
anys 

7 15 16 1 39

Taller de
clown en
família

12 i 19  de
maig de 17:00-

20:00 

Totes les
edats 

11 9 14 0 34

Taller de
música

familiar per
nadons 

9 de juny
10:30 – 11:00

De 9 a 14
mesos 

0 3 3 1 7

Taller de
música

familiar per
nadons  

9 de juny
11:30-12:15

De 14 a 24
mesos   

2 5 6 1 14
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Taller de
música

familiar per
nadons 

9 de juny 
18:00-19:00

 De 2 a 5
anys 

7 4 8 3 22

Taller
contaconte

s “ El
viatge del
Konan” 

30 de juny 
17:30-18:30

De 3 a 6
anys

6 8 14 2 30

Taller de
contaconte
s “ El Diari

de la
Naaku”

30 de juny
18:45 – 19:45

De 7 a 12
anys

10 7 3 0 20

Torneig
futbol
infantil
3,4,5 de
juliol 

3,4  de juliol 
17:30 -20:00

De 9-14
anys 

13 0 0 0 13

Torneig de
futbol jove 

Del 10 al 14
de juliol

17:30 -20:00

De 15 a 20
anys 

100 1 0 0 101

Celebració
25è

aniersari 

7 de juliol
17:30 a 20:00 

Totes les
edats 

34 28 33 26 121

Espectacle
La mala

reputació

28 de
novembre a
partir de  les

20:00 hores

Adult 25 0 20 25

A la
recerca del

tió

22 de
desembre 18:30

a 20:00 hores

Familiar 3 3 4 0 12

Nombre total  de persones assitents 294 144 135 60 634

Entre  aquestes  activitats  obertes  cal  destacar  els  preparatius  i  la  celebració  del  25è  aniversari  de
l'equipament.  Que va constar de diferents actes. 

PINTADA MUR CARRER DE LES FLORS AMB  IDEA LEMA 1992-2017  . CENTRE VILARNAU, EL COR D'UN BARRI , 25
ANYS BATEGANT

Data:  12  de juny de 2017

Lloc: Mur del carrer de les flors.

Partícips: Infants  i joves  a més d'altres persones que es vulguin afegir. 
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Nombre de participants:  18 ( 10 nenes i 8 nens) 

A càrrec d'un dibuixant professional Valentí Gubianas. // http://valentigubianasescude.blogspot.com.es/

Observacions : durant  la tarda del 12 de juny la varen estar pintant els infants i el dia següent el dibuixant
va acabar el dibuix. 

REALITZACIÓ DOCUMENTAL. RECULL DE FOTOS  I TESTIMONIS  

Gravacions : 28,29 de març i 5 de maig de 2017

Recerca de fotos pel documental i material :  durant el mes de març 

Lloc: Centre Vilarnau

Nombre de participants : 69 

CELEBRACIÓ DEL 25È ANIVERSARI DEL CENTRE VILARNUA

Data i i horari :   7 de juliol de 2017  entre 17:30 a 20:00 hores 

LLoc : Centre vilarnau – Plaça germans segura viudas 

Nombre de persones : 121

ACTIVITATS REALITZADES: 

•Portes obertes del centre i visió del documental lineal  dels 25 anys de  centre; de 17:00 a

20:00 hores 

•Jocs gegants familiars de 17:00 a 20:00 hores. 

•Espectacle   infantil  a càrrec de la cia més tomàquet a partir de les 18:30

https://www.youtube.com/watch?v=OsXx8biPBWI

•Bufada d'espelmes d'aniversari  + xerrada  institucional  +

coca d' aniversari més xocolata a les 19:30  (aproximadament, un cop finalitzi l'espectacle infantil 

Col·laboracions amb  l' Associació 1itots:

◦La  desena calçotada popular , el 5 de març on van assistir unes 100 persones. 
◦La festa del barri el 7,8 i 9 de juliol. 

Actes organtizats pel Centre on ha participat l'Associació 1itots: 

◦En l'activitat creativa  de la festa del  carnaval.
◦La celebració  de Sant Jordi el  23 d’abril.
◦La celebració del 25è aniversari del Centre. 
◦En la participació dels actes de la festa de la castanyada.
◦En l'entrega de detalls de la gent gran del barri.
◦En els tallers de cuina. 

            Treball transversal amb altres  tècnic i departaments : 
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Salut: Elaborant el cartell de la Sida, per part de les persones usuàries del centre.

 Esports:  en el projecte Fent amics fent esport i Aigua com a medi integrador. 

Igualtat i  Mediació:  amb accions per commemorar i  promoure,  el  dia de la dones i la
violència contra les dones. 

Cooperació:  en la coordinació per programa la sessió del taller de contacontes del 30 de
juny. 

Acció Social : en la lectura de poemes de Sant Jordi,  durant la celebració de la Setmana
de la gent gran. 

7.8.3.3 CESSIÓ DE SALES
Es faciliten  espais i sales a les entitats  i grups amb prèvia sol·licitud, per reunions d'associacions
i/o comunitats veïnals.

Taulell  del nombre de peticions d'entitats  que han fet de la cessió de sales. 

Nombre de  cessions de sales 36

Associació Unitots 10

Grup Carnaval 1

Comunitat veïnal 5

Associació cucut 5

Missa 11

Actes electorals 2

Altres 2

7.8.3.4 PROPOSTES 2018

• Consolidar la proposta d'activitats obertes destinades a

Un públic familiar i infantil: com els tallers de música familiar, els tallers dies del pare, mare, jocs de taula en
família durant les vacances de Setmana Santa, espectacle de titelles al setembre, etc.

Adolescents i joves; amb una obra de teatre que trenca mites sobre l'amor romàntic.

Adults: tallers de cuina saludable a l'hibern i a la primavera, consolidant la proposta feta al 2017, passant
d'ésser d'una sessió a quatre sessions.

• Oferir una activitat per la festa del barri, vinculada amb el medi ambient i el valor d'un bon ús de
l'aigua. Destinada a totes les edats.
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• Continuar amb els canvis proposats al 2017, que implica un canvi de concepció estructural i
funcional del Centre Obert, que implica:

- Anar adaptant-se al nou model d'intervenció socioeducatiu, dins la cartera de serveis socials. Fent que

aquest  sigui  més  flexible.  Amb  un  primer  anàlisi  comparatiu  sobre  el  model  que  es  proposa  i  el  què

actualment s'està duent a terme al Centre i l'EBAS. Amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona de

febrer a juny 2018, quinzenalment.

- Canviar el format de registre de les accions dutes a terme i les persones, segons aquest nou format.

- Estudiar la possibilitat d'oferir altres opcions a franges d'edat. (Reflexionar sobre un canvi de concepte i

organització els divendres. Com per exemple oferir aquell dia l'equipament per activitats i accions per la

primera infància. Franja d'edat entre 0 i 3 anys, o bé una altra franja d'edat).

- Detectar, destacar el treball que ja es fa directa o indirectament amb les famílies i incidir més en aquest.

• Centrar més les accions adreçades a infants, joves i famílies que trenquin estereotips de gènere.

• Ampliar més les accions amb les famílies dels infants i joves inscrits al centre obert, convidant a

participar i valorant la seva assistència amb l'objectiu de no només observar i fomentar les relacions

entre els seus membres sinó que també es relacionin amb altres a través d'activitats com la cuina, la

música, festes, jocs tradicionals, fent de científics en família, etc.

• Poder oferir, ja sigui en el centre o bé un altre equipament un reforç d'aprenentatge de conceptes

més específic als infants i joves, enguany tenim 6 joves, que requereixen un o dos professionals

única i exclusivament per ells.

Dita atenció tant exclusiva, l'educadora referent no la pot oferir, perquè a banda d'aquests joves hi

han altres infants i joves i altres activitats que requereixen també de la seva atenció i dedicació.

Alguns infants i famílies confonen el suport que es pot oferir del centre, com un repàs escolar, que

va més enllà de donar unes pautes o ajuda a l'hora de fer els deures. Sovint, els dubtes i el no saber

fer dels infants i joves, va més enllà de la lliçó i són de conceptes no consolidats en anteriors etapes

que requereixen d'un professional dedicat més a l'ensenyament.

7.9-  PROJECTES D'INSERCIÓ LABORAL PER PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

RIU INCLUSIU

     L'any 2017 s'ha donat continuïtat a l'adhesió al Projecte Del Camí del Riu al Riu Inclusiu iniciat l'abril de

2016 amb la contractació d'un persona. 
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    Aquest projecte, dirigit per Nou Set Sccl, és un projecte de formació i inserció laboral innovador, que

promou la contractació de persones en atur, derivades des dels SSB de cada municipi,  per a la realització

de feines en benefici de la comunitat, en el marc d'un pla intermunicipal amb visió a mig-llarg termini. 

