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1. La Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú 

 
La Mesa d’Entitats Socials és una iniciativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que 
es va posar en marxa el mes de novembre de 2009 amb l’objectiu de sumar esforços per 
millorar la resposta a la ciutadania en les situacions de precarietat econòmica i de diferents 
nivells d’exclusió social, a partir de la cooperació i el treball en xarxa entre totes elles. La 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és donar veu a les entitats i col·laborar 
amb elles en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials de la ciutat. 
 
Les entitats que en formen part duen a terme activitats i projectes de caràcter social per 
cobrir les necessitats bàsiques de les persones (alimentació, roba, habitatge...), per 
inserir-les laboralment i per millorar els seus coneixements amb l’objectiu últim de facilitar 
uns mínims de qualitat de vida i treballar per la cohesió social. Totes les entitats treballen 
amb voluntariat social i algunes d’elles amb suport professional. 
 
Càritas: entitat que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i ajudar 
a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la 
societat i promocionar la justícia social. Els serveis que posa a disposició dels ciutadans de 
Vilanova i la Geltrú són ajuts econòmics, banc d’aliments, servei d’orientació laboral, 
cursos per a dones (ensenyament solidari) i reforç escolar per a infants. 
 
Creu Roja: organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, que dóna 
respostes integrals, des d’una perspectiva de desenvolupament, a les víctimes de desastres 
i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals. En la seva vessant social  
desenvolupa a la ciutat diferents projectes com l’aula d’aprenentatge per a infants 
nouvinguts, campanya d’entrega de joguines per Reis, teleassistència per a dones víctima 
de violència de gènere, teleassistència domiciliària, banc d’aliments i transport adaptat. 
 

Fundació Casa d’Empara: té com a objectiu l’acolliment de la gent gran i l’educació dels 
infants. Disposa d’una residència assistida per a 74 persones amb dependències i d’un 
centre de dia per a 25 persones grans. Tots dos serveis amb places públiques i privades. 
 
DÍNS Garraf - projecte d’inserció: té com a principal objectiu la formació i inserció 
laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al 
mercat de treball ordinari. Fan cursos de formació (administració, jardineria, bugaderia, 
cambrera de pisos,...) i serveis a les empreses (bugaderia i neteja industrial, recollida de 
cartró, gestió de deixalleria, recollida de voluminosos, serveis de jardineria, trasllat de 
mobles...). 
 
Servei Habitatge - Càritas Parròquia de Sant Joan: és un projecte promogut per 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú i desenvolupat a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista per un grup de voluntaris, que té com a objectiu oferir a les famílies amb 
dificultats la possibilitat d’accedir a un habitatge digne, realitzant un treball de seguiment i 
suport a les famílies per potenciar el seu accés posterior a un habitatge, sense necessitat 
de suport extern. Aquesta entitat disposa de 6 pisos cedits a famílies i un pis compartit per 
a 5 homes. 
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2. Objectius de la Mesa d’Entitats Socials  
 
La Mesa d’Entitats Socials pretén, a partir del treball en xarxa, millorar la resposta 
ciutadana a les situacions de precarietat econòmica i de diferents nivells d’exclusió social.  
Els seus objectius són: 
 

• Millorar els serveis que es presten a la ciutat aprofitant les sinergies entre les 
diferents organitzacions 

• Organitzar la resposta de l’administració local i les entitats quant a la cobertura 
de les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, creant 
circuits únics, coneguts i estables 

• Promoure el voluntariat social  
• Sensibilitzar la població vilanovina no afectada directament per problemàtiques 

econòmiques i socials en la necessitat de col·laboració 
• Crear canals per a que les persones, entitats i empreses que ho desitgin, puguin 

col·laborar econòmicament, amb productes, amb aportacions econòmiques, amb 
temps o amb idees. 

 
 
 

3. Accions realitzades per la mesa 
 
L’any 2010 el treball es va organitzar al voltant de tres línies d’actuació, marcades per la 
situació de crisi instal·lada a la nostra societat: 

 
 

Recollida d’aliments i joguines   
 
Les entitats estan obertes tot l’any a rebre ajuts en forma d’aliments, tant directament com 
a través dels Centres Cívics de la ciutat i d’altres entitats adherides. Tot i això, 
periòdicament es fa una cerca de donacions d’aliments a empreses alimentàries i 
supermercats, com una forma de compromís social, i es realitzen campanyes puntuals de  
recollida d’aliments a la ciutat. 
 