     El seu objectiu és generar llocs de treball per a persones en situació de risc d'exclusió, en el marc d'una

actuació integrada (sociolaboral, mediambiental i de promoció econòmica). 

     Aquest projecte té una durada de 12 mesos (6 + 6) i contempla, un procés de capacitació professional,

de formació transversal i de contractació laboral efectiva, a l'hora que permet la recuperació dels espais

naturals del territori.

     El cost total d'aquest projecte ha estat de 10.817€ i s'ha contractat a una persona, en compliment dels

requisits establerts. 

    SANT SADURNÍ INCLUSIÓ,  és un projecte que vol  facilitar la reincorporació al  sistema laboral  de

persones en situació de risc d'exclusió promovent la contractació laboral. 

    L’acció es centra en el desenvolupament de 3 contractes d'obra i servei i l'acompanyament sociolaboral. 

Al juliol de 2017 un total de 3 persones, 2 homes i 1 dones, van iniciar un contracte laboral de 6 mesos per

desenvolupar tasques de reforç a la brigada municipal.  Al procés de selecció es van convocar unes 24

persones de les quals 3 van ser contractades. Les persones van ser derivades per l'equip de serveis socials

i seleccionades per Nou Set sccl.

    El projecte Sant Sadurní Inclusió consta d'una formació transversal de 3 mòduls que es combina amb la

tasca pròpiament laboral. Tant la formació com l'acompanyament laboral individual ha anat a càrrec dels

professionals experts en inserció i  orientació laboral  de Nou Set.  El  seguiment individual i  familiar  s'ha

garantit des dels Serveis Socials Bàsics. Mensualment s'ha mantingut una coordinació per tal de conèixer el

grau d'acompliment amb la normativa, el seguiment laboral i la implicació personal amb l'objectiu d'ajustar al

màxim totes les intervencions i garantir un acompanyament sociolaboral. 

   Abans de finalitzar els contractes laborals, al desembre de 2017, es van valorar la renovació de les 3

contractacions donant continuïtat al projecte.

El cost total d'aquest projecte ha estat de 23,765€.

A més, l'Ajuntament va fer la contractació de dos peons de la brigada, durant 2 mesos, per implementar

el projecte d'inserció laboral d'aturats de llarga durada, incidint en dos nuclis familiars en risc d'exclusió

social valorats des dels serveis socials del municipi. L'Ajuntament ha destinat 4.600€.

8- VALORACIÓ 
El Departament de Acció Social és el servei que percep la primera demanda de les necessitats que es

donen a nivell social. Durant l'any 2017, tal i com va passar l'any 2016, ha continuat incrementant-se el

nombre de famílies del municipi  que veient reduïts els seus ingressos, no podent satisfer el conjunt de

necessitats bàsiques. El creixement, però,  s'ha estabilitzat des de l'any 2011, moment en què es recull el

punt màxim de famílies ateses. 
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Tot i  l'estabilització del  creixement,  la situació de precarietat  de les famílies s'ha accentuat,  per dos

motius bàsics: 

1. Per la cronificació de la situació de necessitat.

2. Per l'increment de despeses bàsiques com els subministres de l'habitatge (aigua, llum i gas) i la

impossibilitat o la problemàtica per fer front al pagament de lloguer o hipoteca, portant a diverses

famílies a l'anomenada pobresa energètica. 

Aquestes dades queden reflectides,  entre  d'altres,  en l'increment  de les ajudes  d'especial  urgència,

donades a famílies en situacions de precarietat socio-econòmica, que s'han quasi triplicat en els últims dos

anys. 

Les professionals de Serveis Socials Bàsics de Sant Sadurní, a través del seu exercici professional, han

facilitat  a  la  població  l’atenció  i  l'accés  a  recursos,  equipaments,  projectes,  programes  i  prestacions

disponibles, amb la finalitat d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de

la seva vida.

Bona part del treball que han realitzat les professionals d'atenció social primària del Departament, ha

estat destinat a la recerca i la gestió de: recursos econòmics, suport laboral, assessorament per a fer front

als impagaments d'hipoteques i  lloguers,  etc.,  tots  ells adreçats a garantir  el  drets bàsics d'allotjament,

subministres i alimentació.

El Departament d'Acció Social ha identificat com a col·lectius de major vulnerabilitat i risc d'exclusió els

següents col·lectius: 

• Persones amb discapacitat (física, motora, psíquica, sensorial i malaltia mental) i persones de més

de 80 anys. (Ambdues categories es manifesten en diversos  graus de dependència).

• Familiars i persones cuidadores de persones amb nivells moderats i alts de dependència.

• Persones sense feina, precarietat laboral o treball submergit.

• Persones sense cap recurs econòmic.

• Infància i adolescència amb risc d'abandonament escolar.

• Persones víctimes de la violència de gènere i violència intrafamiliar.  

• Persones amb risc de perdre l'habitatge.

• Persones que viuen rellogades en habitatges.

• Persones perceptores de prestacions de caràcter assistencial, pensions de l'INSS o prestacions del

SOC per sota de l'IPREM anual.

• Persones nouvingudes sense permís de residència.

• Persones dependents del consum de substàncies tòxiques.
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Malgrat que hem presentat els col·lectius diferenciats entre ells, cal dir que les problemàtiques que els

afecten  no  es  manifesten  de  forma  aïllada  sinó  que  un  mateix  col·lectiu  acostuma  a  tenir  més  d'una

problemàtica, evidenciant realitats complexes.

Durant el 2017 s'ha mantingut la tendència d'increment, malgrat no ser tant representativa com en anys

anteriors, de les persones amb problemàtiques econòmiques derivades de la pèrdua del lloc de treball però

sobretot de la finalització dels subsidis i  de les restriccions en la normativa d'accés a la RMI. Cal destacar la

posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania el setembre de 2017 i que a hores d'ara només l'han

pogut  percebre  la  persones/  famílies  que  ja  rebien  la  RMI  amb anterioritat.  Actualment,  de  les  noves

sol·licituds, encara no s'ha donat una resposta afirmativa ni han començat a rebre la prestació.

La manca de recursos econòmics desencadena altres problemàtiques relacionades, principalment,  amb

l'habitatge i la generació de deutes. En aquest sentit, s'ha detectat l'existència de famílies que han acumulat

impagaments d'hipoteques o de lloguer, famílies que estan pendents de desnonament i d'altres que s'han

vist obligades a viure amb la família extensa. 

Conscients de l'increment de famílies que corrien el risc de perdre l'habitatge, l'Agència d'Habitatge de

Catalunya va crear l'any 2013 l'anomenada Mesa d'Urgència. Aquest recurs pretén oferir una alternativa a

aquelles famílies que, degut a l'endeutament de lloguer tinguin una ordre de desnonament i, per tant, es

puguin quedar sense habitatge. L'Agència, en coordinació amb els SSB, ofereix habitatges de protecció

oficial a aquelles famílies que estan pendents d'una execució de desnonament.

A la problemàtica del risc de pèrdua de l'habitatge, se li ha de sumar la problemàtica per fer front als

rebuts dels subministraments bàsics, amb el risc de poder patir un tall de subministrament bàsic de la llar.

La  situació de crisi està canviant el  model familiar i laboral d’alguns col·lectius, com les famílies del

Marroc que fa anys que viuen a Sant Sadurní i que, ara, al quedar-se el marit sense feina, ha portat a les

dones a voler entrar dins del mercat laboral. Però la integració laboral no és fàcil, doncs són dones que,

majoritàriament, no coneixen la llengua, no tenen formació professional i tenen certes restriccions en les

tasques que poden realitzar. Algunes famílies, davant aquesta situació, s'han vist obligades a retornar al seu

país d'origen. Tot i així, la majoria, un cop fet el procés d’adaptació a la nostra societat, no volen  marxar.  

La  crisi  ha  trencat  el  ja  fràgil  equilibri  en  el  que  vivien  moltes  famílies,  f ruit  de  la  fragilitat  que

arrossegaven  des  de  la  seva  arribada,  incrementant  les  situacions  de  patiment  emocional,  ansietat  i

depressió.

Volem destacar especialment la tasca d’atenció social que desenvolupem els professionals dels Serveis

Socials Bàsics dins els serveis socials bàsics posant èmfasi en  l’elaboració de plans d’intervenció i plans de

treball individualitzats per a cada família per a que s'adeqüin a les seves necessitats i puguin evolucionar i

millora la qualitat de vida dels ciutadans/es. Aquesta tasca necessita del treball en xarxa per ser exitosa i

posem de manifest que en certs departaments trobem a faltar manca de fluïdesa en les coordinacions i

treballs transversals.
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9. OBJECTIUS 2018

Per l'any 2018 estan previstos els següents objectius: 

• Crear un Protocol de Subvencions de concessió directe a entitats.

• Millorar l'atenció a les famílies amb tallers de capacitació parentals.

• Crear un projecte per millorar les situacions de solitud de la gent gran.

• Reforçar l'atenció socioeducativa dels serveis socials bàsics amb la contractació d'una educadora

social.

• Adaptar les noves directrius del centre al servei d'intervenció socioeducativa.
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ÀREA D'IGUALTAT
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1- PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL

Les polítiques d'igualtat segueixen les directrius que marca el II pla d'igualtat municipal, elaborat durant

el 2013 per part del personal tècnic de l'ajuntament i les entitats que formen part de la comissió per la

igualtat  i  treballen el  seu dia a dia per millorar la qualitat  de vida tan de les dones com de col·lectius

minoritaris.

Aquest pla s'estructura en set línies de treball i cada any es prioritzen unes accions a iniciar o potenciar.

Línia 1: IMPULSAR LES POLÍTIQUES DE GÈNERE

En aquesta línia es pretén donar visibilitat  a les polítiques d'igualtat  a la  vegada que es promou la

sensibilització per impulsar iniciatives que treballin per combatre les desigualtats socials. 

S'ha iniciat el desplegament del pla intern d'igualtat, amb la taula d'igualtat on hi participen el cap de

RRHH, representació del comitè d'empresa i la tècnica d'igualtat. Aquesta comissió ha prioritzat les accions

a tirar endavant durant aquest any, i n'ha fet el seguiment.

Línia 2: ABORDAR INTEGRALMENT LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des de l'ajuntament es pretén oferir un servei d'atenció a la dona seguint les directrius que ens marca la

Llei 24/2008 d'eradicació de la violència vers les dones en els que promou les línies de prevenció, detecció,

atenció i recuperació. Pel volum de població, a Sant Sadurní ens centrem en les 3 primeres.

Comissió tècnica contra el maltractament a la dona

Es tracta  de  comissions  interdisciplinàries  de  treball  en  xarxa  conduïdes  pel  Departament  de  Benestar

Social.  Tenen per objectiu l'actualització del circuit de detecció i atenció de les víctimes de violència, incidir

en l'eficàcia de la denúncia com a mecanisme protector de la víctima i  adoptar mesures integrades de

prevenció de la violència.  Les comissions es reuneixen semestralment.

Les comissions permeten enfortir els vincles entre els professionals que hi participem i això s'ha vist reflectit

després en les coordinacions de casos. Han permès consensuar documents i procediments d'actuació.

Estan integrades de forma general per professionals d'Acció Social, Mossos d'Esquadra, Policia Local,

Servei d'Orientació Jurídica i Centre d'Atenció Primària.  Cada comissió integra professionals especialitzats

de cada àmbit. En aquest cas també hi són representats membres el departament  d'Igualtat i el PASSIR.

Enguany s'ha elaborat un registre de casos atesos per la xarxa de violència al municipi de Sant Sadurní.

Es constata un total de 27 casos de maltractament a la dona que han estat ateses per la xarxa. 
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Servei d'orientació jurídica (SOJ)

Hores setmanals: 2 hores

Hores mensuals: 8 hores

Nº de dones/homes que han sol·licitat el servei: 53 

Nº de dones/homes atesos: 40 persones (37 dones i 3 homes)

Mitjana d’edat (usuaris): 40 anys

• Temàtiques: Matrimonial (separacions, divorcis, parelles de fet, procediment guarda i custodia

i  aliments).  Reclamació  d’aliments  (execució  de  sentencia).  Modificació  mesures.

Acolliments. Tutela. Divisió cosa comú. Exequàtur. Execucions hipotecaries. Contracte lloguer

(revisió  contractes,  desnonaments…).  Ocupació.  Consum.  Dret  Successions  (Herències  i

testaments). Estrangeria. Violència de gènere. Gent gran.

• Derivacions  a:  Servei  d’Assistència  Jurídica  Gratuïta-Torn  d’Ofici.  Comissaria  de Policia  Local  i

Mossos d’Esquadra. Treballadores Socials. Consumidors i Usuaris.

• Poblacions: Sant Sadurní, Sant Llorenç d’Hortons, Can Benet de la Prua, Gelida.

Servei d'atenció i assessorament psicològic (SAAP)

    El Servei està dirigit a dones que pateixen o han sofert violència (física, psicològica, sexual i/o econòmica)

per part de la seva parella o ex-parella i que presenti seqüeles psicològiques i emocionals associades a

aquesta  situació.  L'objectiu  principal  del  Servei  és  oferir  assessorament  professional  en  el  procés

d'afrontament i superació d’aquestes seqüeles associades a la victimització en el si de la parella. 

•Aquest servei és gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la psicòloga atent a Sant Sadurní un

cop cada quinze dies, al Casal d'Entitats, a dones de Sant Sadurní i rodalies, derivades pels Serveis Socials

d'Atenció Primària. Enguany han estat ateses un total de 11 dones empadronades a Sant Sadurní.

1.També s'han atès al  servei  de psicologia  infantil  a  3  menors relacionats amb els  casos  de violència

masclista.

25 de novembre 

Enguany a partir de la taula x la igualtat s'ha organitzat a la setmana contra la violència vers les dones.

Els actes per commemorar el 25 de novembre han estat realitzats a càrrec de els diferents entitats que

configuren la taula x la Igualtat i també algun de propi de la regidoria motivat pels debats sorgits a la taula o

ja instaurats any rere any.

Els tallers que s'han realitzat han estat destinats a prevenir, conscienciar i  sobretot reflexionar sobre

aquesta problemàtica social que any rere any està present en la nostra societat. 

S'ha iniciat la setmana amb una xerrada per tractar la violència cap a refugiats i immigrants a càrrec de

Miguel Pajares, antropòleg social i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Dimarts es va
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realitzar un col·loqui debat sobre els elements que afavoreixen una bona relació de parella.  Tanmateix,

durant tota la setmana s'han ofert activitats gratuïtes de dansa i ball i també s'ha organitzat un cinefòrum per

donar veu a diferents dones víctimes de violència. El cap de setmana s'ha ofert un tast de rugbi, una activitat

destinada a totes les edats, organitzada per l'equip femení Anoia rugbi Club i amb la col·laboració del Banc

de Temps.

Per commemorar el 25 de Novembre s'han convocat dues concentracions a la plaça de l'Ajuntament on

han participat les escoles, el Centre Obert, Cicles Formatius i altres entitats col·laboradores. 

Dins  de  la  setmana  contra  la  violència  s'ha  ofert  també  el  taller  de  prevenció  de  la  Diputació  de

Barcelona: prou sexisme, fem el nostre rap! Als alumnes del PFI.

Tallers de violència

Per tal  de fer  sensibilització  a  la  població  jove,  durant  el  curs  16/17,  s'han proposat  uns tallers  de

prevenció a ESO i cicles formatius per sensibilitzar i tenir eines per detectar relacions abusives. En el primer

trimestre  s’han efectuat  els  tallers  que es realitzen juntament  amb Mossos d’Esquadra.  Aquest  any,  la

majoria es duran a terme al gener del 2018.

Centres escolars on s'han realitzat els tallers:

• Jacint Verdaguer: alumnat de 4t d'ESO 

• Taller prou sexisme, fem el nostre Rap a PFI

Total Alumnat: 72 persones

Línia 3: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES

En aquesta línia es pretén impulsar la Taula per la Igualtat per tal de poder generar accions que facilitin

aquesta participació.

La Taula per la Igualtat és un òrgan participatiu on s'hi convoca a totes les entitats inscrites al registre

municipal de Sant Sadurní i també representants dels partits polítics amb representació a l'ajuntament. 

El seu objectiu és transmetre els valors de la igualtat entre al ciutadania.

8 de març

Seguint amb la dinàmica de l’anterior edició, enguany, la setmana de la Dona es va estendre des del 6

de març fins al 8 d’abril oferint una exposició de pintura al cafè central de la Plaça de l’Ajuntament titulada

DUONES: una mirada entre dones juntament amb un ampli sortit de tallers i activitats concentrats en la

primera setmana, que va iniciar amb força amb la projecció de la pel·lícula ‘‘Las sufragistas’’. Seguidament

es va realitzar una tertúlia sobre la incorporació de la dona al món laboral acompanyada per un tast de cava

pensat i elaborat per una dona. 

L’acte institucional per commemorar aquest dia va ser el propi 8 de març que va concloure amb un

concert  amb  The  Escarteen  Sisters.  Durant  la  setmana  també  trobem  el  taller  de  deesses  que  ens

acompanyen a càrrec del Banc de Temps i el taller de boxa feminista adreçat a dones. Per acabar, destacar

71



també el sopar de la dona que cada any esdevé un èxit en la seva participació i organització.

Línia 4: FOMENTAR LA COEDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA PRESÈNCIA CULTURAL DE LES

DONES

  Es pretén fomentar l'educació en valors a la comunitat educativa.