Els dos darrers Nadals s’han fet campanyes a través dels centres educatius, els Centres 
Cívics i altres establiments i entitats. Gràcies a la solidaritat dels vilanovins i vilanovines, a 
través de les 24 entitats adscrites, durant la campanya nadalenca 2010-2011 es van 
recollit un total de 1.510 quilos de menjar que van servir per complementar les cistelles de 
menjar de les 659 famílies beneficiades durant l’any 2010, i que representen 1.955 
persones de la ciutat. L’ajuda en alimentació ha tingut un increment significatiu en els 
darrers temps, havent-se triplicat l’atenció en els darrers tres anys. 
 
Pel que fa a la campanya de Reis el nombre total de joguines lliurades van ser 1.800 (VNG, 
Canyelles i Cubelles). El nombre total de famílies usuàries van ser 250, amb un total de 
462 nens i nenes beneficiaris. 
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Millora i increment del servei de Banc d’Aliments 
 
La situació econòmica de moltes famílies ha obligat els Serveis Socials a millorar el servei 
de distribució dels aliments, ja que es tracta d’una de les necessitats més bàsiques. El Banc 
d’aliments proporciona una cistella amb productes d’alimentació i neteja a les persones i/o 
famílies que són derivades pels Serveis Socials municipals o pel treballador social de 
Càritas.  
 
Durant l’any 2010 es va duplicar la dedicació a aquest servei, per part de Càritas, passant 
a doblar els dies d’atenció i a incrementant el nombre de voluntaris. Per altra banda es va 
incorporar l’entitat Creu Roja, facilitant la primera entrega de cistella d’aliments i donant 
servei a la població de la zona del Barri de Mar.  
 
També es va millorat el procediment i circuit intern entre els Serveis Socials i les dues 
entitats, cercant l’agilitat i l’eficàcia. 
 
Des de l’any 2007 fins l’any 2010 s’ha triplicat el número de persones beneficiàries 
d’aquest servei. 

 

Persones i families ateses pel Banc d'aliments
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La Fundació Casa Empara va lliurar, l’any 2010, 10.639 racions de menjar als passavolants 
que ho van sol·licitar. 

 

Foment del voluntariat social 
 
Aprofitant tot el que suposa l’ús de les noves tecnologies, la Mesa d’Entitats Socials de VNG 
ha treballat darrerament per millorar i facilitar l’accés d’aquelles persones que volen i 
poden destinar part del seu temps a activitats solidàries a la ciutat. En aquest sentit s’ha 
creat una web, a partir d’una subvenció de La Caixa, que pretén difondre quins són els 
serveis i activitats de les entitats membres de la Mesa i promoure l’adhesió de nous 
voluntaris i voluntàries a aquests projectes.   
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El voluntariat que es cerca és molt ampli, amb tasques i àmbits molt diversos (des d’oficis 
a suport administratiu o informàtic o atenció directa a infants, persones grans, etc.) i amb 
dedicacions també variades. Tant per les persones que es poden comprometre a una acció 
periòdica, amb una dedicació constant, o aquelles que no disposen de gaire temps però 
poden fer aportacions de treball puntuals en sortides, actes i activitats extraordinàries. 
 
L’objectiu per aquest 2011 es seguir treballant en el foment del voluntariat, atenent la 
capacitat de solidaritat de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, aprofitant que enguany se 
celebra l’Any Internacional del Voluntariat Social, i obrint-se a la resta d’entitats de la 
ciutat. 

 

 

 

 

4. Càritas Interparroquial 
 

Caritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú és una entitat sense ànim de lucre, 
registrada al Llibre de Registre d'Entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la 
Generalitat de Catalunya, depenent i vinculada a les quatre parròquies de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Des de la seva existència a Vilanova i la Geltrú, ara fa gairebé 50 anys, i des de la seva 
acció social, Càritas intenta realitzar el seu gran objectiu, atendre a aquelles persones més 
pobres i marginades, intentant donar resposta a les seves necessitats, i evitant crear 
dependències evitables. Aquest objectiu es porta a terme a través de la vessat assistencial 
i de promoció de la persona. 
 