Enguany s'han creat  uns tallers  per  tal  d'incidir  als  diferents  cicles educatius d'infantil  i  primària  en

qüestions de gènere, fent prendre consciència a la infància de la feina que queda per fer per tal de fer

desaparèixer les desigualtats entre homes i dones.

Han realitzat aquest taller a l'escola Sant Josep, a totes les aules de P5 a 6è de primària, un total de 538

alumnes de 5 a 11 anys.

Línia 5: PROMOURE LA SALUT DE LES DONES

 La salut de les dones pot ser una gran desconeguda i també una preocupació que queda en segon

terme i per això s'ha de treballar, per evitar possibles complicacions i aconseguir una millor qualitat de vida.

28 de maig

Seguint  amb  la  dinàmica  de  concentrar  diversos  actes  per  diferents  públics  en  una  setmana,  per

commemorar el dia de la Salut de les dones, varies entitats i serveis van organitzar actes com ara la jornada

esportiva adreçada als centres escolars, concretament als alumnes de 5é de primaria, amb la finalitat de

promoure els esports tot trencant l’estigma social de gènere que els acompanya durant anys, com ara, el

futbol, el breack dance o la dansa. També destacar la jornada esportiva per a dones on hi trobem la 1ª

CaCo, la cursa de caminar i córrer, taller de Zumba, taller de defensa personal i acabant amb una remullada

a la piscina exterior.

Durant la setmana s’ofereix un taller de cuina saludable on s’elaboraran amanides i  gaspatxos amb

ingredients naturals com ara el tomàquet, la maduixa els llegums i els fruits secs.

La tertúlia no pot faltar en aquesta setmana i enguany s’esdevé juntament amb un tast de cava elaborat

per una dona. Per acabar la setmana amb una mica de literatura, Rita Rigolfas presenta el seu llibre ‘‘La

fórmula anti-aging: El plaer de mantenir-se jove’’.

VIVIM LA DIVERSITAT 

Seguim apostant per treballar amb el col·lectiu amb d'altres capacitats, fent sensibilització i suport en

aquells moments en què les entitats o persones individualment ho necessiten.

L'Orquestra Integrada. 2 d'abril

Enguany s'ha realitzat l'orquestra integrada, una prova pilot que l'entitat Artransforma, amb el suport de la

Diputació, porta a Sant Sadurní. Es tracta de generar un espai on trobar-se infants i joves amb diferents
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capacitats per a realitzar un projecte comú: un concert que serveix com a nexes per unir les persones.

Amb la participació de l'alumnat de l'escola municipal de música, les entitats Tots som un i Qui té a qui i la

regidoria  per  la  igualtat  es va  tirar  endavant  un seguit  de sessions de treball  a  nivell  musical  i  també

relacional que van acabar amb un gran concert al Celler gran de les Caves Codorniu.

Aquest va servir per commemorar el Dia Mundial de l'Autisme, il·luminant l'escenari de color blau.

3 de desembre

Per commemorar el dia de les persones amb discapacitat s'organitza una jornada d'esport adaptat per tal

que l'alumnat de 6è de primària i del PFI dels diferents centres escolars del municipi puguin experimentar de

primera mà les  dificultats  en què  es  troben persones amb alguna diversitat  funcional.  Enguany,  es  va

realitzar un circuit amb diverses activitats on els participants experimentaven les sensacions que poden tenir

persones amb (dis) capacitats com ara caminar amb pals de cec per un laberint amb obstacles amb els ulls

embenats, fer un recorregut amb cadira de rodes,  jugar a boccia, etc.

Un total de 4 centres escolars i de 220 alumnes van participar a la jornada d'esport adaptat.

2- PROGRAMA “SANT SADURNÍ CIUTAT MEDIADORA”

Servei de mediació

Aquest any 2017 des del servei de mediació s’han atès 23 casos de mediació relacionats amb diferents 

àmbits d’intervenció, dels quals tots s'han tancat abans de finalitzar l'any.

• Conflictes veïnals: 16 casos. comunitats de veïns, sorolls, neteja, animals domèstics, malentesos... 

Respecte i cura d’espais comunitaris, conflictes en relació a la propietat privada, conflictes culturals, 

conflictes relacionals.  

• Conflictes familiars: 4 casos. Aquests han estat conflictes intergeneracionals, relacionals,... famílies 

amb problemes entre pares i fills, entre la parella,...

• Conflictes en activitats econòmiques: 3 cas. Entorn aspectes contractuals, lloguers, sorolls, olors,...

• També s’han atès diverses consultes tant de professionals com de ciutadans relacionades amb el 

servei de mediació.

Servei d'acollida

L'objectiu del servei és oferir l'acompanyament a les persones immigrades en el procés d'adaptació al

nou territori, a través de la derivació a formació, al món associatiu, a itineraris laborals,...

Un  dels  tràmits  necessaris  quan  les  persones  immigrades  són  estrangeres  són  la  tramitació  dels

informes d'arrelament,  d'integració,  d'adequació  de  l'habitatge,...  per  tal  de regularitzar  la  seva  situació
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administrativa al nou país.

El 2017 s'han realitzat 49 entrevistes per realitzar i/o consultar sobre els següents tràmits:

Informe d'arrelament: 8

Assessorament per a reagrupaments: 5

Informe d'integració: 5

Assessorament per renovar reagrupaments: 4

Consultes sobre nacionalitat: 13

Altres consultes: 14

Treball comunitari

Es pretén potenciar  la  promoció  de la  convivència  i  la  cohesió  social  a  través de diverses accions

realitzades amb la pròpia ciutadania i al propi territori.

Activitats de sensibilització

Enguany s'han  realitzat  intervencions  de sensibilització  en  l'àmbit  comunitari  per  al  coneixement  de

l'entorn i les diferents cultures i potenciar la cohesió social i altres formes de gestió de l'economia. Aquestes

activitats han estat:

• Esport com a eina de cohesió social: ja fa uns anys que els joves del Centre Vilarnau i del barri

organitzen un torneig de futbol pel jovent i un altre per a infants. Des del servei se'ls hi dóna suport

fent assessorament i  suport  en l'execució. Aquest torneig acosta a joves de diferents edats i de

diferents cultures en una afició comuna. Enguany els joves que ho van organitzar era el primer cop

que ho feien, prenent el relleu dels joves organitzadors anteriors. Van organitzar un torneig de futbol

sala per infants durant 2 dies de juliol, amb dos equips participants amb un total de 15 infants i un

torneig de futbol 7 per joves de 15 a 20 anys, en  el que van participar  un total de 10 equips, essent

100  joves  participants,  durant  la  segona  setmana  de  juliol.  També  van  donar  suport  els  dies

d'execució l'AAVV del barri Vilarnau, 1iTots. 

• Banc de Temps: conjuntament amb persones del municipi es va impulsar la creació d'un Banc de

Temps com a espai de relació, cohesió social i ajuda mútua. 

A finals d'aquest any 2017 s'ha arribat a 75 persones sòcies, 5 altes noves i 6 baixes durant l'any. En

total hi ha 1persona sòcia menys respecte el 2016. 

S'han realitzat 225 intercanvis amb un total de 477 hores intercanviades i s'han realitzat 19 activitats

(tallers, xerrades, trobades, etc); l'equip gestor del banc del temps, aquest any, no ha participat en

cap trobada de bancs dels temps però  ha fet una col·laboració amb un altre banc del temps i han

organitzat 2 activitats dins de la Comissió per d'Igualtat. També a recollit 101Kg d'aliments pel Banc

d'aliments de Sant Sadurní d'Anoia.
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• Teatre fòrum Jo no sóc racista, però...: es va oferir a les escoles del municipi un teatre fòrum sobre

els rumors i estereotips per tal de poder debatre i reflexionar al voltant de la diversitat cultural.  El

teatre és un mitjà molt potent i eficaç per a retrobar les nostres emocions associades a experiències.

Va participar l'alumnat de 3r d'ESO de l'escola El Carme i El Jacint, un total de 98 alumnes. 

• Alfabetització: per tal d'afavorir l'autonomia de les persones immigrades i la integració en el nou

entorn i  degut a la inexistència d'aquesta formació al municipi es va realitzar un curs d'alfabetització en

català de 15 sessions d'una hora cadascuna, al qual van participar un total de 4 dones. 

PDC Barri Vilarnau

A principis del 2013 el barri Vilarnau va engegar un projecte per transformar la realitat del barri i millorar

la qualitat de vida de les persones que hi viuen. És l’anomenat “Fem Barri”, que s’inclou dins un Projecte de

Desenvolupament  Comunitari  (PDC).  Amb  aquest  projecte  intentem  apropar-nos  a  la  realitat  de  la

convivència del barri, prevenir possibles conflictes de convivència, sensibilitzar els veïns i veïnes sobre la

importància que té que s’impliquin en el funcionament del barri i buscar de quines necessitats del barri pot

responsabilitzar-se cada persona per tal  de no deixar-ho tot  en mans de l’Ajuntament.  A més, intentem

apropar a agents i  professionals al barri  així  com també facilitar un canal de comunicació ja sigui amb

l’Ajuntament o amb altres administracions i serveis. 

Aquest  2017  s'ha  seguit  treballant  amb  els  2  grups  de  treball  i  la  comissió  1itots  com  a  grup  de

dinamització veïnals i actes festius.

• Grup espai públic:  ha estat  treballant  per millorar i  prevenir  el deteriorament del barri,  estan en

contacte directe amb els diferents departaments de l'ajuntament necessaris en cada aspecte (via

pública per carrers, arbrat,..; medi ambient per la recollida porta a porta,...)

• Grup social:  Un grup de voluntàries han tirat  endavant el projecte Radars conjuntament amb la

tècnica del Centre Vilarnau, de la Gent Gran (Serveis Socials) i la dels PDC's. Aquest pretén afavorir

les relacions entre la gent gran del barri realitzant algun acte i realitzant acompanyaments algun

acte del seu interès al municipi alhora que es fa seguiment periòdic telefònic per tal de  prevenir

situacions de deteriorament, evitar l'aïllament i al soledat. 

Després de 3 anys de voluntariat d'aquest grup per motius aliens ha quedat reduït a una persona,

per tant,ens replantejarem com poder seguir fent aquesta tasca, buscant un altre grup de persones

voluntàries i/o pensant alternatives ja que el projecte es valora positivament tant des del grup de

voluntàries com tècnicament.

• Comissió 1itots: se'ls fa l'acompanyament en la realització de les diferents festes que organitzen per

dinamitzar el barri. 

El mes de Novembre es va realitzar la darrera reunió de l'actual grup que durant aquests anys ha dinamitzat

el barri, es va fer una sessió de tancament i valoració. Les persones que tiraven endavant tots els actes
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culturals al barri  van decidir  plegar i  deixar l'entitat en relleu. Es treballarà perquè aquest sigui efectiu i

s'acompanyarà a la gent que vulgui tirar endavant activitats i actes al barri. 

PDC Barri Sant Llorenç

L'any 2014 al barri Sant Llorenç es va començar un Pla de Desenvolupament Comunitari al barri Sant

Llorenç.  Des de llavors s'han realitzat  vàries intervencions amb l'objectiu de millorar la convivència i  la

participació dels veïns i veïnes. 

Durant aquest any 2017 s'han centrat en la dinamització veïnal del barri realitzant actes com ara els

següents:  

▪ S'ha consolidat la Festa del Barri.

▪ S'ha consolidat la participació del barri a la rua de carnaval del municipi.

▪ S'han realitzat  actes nous:  com la paella terrorífica per Tots Sants,  una calçotada, Sant

Joan, paella popular, Sant Jordi,  etc

• Grup espai públic:  ha estat  treballant  per millorar i  prevenir  el deteriorament del barri,  estan en

contacte directe amb els diferents departaments de l'ajuntament necessaris en cada aspecte (via

pública per carrers, arbrat,..; medi ambient per la recollida porta a porta,...)

2.4- PLA DE CONVIVÈNCIA

L'any 2016 es va aprovar el Pla de Convivència, en aquest es van marcar vàries línies estratègiques amb

les seves actuacions per tirar-les endavant. Cada acció ve liderada el departament corresponent. Des de la

regidoria, aquest 2017 s'ha vetllat per:

• Contrastar amb les escoles els canals de comunicació més  operatius d’informació, comunicació i

treball conjunt, dut a terme durant el 2017, juntament amb Igualtat i Salut. Es van realitzar primer

reunions individuals amb cada escola del municipi i després una de conjunta per tal d'establir la

millor manera de comunicar-nos, coordinar-nos, etc els diferents departaments de l'ajuntament amb

les escoles.

• Creació d'un grup d'acció preventiva de festes i fires, es van realitzar unes primeres reunions per tal

de conèixer les necessitats i els esdeveniments que fèiem des de diferents departaments (Cultura,

joventut, policia, comunicació, salut, igualtat i mediació i acollida), però després de 2 reunions no

vam trobar punts en comú. Tot i  que seguim pensant que seria d'interès treballar amb objectius

comuns.

• Consolidar la Guia d'activitats educatives,  entre diferents serveis municipals vam estar estudiant i

analitzant la millora i ampliació d'aquesta com també ordenar l'oferta existents. Es va decidir ampliar

la manera d'accedir  a la guia,  ja que la darrera publicació només es podia trobar a la web de

l'ajuntament. També es va crear un itinerari formatiu pel que fa els tallers de salut, igualtat i mediació
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i acollida. 

• Afavorir i motivar la participació de jovent i grans al Banc de Temps.  Des del Banc de Temps aquest

darrer trimestre es va organitzar una trobada amb diferents entitats de la Vila per tal de trobar necessitats

comunes i poder treballar col·lectivament. Queda pendent programar les activitats del 2018 del Banc per tal

de trobar propostes conjuntes i així afavorir la participació de franges d'edat diferents. 

2.5- TALLERS DE MEDIACIÓ I ACOLLIDA

Per a apropar la gestió pacífica de conflictes, la interculturalitat i el diàleg a tota la comunitat educativa

s'imparteixen a les escoles de la vila 3 tipus diferents de tallers:

• Gestió de conflictes. 

• Joc de misteri: Què dius que veus?

• Canvia el Xip.

Es poden realitzar de manera genèrica, per a introduir la temàtica o complementar el treball que s'està

fent; o bé una intervenció a mida per a detectar una problemàtica o buscar solucions a un conflicte existent.

Primària Secundària Grau mig de formació TOTAL

Gestió de conflictes 15 17 2 32

Canvia el Xip 0 0 0 0

Joc de misteri 4 No s'ofereix No s'ofereix 4

TOTAL 19 17 2 38

  

3- PROPOSTES 2018

• Jardins remeiers

• Patis Oberts

• Camins Segurs

• Mentoria social 

• Difusió del Servei de Mediació.
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ÀREA DE SALUT
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1- INTRODUCCIÓ

El Departament de Salut durant l’any 2017 ha seguit els eixos bàsics en salut pública que són competència
del municipi. Aquests són:

•Animals domèstics i de companyia

•Prevenció de les drogodependències

•Promoció de la salut

•Sanitat ambiental

•Seguretat alimentària

2- ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

2.1- COLÒNIES CONTROLADES DE GATS URBANS

   Aquest any les esterilitzacions dels gats de colònies urbanes han estat sol·licitades per les voluntàries de
Gatsà i s'han realitzat en una clínica veterinària del municipi amb, amb l'objectiu de controlar-ne el número
d'individus i millorar-ne l'estat sanitari. 
S'ha actuat sobre 3 colònies existents al municipi:

Nom colònia de gats Femella Mascle

La Pau 2 4

Gat Cendrer 5 4

Carrer de les Flors 1 1

El  nombre total  de gats  urbans sobre els  que s'ha intervingut  durant  l’any 2016 ha estat de  17 gats
(54,5%), desglossats en: 8 femelles (100%), 9 mascles(28,6%) i tots són aptes per a les colònies.

2.2- CENS DELS ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

Durant l’any 2016 s’han censat a Sant Sadurní d’Anoia un total de 158 animals de companyia (163%),

desglossats en 149 gossos (171%) i 5  9 gats (80%). Hi ha hagut un augment espectacular en el cens

de gossos ocasionat pel control que s'ha fet a les gosseres esportives amb els agents rurals i que ha fet un

efecte crida per a censar els animals entre els caçadors. 
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2.2- CENS DELS ANIMALSS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

Durant l’any 2017 s’han censat a Sant Sadurní d’Anoia un total de 141 animals de companyia (10,8%),
desglossats en 122 gossos (18,12%) i  19 gats (111%). Enguany es manté elevat el número d'animals
censats i ha augmentat molt el de gats.

2.3- CENS I LLICÈNCIES PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT

PERILLOSOS

   Durant  l’any  2017 s’han  concedit  23 llicències  (76,9%) per  a  la  tinença  i  conducció  de  gossos
potencialment perillosos, hi ha hagut un augment molt gran de gossos identificats com a potencialment
perillosos.
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2.4- RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS O RODAMONS

   Al 2017 la gestió dels animals perduts, abandonats o rodamón ha estat dut a terme per la residència

canina Font-Galí.

Segons els telefonemes rebuts de la Policia Local, s'han realitzat  114 (31%) gestions relacionades amb

animals, amb la següent relació desglossada:

Gossos Recuperats Policia Local 16

Font-Galí 25

Romanen al centre 5

No es localitza 9

Adopció 3

Morts per atropellament 4

Gats Recuperats 2

Romanen al centre 6

No es localitza 1

Morts per incinerar 52

En total han estat recollits 39 (4,9%) animals, una disminució important respecte l'any anterior.