Banc d'aliments 
 
El Banc d'aliments és un dels serveis assistencials que Càritas Interparroquial fa a la ciutat. 
Consisteix en la distribució d'aliments entre les famílies i persones amb pocs o gens 
recursos i alt risc de marginació social. Una situació agreujada per l’actual crisis 
econòmica. 
 
Els usuaris del banc d'aliments són les famílies i persones derivades directament pel 
treballador social de Càritas o pels Serveis Socials Bàsics municipals. Els aliments es 
distribueixen dos dies per setmana, els dimecres (10 voluntàries) i dijous ( 7 voluntaris) de 
5 a 7 de la tarda. 
 



Pàgina  7  de 24 

 

 

 
 

 
 
 

 
Des del 12 de setembre de 2009 fins al novembre de 2010 el Banc d'Aliments va distribuir 
aliments a 608 famílies, el que equival a 1.764 persones.  

       
Ensenyament Solidari 
 
"Ensenyament Solidari", de Caritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú, és un centre 
d'acollida i formació per a dones, on s'imparteixen classes de costura, alfabetització i 
llengua catalana.  
 
En aquest marc es realitzen cursos de formació destinat a dones autòctones i/o 
estrangeres de la ciutat, que tinguin interès per aprendre la llengua castellana i/o catalana, 
i també costura. L'objectiu és aconseguir que, un cop les alumnes van adquirint un major 
nivell en l'aprenentatge de les dues llengües, poder-les adreçar cap als cursos més 
normalitzats, per si volen ampliar la seva formació.  
 
Pel que fa a les classes de costura, és tracta d’un espai d'aprenentatge per confeccionar 
peces fàcils i fer petits arranjaments a la roba, a més de ser un espai de interrelació entre 
les participants. A més, es pretén que les participants millorin la seva comunicació en 
relació a d'altres àmbits de la societat, facilitant així el seu accés al món laboral.  
 
El curs està dirigit per un grup de voluntàries que, desinteressadament, dediquen part del 
seu temps a acollir i donar classes a dones que ho necessiten. 

En el curs 2009-2010 van participat en el projecte Ensenyament Solidari (Centre d'acollida 
i formació per a dones) un total de 38 alumnes. La manca de voluntàries ha fet impossible 
poder donar resposta a tota la demanda, per la qual cosa encara hi ha una llarga llista 
d'espera.   
 
Reforç educatiu 
 
Es tracta d'un projecte que consisteix en oferir una hora de reforç escolar (els dimecres i 
divendres), a aquells alumnes de primària que no aconsegueixen el nivell d'assimilació 
educatiu esperat a l'escola. Als nens i nenes, que venen derivats des dels Serveis Socials  
municipals, se'ls imparteixen classes personalitzades i individuals. El servei compta aquest 
curs amb 8 voluntaris i per fer les classes s'utilitzen els locals de la Parròquia de la Geltrú. 
 
Servei d'Orientació laboral 
 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú ha iniciat un nou servei, ubicat a la Parròquia 
de la Immaculada, al barri de Mar. Es tracta del Servei d’Orientació Laboral on, per una 
banda s’orienta a persones que estan fent recerca de feina i per altra banda es recullen les 
ofertes de treball que arriben a l'entitat. El servei, doncs, fa d'intermediari entre les 
persones que busquen feina i aquelles que n'ofereixen. És per aquest motiu que Càritas fa 
una crida a totes les persones que tinguin una feina per oferir es posin en contacte amb la 
Parròquia, els dimecres d'11 a 12 hores, o bé truquin al telèfon 608 019 393 
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Beques de menjador 
 
Es tracta d'ajudes econòmiques destinades a complementar les beques públiques de 
menjador escolar concedides pel Consell Comarcal del Garraf. Estan adreçades a infants de 
Vilanova i la Geltrú, derivats pels Serveis Socials. En el curs 2009-2010 es van concedir a 
les famílies de 83 nens i nenes. Tot i l'augment de demanda de beques de menjador, es va 
poder cobrir el 25% complementari.  
 
 

 
 
5. Creu Roja  
 
Projectes  
 
Programa d’aliments U.E. 

 

Des del gener de 2010 fins a l’actualitat ha augmentat considerablement el nombre 
d’usuaris de Creu Roja, tant pel que fa a la procedència com també en el tipus de perfil. Al 
principi, la demanda era majoritàriament de gent arribada d’altres països, però en 
l’actualitat el percentatge és del cinquanta per cent, entre gent immigrada i gent del país. 
En quant al perfil de l’usuari també s’han produït canvis importants, principalment, perquè  
augmentat la gent que viu sola i la gent gran.  
 
Una de les campanyes que més bona acollida té entre la població és la de Nadal. Durant la 
campanya 2009-2010 es van recollir 656.10 quilos d’aliments. Xifra que gairebé es va 
doblar en la campanya 2010-2011, quan es van recollir un total de 1.510.47 quilos. Aquest 
creixement indica l’alt grau de participació i solidaritat que mostra la ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú,molt conscienciada pel efectes de la crisi i les dificultats que aquesta 
situació provoca en d’altres persones de la ciutat.  

 

Fins al moment, els aliments que ha rebut Creu Roja per part de la Unió Europea han estat 
de 7.200,20 quilos.  
 
Altres dades:   

� Aliments rebuts U.E. : 7.200,20 quilos 
� Campanya de Nadal: 1.510,47 quilos 
� 1a acollida: 305 famílies 

           956 usuaris 
            439 entregues 

� Entregues quinzenals: 111 famílies 
  (des de setembre)       297 usuaris  
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Aula Gaia 

L'Aula Gaia és un projecte dirigit a l’alumnat que acaba d’arribar d’altres països i que té 
dificultats amb l’aprenentatge de la llengua. Va ser creada a l’octubre de 2009, amb el 
treball d’un grup de sis voluntaris, alguns dels quals ja havien participat l’any anterior. La 
resta es van incorporar després d’unes xerrades realitzades als instituts de la ciutat, fins a 
disposar d’un grup de vuit voluntaris. 
 
 
Els objectius de l'Aula Gaia són:  
 
 
� Fomentar l’adquisició d’aprenentatges, a partir del reforç escolar, per contribuir en la 

integració social dels alumnes de secundària. 
� Facilitar la convivència entre els alumnes d’origen divers i fomentar les relacions socials 

entre els nens i nenes. 
� Fomentar la participació del voluntariat, eina bàsica per al desenvolupament d’aula 

Gaia. 
� Oferir suport als nens i nenes en aquells aspectes d’aprenentatge i d’actitud on 

tinguessin més dificultats.  
� Implicar els alumnes en l’acceptació i el desenvolupament del reforç (donat que molts 

no acceptaven la situació en la que es trobaven). 
� Oferir als alumnes un espai de d’atenció individualitzada i adaptada a les necessitats de 

cadascun 
� Promoure activitats que afavorissin l’aprenentatge de la Llengua Catalana i les Ciències 

naturals i Socials, com a eines instrumentals bàsiques per a un bon desenvolupament 
en cursos posteriors. 

� Completar i reforçar la formació que rebessin a l’escola: treballar les dificultats i 
carències en l’adquisició de coneixements; adquirir hàbits de treball i d’estudi i 
potenciar l’autoestima i l’autonomia personal. 
 

Al llarg del curs 2009-2010, un total de 15 alumnes (5 nois i 10 noies) van poder rebre 
classes de reforç escolar dins l’aula Gaia. Alguns van assistir des del principi i d’altres es 
van anar incorporant progressivament. Això va ser degut a que alguns dels alumnes 
convocats inicialment no van arribar a realitzar cap classe. Per tant, al llarg del curs es van 
afegir nens i nenes que constaven a la llista d’espera.  
 
Els orígens dels alumnes van ser variats, a igual que en l'any anterior: Veneçuela, 
Colòmbia, Marroc, R. Dominicana, Gàmbia, Xina i Moldàvia. Els joves es van repartir en 
dues aules segons la matèria d’estudi: 
 

- 1er grup: aprenentatge de la llengua catalana. 
- 2on grup: assignatures de Ciències Socials i Naturals. 
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Donades les necessitats detectades, tenint en compte la valoració de l’any anterior i, 
després de consultar-ho amb els Instituts, es va establir que cada jornada d’estudi s’havia 
de repartir de la següent manera: 
 

− Realització de deures. Els alumnes feien els exercicis que portaven endarrerits de 
classe i els feien amb l’ajuda d’un voluntari o voluntària. 