2.5- 6a FESTA DEL GOS

El diumenge 5 de novembre, va tenir lloc la sisena festa del gos al municipi, amb l'objectiu de promoure la
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tinença responsable d'animals domèstics i el civisme entre les persones propietàries d'animals. L'organització
va ser conjunta amb l'empresa Intercanis. La festa va fer-se a partir de les 11 del matí i es va allargar fins
les 2 del migdia.

Enguany va continuar la fira d'entitats protectores i  botigues de venda de productes d'animals i hi  van
col·laborar ADAP, NOMA, associació M.A.X., SOS Golden, associació mastins, Can Laura, la botiga del Xavi i
Animalets.

El programa va ser el següent:

• Entrenament popular de Canicross

• Taller infantil veterinari

• Exhibició de gossos buscadors de tòfones

• Les protectores ens expliquen, històries de vida canines a càrrec de les entitats protectores, que van 

explicar la problemàtica dels abandonaments d’animals i els pocs escrúpols de les persones que ho fan 
sense pensar la problemàtica que comporta.

• 6a. Desfilada canina, que va comptar amb 54 gossos inscrits, el major número de totes les edicions, on 

participants de totes les edats van acompanyar gossos de totes mides, races i edats, que van demostrar 
les seves aptituds. El galgo afgano Buby va ser escollit el gos més guapo, la Terra, una teckel, el més 
educat i la border collie Ona va tenir el premi al més simpàtic.

3- PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES

3.1- PLA DE DROGUES CTRL+D 2017 - 2020

El 3 de febrer de 2017 es va convocar a tots els agents participants en el procés d'elaboració del 3r. Pla de
drogues amb l'objectiu de consensuar el document elaborat amb resultats i conclusions que es van obtenir
durant el procés participatiu que hi va haver previ de treball.
Hi  van  assistir  14  persones  de  diferents  departaments  de  l'Ajuntament,  farmàcies,  centres  educatius,
Mancomunitat Penedès Garraf i Diputació de Barcelona.

El 28 de març es va aprovar el 3r. Pla de drogues per part del ple municipal amb l'abstenció del grup ICV.

3.2- SAFAD (SERVEI D'ASSESSORAMENT FAMILIAR SOBRE ALCOHOL I DROGUES)

     El servei d'assessorament familiar sobre alcohol i drogues (SAFAD) neix el novembre de l'any 2009 quan a

través del Pla de drogues municipal es detecta la dificultat existent de la població general per accedir a

recursos d'informació, assessorament o tractament en relació al consum de drogues.

Aquest servei es realitza els dilluns quinzenalment de 15h a 18 h (visites programades) per la psicòloga en
prevenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Les visites es fan al CAP Sant Sadurní i ofereix gratuïta i
confidencialment:

• Atenció personalitzada sobre dubtes, qüestions i problemàtiques relacionades amb les drogues 

• Informació objectiva i realista

• Orientació, assessorament i derivació, si s’escau, a serveis específics

• Treball educatiu amb les sancions per consum i tinença de drogues il·legals a persones menors 
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• Resposta a professionals

A continuació es fa un resum de les principals dades extretes del SAFAD al llarg del vuitè any:
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De l'avaluació 2017, se n'ha extret les següents conclusions:
• L’edat de les persones usuàries pels quals es consulta segueix com en els darrers anys, anant a la baixa.

Hi ha una disminució de consultes de persones usuàries adultes, situant-se la majoria en l'etapa de
l’adolescència. 

• Es manté la tendència dels darrers anys pel què fa a percentatge d'homes atesos en relació a les dones,
les hipòtesi amb les que treballem i que poden respondre a aquest fet són.

- Elles presenten menys problemàtica de consum (o són més prudents)
- El consum femení és menys visible perquè és més estigmatitzador, a dia d'avui encara està més mal
vist socialment que una dona sigui consumidora i per tant s'amaga més quan ho fa.

• Cada  vegada  hi  ha  més  implicació  dels  referents  masculins,  abans  venien  les  mares  soles,
segurament  perquè ja  pertanyen  a  una  generació  de pares  que ja  s'impliquen  en  les  tasques
educatives dels seus fills/es.

• A diferència d'altres anys, enguany hi ha noies sancionades per consum a la via pública.

• Sovint els casos arriben al servei després d'una situació de llarg recorregut de deteriorament de les
dinàmiques familiars. Això fa que es dificulti plantejar un assessorament en si i la intervenció es
centri més en fer un acompanyament terapèutic.

• La coordinació entre professionals de la xarxa ha augmentat enguany, fet que facilita enormement el
treball en l'espai de consulta però implica més hores de dedicació que les purament presencials al
servei.

• La major part de consultes per cànnabis venen motivades per consums adolescents i la consulta al SAFAD

permet:
- Detectar consums problemàtics

- Tranquil·litzar als familiars

- Treballar els riscos associats al consum

- Evidenciar consums esporàdics, no problemàtics

- Treballar dinàmiques familiars, comunicació, “parentalitat” a partir del consum. En els darrers anys
aquesta  feina  s'ha  prioritzat,  entenent  el  consum  problemàtic  com  un  símptoma  de  dificultats
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familiars.

•  La desinformació de la família acostuma augmentar el seu malestar i a maximitzar riscos. 

• Les persones usuàries del servei valoren molt positivament el fet de trobar un espai propi per poder

plantejar dubtes, dificultats, etc.

• Sovint s’utilitza el servei com a lloc de moderació entre progenitors i fills/es, així com per arribar a acords.

• És un servei al que, inicialment, no s’hi dirigeix la persona afectada per un consum sinó alguna persona

de la família que està preocupada pel mateix, tot i així es promou sempre la participació de tots els seus
membres.

• També s’utilitza per detectar altres situacions de risc, dinàmiques familiars no saludables i  dificultats

personals així  com per motivar per a realitzar un  canvi davant una situació adversa que s’ha anat
allargant en el temps.

• En la població adulta sense fills/es adolescents, el servei resulta molt útil per acompanyar a familiars de

consumidors problemàtics i fer una preparació vers la derivació a un servei especialitzat. 

• Aquests resultats positius mostren l’assoliment dels diferents objectius del SAFAD:

- El  servei  pot  arribar  a  diferents  edats  (sobretot  a  aquelles  que s’havia  plantejat  el  servei  com
objectiu principal: la població juvenil i les seves famílies)

- L’assoliment d’assessorar i resoldre problemàtiques per consum de drogues amb el Servei del SAFAD.

- Ser un servei referent a la vila en temes relacionats amb el consum de drogues.

- Al realitzar-se una tarda cada 15 dies, sovint la llunyania entre les diferents visites fa que algunes
famílies amb problemàtiques greus acabin perdent-se. Tenint en compte la demanda actual i per tal
de  realitzar  un  acompanyament  familiar  més  efectiu,  seria  recomanable,  si  es  disposessin  dels
recursos econòmics necessaris, ampliar el servei setmanalment.

3.3- MESURES EDUCATIVES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ PER CONSUM O TINENÇA DE

DROGUES IL·LEGALS EN MENORS D'EDAT

     Des l'any 2010 es duu a terme el projecte de Mesures educatives alternatives a la sanció per consum o

tinença de drogues il·legals en menors d'edat, elaborat conjuntament amb la Mancomunitat Penedès - Garraf

i la Diputació de Barcelona.

-L'objectiu  principal  és  efectuar  una  intervenció  alternativa  a  la  sanció  administrativa,  essent-ne  els
principals destinataris les persones menors d’edat (majors de 14 anys i menors de 18 anys), sancionats a
Sant Sadurní d’Anoia, siguin o no residents a la població. 

La principal finalitat és oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció d’aquests menors, basant-ho
en una resposta educativa alternativa a la sanció econòmica.  

Amb aquest programa s’intenta que el  fet  succeït no quedi només en una mesura punitiva, la sanció
econòmica, que massa sovint recau únicament en la família o tutors/es del/la menor sense que aquest
hagi d’assumir cap tipus de responsabilitat

Al llarg de l'any, s'ha comptabilitzat 2  (=%) denúncies a menors per infringir la Llei 1/92, que s'han acollit al
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programa de mesures educatives i l'han superat favorablement.

3.4- PUNT DE SALUT

    Des del Servei de Joventut de l’Ajuntament, s’han ofert 2 actuacions de punt de salut que s’han realitzat
amb el  suport  del  Consell  Comarcal  del  Penedès.  Aquest  punt  de  salut  informa sobre temes d’alcohol,
drogues i sexualitat, es van situar a:

 7 de setembre, per Fires i festes, Empalmada, de 1h a 3h al parc Lluís Companys.

10 de setembre, per Fires i Festes, Festa del mestissatge, de 0h a 2h, al Parc de la Rambla.