− Realització de fitxes de Llengua Catalana i Ciències Naturals i Socials. Els alumnes 
feien exercicis extrets de llibres i quaderns recomanats pels centres educatius de la 
ciutat. D’aquesta manera podien repassar aquells aspectes en els quals tenien més 
dificultats. Aquestes fitxes les feien immediatament després d’haver resolt els 
deures que duien de classe donant màxima prioritat a aquests últims. 

− Espai de lectura. S’escollia un llibre i es realitzava la seva comprensió oral de 
manera conjunta o individual. 

− Joc educatiu. Es realitzava una activitat lúdica en la qual es desenvolupaven els 
aprenentatges i la imaginació dels alumnes. També es treballaven aspectes com els 
hàbits de joc, el respecte pels companys i la importància de la participació sabent 
guanyar i sabent perdre.  

 

Ajuts tècnics  

En comparació a d’altres anys, Creu Roja ha rebut més ajuts. A més, s'han produït  un 
major nombre de donacions anònimes.  
 

 

Campanya de joguines 
 
La campanya de Reis 2010/2011, organitzada per Creu Roja Joventut de Vilanova i la 
Geltrú es va fer extensiva, a més de Vilanova i la Geltrú, també a les poblacions de 
Cubelles i Canyelles.  
 

La campanya de Reis va començar l'1 de desembre de 2010 i va concloure a finals de 
gener d'enguany. Hi van participar 20 voluntaris, la major part dels quals van realitzar la 
tasca encomanada els dies previs a les festes de Nadal i durant la tarda de Reis. Entre 
d'altres, tenien l'encàrrec de triar i classificar les joguines, embolicar-les i etiquetar-les per 
famílies fins a la seva recollida. Tal com ja s'havia fet els darrers dos anys, durant la nit de 
Reis els voluntaris no repartien les joguines pels domicilis, sinó que els dies 4 i 5 de gener 
es van crear uns horaris especials per tal que les famílies les poguessin anar a recollir per 
la seu de l’entitat. 
 

Tot i que van ser diversos els establiments de la ciutat que, un any més, van fer entrega 
de joguines per la campanya, la major part de les donacions procedien de particulars, 
associacions, centres cívics, entitats, i escoles. A més, cal agraït la col·laboració de 
Magatzems Chacón, Pub Sackers, Gimnàs Mugendo Club Esportiu Vilanova i Quiropràctica 
Vilanova.  
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El número de joguines que es van acceptar van ser al voltant de 2.500, però el nombre 
total de joguines lliurades en van ser 1.800. El nombre total de famílies usuàries que de la 
Campanya de Reis van ser 250, amb un total de 462 nens i nenes beneficiaris.  
 

El llistat de les famílies s’elabora des dels serveis socials dels ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú, Cubelles i Canyelles.  
 

Com a complement a la campanya, Creu Roja va realitzar una recollida de joguines a la 
plaça de la Vila, de Vilanova i la Geltrú. Una activitat amb la qual es volia aconseguir 
sensibilitzar la població de la necessitat de col·laborar-hi, i que va comptar amb Canal Blau 
ràdio i Canal Blau – Maricel TV com a plataforma mediàtica per fer-ne difusió. Les 
aportacions de joguines, durant els dies posteriors van ser força importants. 
 
 
Aula d'Informàtica  
 
Creu Roja Vilanova, amb l'ajut dels seus voluntaris, estan preparant i habilitant una aula 
equipada amb material informàtic, per tal de poder ajudar els usuaris i donar-los una eina 
per el seu desenvolupament en l’àmbit laboral. 
 
 
Aula de Castellà  
Creu Roja considera que el treball que realitzen els voluntaris amb els alumnes de l'aula de 
castellà està resultat molt positiva. Independent de les classes, els participants no tenen 
problemes per treballar en grup, i les classes els ajuden, tant a homes com a dones, a 
millorar la seva adaptació alhora de comunicar-se amb l'entorn. 
 

 

Altres projectes 

� Ajuda Humanitària 

� Campanyes de sensibilització 

� Captació de fons 

� Serveis Preventius terrestres 

� Atenpro (atenció a víctimes de violència de gènere) 

� TAD – Gent gran 

� Transport adaptat a gent gran 

� Transport adaptat a discapacitats 

� Cooperació Internacional 
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6. Fundació Casa d’Empara  
 
La Fundació Casa d’Empara va ser creada fa més de 135 anys per Magdalena Miró com 
entitat de beneficència particular, en un context generalitzat de manca de recursos i amb 
un sector públic pràcticament inexistent.  
 