En els dos punts de salut, s'ha atès un total de 160 joves de 14 a 20 anys (128%).
Els temes principals que s'han consultat han estat alcohol, cànnabis, conducció, preservatius i SAFAD.
Hi ha hagut algunes consultes específiques:

• Variables que afecten al consum: persona, ambient i substància.

• Riscos legals del consum de cànnabis.

• Relativització de la normalitat del consum d'alcohol.

• Anàlisi crític de l'oci.

• Desmitificació d'idees sobre el cànnabis.

• Concepte d'ús, abús, hàbit, tolerància i dependència.

S'han repartit un total de 160 kits, 1 'Bla, bla', 2 'Etica etílica' i 1 'El patriarcat perjudica la salut'.   

3.5- TALLERS PREVENCIÓ PER A LES ESCOLES I INSTITUTS

     Al 2017 s’han realitzat 31 tallers (10,7%), dels quals 6 han estat subvencionats per la Diputació de

Barcelona,  10  per  l'oficina  Jove  del  Consell  Comarcal,  3  realitzats  per  la  tècnica  en  drogues  de  la

Mancomunitat Penedès-Garraf i  la resta s'han assumit del  pressupost de salut pública. Un total  de  841

alumnes (3,95%) han rebut tallers de prevenció sobre prevenció de drogues.  

                                                                        

                                                           

3.6-  ENTORN SENSE FUM

    El projecte 'Entorn sense fum' és una actuació comunitària de prevenció del tabaquisme inclosa en el marc

86

7

21

3
TALLERS PREVENCIÓ DROGUES

Tabac

Alcohol

Sortim de festa

Tabac Alcohol Sortim de festa

0

100

200

300

400

84 99
7051

133

58 54
0

292

ALUMNAT I TEMÀTICA TALLER

Sant Josep

CEIP La Pau

CE Jacint Verdaguer

El Carme

Intermunicipal



del Pla de Salut de Catalunya. Pren com a base l’evidència que el comportament de les persones adultes té

una marcada influència sobre l’adopció de l’hàbit tabàquic en infants i joves i els serveix com a model. 

Així  doncs,  el  projecte es centra en evitar  la presència de persones adultes fumant en aquells  entorns
exteriors que són freqüentats per infants i joves i en els quals es decideixi d’aplicar-hi el projecte evitant el
consum de tabac en espais oberts comunitaris on és freqüent la presència de joves i infants.

S'hi han adherit la totalitat de centres educatius del municipi:

– Escola El Carme

– Escola Intermunicipal

– Col.legi Sant Josep

– Escola la Pau

– Escola de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech

– Escoles bressol La Fil·loxereta i L'Espurna

El dia 13 de juny (havia de ser el 31 de maig però es va suspendre per l'accident de la benzinera), a la 1 del
migdia,  es  va  fer  un  acte  públic  d'entrega  de  les  plaques  de  l'Entorn  sense  fum  amb  les  següents
intervencions:

– Regidora d'Acció Social, Àngels Canals i Vila.

– Josep M. Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme, Subdirecció de Promoció de
la Salut.

– Arturo Campo, Cap de servei salut pública Alt Penedès i Garraf.

– Alumnes de l'Institut Jacint Verdaguer, que van explicar el programa 'Classe sense fum' i havien cedit
l'exposició de treballs realitzats al respecte.

– Lectura del Manifest 'Entorn sense fum' a càrrec dels alumnes de 2n. d'ESO del col·legi Sant Josep.

– Lectura breu manifest alumnes 1r. ESO de l'escola Intermunicipal.

– Signatures del manifest pels diferents centres i entrega de plaques.

En total s'ha fet l'entrega de 20 plaques ja que s'han muntat també en molts edificis municipals.

Es va editar també un tríptic que es va fer arribar a totes les entitats esportives i a totes les famílies amb
alumnes del municipi explicant què els el projecte 'Entorn sense fum' i els seus objectius.

Es va oferir la possibilitat de tenir gratuïtament el tractament de deshabituació tabàquica per  ales persones 
treballadores de l'Ajuntament, professorat i personal dels centres educatius i monitors/es d'entitats 
esportives.
En total s'hi van acollir un total de 12 persones, 7 homes i 5 dones:

• 3 persones han utilitzat pegats de nicot¡na i 6 tractament amb Varenciclina, 2 no han precisat 
tractament farmacològic.

• Als 3 mesos 8 persones es mantenen abstinents i 4 no han aconseguit deixar el tabac. 

• Als 6 mesos 5 persones es mantenen abstinents i 1 ha sofert una recaiguda.
2 persones no han arribat a l'avaluació dels 6 mesos.
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3.7- EXPOSICIÓ 'EL TABAC AL DESCOBERT'

     L'exposició interactiva 'El tabac al descobert' cedida per la Diputació de Barcelona, pretén generar actituds
contràries al tabac i refermar la posició dels joves que no hagin fumat mai.

S'ha instal·lat en 3 centres del municipi: 

– Col·legi Sant Josep, del 23 de febrer al 9 de març

(3 visites dinamitzades amb 96 alumnes de de 2n. d'ESO)

– IES Intermunicipal, del 9 al 23 de març

(6 visites dinamitzades amb 143 alumnes de 1r. d'ESO)

– CE Jacint Verdaguer, del 3 al 17 'octubre

  (2 visites dinamitzades amb 62 alumnes de 2n. D'ESO)

3.8- INTERVENCIÓ 'FESTA LA TEVA'

    Intervenció educativa que es va realitzar durant a nit del 7 al 8 de setembre dins del marc de l'empalmada

de Fires i festes al parc Lluís Companys, de 23.45h a 4h, es va adreçar a joves de 13 a 20 anys a través de

la presència i interacció de l'equip format per un educador i una educadora de carrer establint un vincle amb

les persones assistents a l'espai de festa.

Les educadores transiten per l'espai de festa donant-se a conèixer i mostrant-se accessibles esdevenint un
referent tant en l'àmbit del consum de substàncies com en el de situacions de vulnerabilitat respecte a les
dinàmiques socials (actituds sexistes, violentes...) com en d'altres d'interaccions amb el medi.

Els objectius són: 

• Fomentar relacions respectuoses, tant entre persones -i en clau de gènere- com amb l'entorn.

• Reduir riscos i incidències associades al consum d'alcohol i altres drogues en els espais extra-festa

amb la població més jove.
Tenir una imatge global de consums i usos dels espais.

3.9- CANVI DE MARXA

Activitat  educativa  realitzada  el  matí  del  6  de  març  al  celler  gran  del  CIC  Fassina,  amb  l'objectiu  de
conscienciar als joves d'entre 14 i 18 anys sobre les causes i les conseqüències derivades dels accidents de
trànsit mitjançant el foment de conductes responsables i d'autoprotecció.

Consisteix  en  la  representació  d'una  trucada telefònica  entre  dues  germanes  mentre  una  presencia  un
accident de trànsit quan es dirigeix a la discoteca. Durant el relat s'intercalen vídeos informatius i testimonis
reals d'un policia, un bomber, un membre del SEM i es recullen testimonis reals d'una persona que ha patit
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un sinistre i  d'un  familiar  d'una víctima,  mostrant  els  conseqüències que tenen els  accidents  per  a  les
persones afectades i per les persones més pròximes. 

Hi van participar 400 alumnes de 1r. i 2n. curs de batxillerat de l'escola el Carme, l'IES Intermunicipal i el
col·legi Sant Josep.

Es va organitzar conjuntament amb la Policia Local.

4- PROMOCIÓ DE LA SALUT

4.1- TALLERS PER A LES ESCOLES I INSTITUTS

    Enguany s’han realitzat 64 tallers (18,5%) de promoció de la salut destinats als alumnes, d’aquests 41

(17%) han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona i 23 (21%) pel servei de Salut municipal.

Un total de 1722 (10,8%) alumnes han passat per aquests tallers.
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4.2- DIA MUNDIAL DE LLUITA CONTRA LA SIDA

    Al 2017 el municipi s'han realitzat diferents actes per visualitzar el dia mundial de la lluita contra la SIDA,
amb els següents objectius:

Promoure activitats per a la celebració del dia mundial de lluita contra la SIDA, l’1 de desembre, que
sensibilitzin a la població sobre la malaltia i el suport necessari a les persones afectades, així com que
reforcin els missatges de prevenció per a la infecció del VIH

Aconseguir la implicació del major nombre possible d’agents de la població en la organització i celebració
del Dia mundial de lluita contra la SIDA

Activitats que es van organitzar:

Celebració institucional d’un acte commemoratiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida,  amb la 
realització de vàries activitats per visibilitzar la commemoració del dia 1 de desembre:

•Penjada d’un llaç gegant com a símbol de la celebració i solidaritat amb les persones afectades pel 
VIH, elaborat per infants, joves i persones usuàries del Centre Vilarnau, enguany amb la temàtica dels 
valors.

•Difusió del manifest a través de la pàgina web.

• Repartiment de llaços vermells entre el personal de l'Ajuntament.

4.3- SALUT I ESCOLA

     Des del mes de maig de 2007 el municipi compta amb un infermer del l’Institut Català de la Salut que

s’ubica setmanalment a  dos centres educatius de  la  Vila,  centrant-se en 3r.  i  4t.  d’ESO per a  atendre

qüestions i oferir consells per a les demandes formulades pels propis joves confidencialment i al propi centre

tot i que també atén a 1r. i 2n. d'ESO.

Actualment els centres que han rebut aquest servei durant el curs 2016/2017 han estat els següents amb les

corresponents consultes:

Centre Núm. consultes Nois Noies 1r. d'ESO 2n. d'ESO 3r. d'ESO 4t. d'ESO 1r. Batxillerat

Jacint verdaguer 32 13 19 8 7 8 9 0

IES Intermunicipal 44 8 36 0 3 27 13 1
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4.4- TALLER 'CUINA SENSE PARES'

     Taller demostratiu de 2h. de duració, adreçat a joves a partir de 14 anys amb l'objectiu de promoure una

alimentació saludable entre els adolescents i facilitar-los una sèrie de recursos per animar-los a posar-se el

davantal.

Se'n va realitzar 1 amb els següent menú:

Centre Vilarnau Amanida de pallasso

Salmó amb salsa tàrtara

Fruita del temps

4.5- EXPOSICIÓ ' CUIDA'T LES DENTS'

L'exposició, cedida per la Diputació de Barcelona, va estar instal·lada en 1 centre del municipi:

• Del 26 d'abril al 10 de maig al CEIP La Pau

Aquesta exposició es destina a infants de 5 a 10 anys i té com a objectiu donar a

conèixer la importància de la salut bucodental.

4.6- INFORME D'INDICADORS DE SALUT 2015

     El mes de desembre es va rebre l'informe d'indicadors de salut 2015 corresponent al municipi.
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L'informe destaca aspectes com el descens de la població, el protagonisme de les dones estrangeres en
l’índex de natalitat local, l’alt percentatge de mamografies i citologies de control realitzades per les dones o
dades més generalitzades a d’altres  nuclis  com l’augment clar  de la població amb 85 anys o més i  el
creixement de població que ha mantingut el municipi a la darrera dècada.

5- SANITAT AMBIENTAL

5.1- INCIDÈNCIES DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ

    Al llarg de l’any 2017 s’han produït 91 incidències relacionades amb la DDD (15,19%) desglossades per
tipus de plaga i comparativament amb l’any anterior, resulten ser: 

Enguany hi ha hagut un augment sensible en els avisos per rates (13,79%) i continuen alts els avisos per
paneroles (10%).
Hi  ha  hagut  molts  avisos  per  paneroles  a  la  zona  compresa  entre  c.  Gelida  i  avgda.  Francesc  Macià,
especialment centrades en la pl. Joan Casanovas, reduint-se molt el seu número i disminuint els avisos quan
l'empresa de plagues hi va fer un tractament amb la pintura insecticida Inesfly.
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5.2- PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA

    Des de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia durant l’any 2017 s’ha continuat amb el programa de control

de la legionel·la, conforme amb el Reial Decret 865/2003, 4 de juliol i el Decret 352/2004, 27 de juliol, en

matèria de Salut Pública. 

A continuació es detallen les tasques realitzades durant aquest any:

- Control de la legionel·la a la zona esportiva, a càrrec de l'empresa EMINFOR al ser instal·lacions d'alt
risc, realitzant analítiques anuals i neteges i desinfeccions semestralment.

- Control de la legionel·la a la resta d'edificis i espais municipals, a càrrec de l'empresa EMINFOR al
ser instal·lacions d'alt risc, al ser instal·lacions de baix risc.

-  Control  i  actualització  del  cens  d'empreses  amb  torres  de  refrigeració  i  condensadors

evaporatius.

5.3- CONTROL SANITARI DE LES PISCINES PÚBLIQUES

    S’efectuen controls sanitaris a les piscines d’ús públic en aplicació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, es

realitzen dos cops a l’any i s’obtenen mostres de:

Piscina coberta

Piscina descoberta (mesos d’estiu)

Hidromassatge d’aigua calenta

Hidromassatge d’aigua freda

Enguany s'ha realitzat també un Control sanitari de les instal·lacions de la piscina municipal coberta i també

l'exterior per part de tècnics de la Diputació de Barcelona que han emès un informe amb correccions a

desenvolupar.

5.4- CONTROL DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀ

Segons el R.D. 140/2003, de 7 de juliol, els municipis tenen competència en el control i seguretat de la
qualitat de les aigües de consum humà.

Al 2017 s’ha realitzat un control analític de les següents fonts:

•Font de Cal Fideué

•Font de Cal Mota

•Font del Llac Codorniu
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•Font de Monistrol

•Font del Blancher

Al  2017 s'han mantingut  els  nivells  semblants  als  altres  anys  i  enguany la  Font  de  Monistrol  ha estat
classificada com a apte per al consum. 
Continuen els nivells elevats de nitrats.

5.5- PREVENCIÓ DEL MOSQUIT TIGRE I SIMÚLIDS

     Al maig de 2010 es confirma la presència del mosquit tigre (MT) a Sant Sadurní d'Anoia pel departament

de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i el servei de control de mosquits del Baix Llobregat.

Al 2017 s'ha renovat el Pla de lluita contra aquest insecte amb la finalitat de prevenir-ne l'expansió.

Un nou projecte  que ha sortit  aquest  any ha estat  la  lluita  contra el  MT mitjançant  els  ratpenats  i  la
sensibilització a la població sobre la necessitat de conservar els predadors naturals.
Amb aquest objectiu es van seguir dues línies conjuntament amb el servei de medi ambient:

• Instal·lació de caixes niu per a rat-penats
Se'n van instal·lar 16 a diversos indrets del municipi com Can mas de la Riera, el parc de la Rambla,
Mas Asperó, Can Benet de la Prua i Espiells.

• La nit del rat-penat 
Per primera vegada el 27 de maig es va organitzar la nit dels ratpenats, amb diferents activitats per
donar a conèixer a la població aquest gran depredador de mosquits que en una nit pot arribar a
menjar el 60% del seu propi pes tot i que no sol fer més de 4 grs., jugant un paper molt important
en l'equilibri natural.
Les activitats que es van realitzar van ser:
- 19h Conta-contes: 'El ratpenat i la papallona' 
- 19.30h Taller de manualitats infantils, crea el teu propi rat-penat amb material reciclat
- 20h Biologia i ecologia dels quiròpters, desfem mites, a càrrec de Xavier Bayer
- 21.20h Detecció de ratpenats amb ultrasons

           Hi van participar una cinquantena de persones.

5.6- CAPTURA CONTROLADA DE COLOMS URBANS

Del mes d'octubre l’empresa SOMA realitza el control dels coloms del municipi. 
S'han col·locat trampes estratègicament en els llocs de major incidència de coloms al municipi.

- Terrat de l'Ajuntament
- Centre cultural plaça Nova
- C. Montserrat

També es realitzen periòdicament xarxades per a fer captures puntuals de més aus.

De juny a desembre s'han capturat entre gàbies i xarxades 138 coloms que són desparasitats i donats com a
aliment a rapinyaires.
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6- SEGURETAT ALIMENTÀRIA

6.1- CAMPANYA DE VISITES SANITÀRIES D'INSPECCIÓ A BARS I RESTAURANTS

   Enguany s’han realitzat  19  (42%) visites d’inspecció sanitària informativa a establiments de menjars

preparats (bars, restaurants, rostisseries, mercat, etc.), parades del mercat municipal, altres establiments

alimentaris de la Vila i forns i pastisseries que des de 2012 són competència municipal.

Quan es realitza la classificació del risc de cada establiment, s'obté la gràfica segons si el risc és alt, baix 

o mitjà, al 2016 han augmentat els que tenen risc baix.
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Al llarg de 2017 de les inspeccions que s'han fet, no s'ha detectat cap establiment d'alt risc i els de risc
mitjà i baix es mantenen en el mateix percentatge.

6.2- CERCLES DE COMPARACIÓ MUNICIPALS

Enguany per sisè any consecutiu s'ha participat en la 7a. edició dels cercles de comparació intermunicipal
en matèria de seguretat alimentària.

7- SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS

     Les entitats que han estat subvencionades, mitjançant conveni, des del Servei de  Salut durant l’any 
2014, han estat:

•Associació GatSà

•AFANOC

•AMPERT

•Ginesta grup autoajuda dones amb càncer de pit

•Club de trasplantats hepàtics de Catalunya

•El Turó 

8- PROJECTES DE FUTUR

- Ordenança reguladora venda begudes alcohòliques
- Modificació ordenança de tinença d'animals domèstics
- Establiments AMED
- Protocol de barres
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