En la actualitat, i seguint les finalitats i principis fixats per la fundadora impregnats de 
marcat caràcter social i d’ajuda als més desvalguts, la Fundació desenvolupa diverses 
activitats estructurades en la Fundació El Cim per l’ensenyament, que actua com entitat 
autònoma, la Residència de la Fundació Casa d’Empara i el Centre de Dia Magdalena Miró.  
 
Residència Fundació Casa d’Empara 
 

 

 

El número de places de la Fundació Casa d’Empara és 75, de les quals 14 són de llar 
residència i 61 de residència assistida. De les assistides, 53 són places públiques i les altres 
8 privades. La Sala Sor Núria Bové, per a l’atenció de persones amb un deteriorament 
cognitiu avançat, està ocupada per 14 residents, més una persona de centre de dia. 
 
Durant el 2010, hi va haver 14 ingressos dels quals 8 van ser en places col·laboradores de 
la Llei de Promoció de l’Autonomia (LAPAD). El grup de residents és molt heterogeni el que 
implica haver de realitzar una programació d’activitats adequada a tothom. Les activitats 
que es realitzen són obertes i voluntàries per a tothom (residents, usuaris del centre de dia 
– sempre que l’horari ho permeti - i familiars).  
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El fet que la dependència de les persones que ingressen al centre sigui cada cop més 
elevada fa que s’hagi produït diversos canvis. Abans els residents sortien molt i hi havia 
poques visites, però ara aquesta situació s’ha capgirat, el que comporta una major 
implicació dels familiars, tant en el dia a dia de la residència, com en les activitats i 
acompanyament mèdic. 
 
Servei d’Acompanyament a Visites (SAV). Aquest servei ofereix als familiars i/o 
residents una grup de persones que estan disposades a acompanyar al resident a visites 
mèdiques, a comprar o simplement, a passejar, sempre que el familiar no ho pugui fer. 
 
La relació de la Fundació Casa d’Empara amb la ciutat de Vilanova i la Geltrú sempre ha 
estat molt especial. Per tal de mantenir aquest lligam les activitats es programen seguint el 
cicle festiu de la vila: Carnaval, Festa Major, Fira de Novembre..., així com també tenint en 
compte el calendari festiu general (Nadal, Setmana Santa...). Aquest vincle entre 
residència i ciutat també fa que sovint la Fundació compti amb la col·laboració de grups 
externs a la casa a l’hora de programar activitats. 
 
Revista de la Casa En funcionament des de l’any passat, l’edició de la “Revista de la 
Casa” està coordinada per la psicòloga i l’animadora sociocultural del centre. En ella s’hi 
recull la col·laboració de residents, personal, familiars i voluntaris, i és oberta a la 
participació de tothom qui ho vulgui. De moment ja s’han editat dos números 
corresponents als mesos de juliol i desembre de 2010. 
 
 
Centre de Dia Magdalena Miró 
 
El Centre de Dia Magdalena Miró és un equipament de caràcter social que sorgeix l’any 
1993 amb la idea d’oferir una atenció integral i personalitzada a les persones grans, per tal 
que puguin continuar vivint a la seva llar i en el seu entorn familiar i social. 
 
Aquest centre va néixer amb la idea d’acollir a persones vàlides, però actualment es 
considera un centre de dia assistit, cobrint així les necessitats que aquest camp presenta. 
Els usuaris i usuàries del Centre de Dia presenten diferents perfils, per la qual cosa es 
presta una atenció individual i personalitzada. A més, cada cop hi ha més persones que 
tenen problemes de demència ja sigui de tipus vascular o Alzheimer. Per aquest motiu, i 
per garantir una millor atenció, sovint no s’ocupen les 25 places de que disposa el centre i 
la mitja de persones assistides és d’entre 20 i 21. 
 
Tot i que el centre és d’àmbit comarcal, la majoria dels usuaris/es resideixen a la ciutat i a  
Les Roquetes, ja que tant a Sitges com a Sant Pere de Ribes hi ha servei de Centre de Dia. 
 
Les persones usuàries al Centre de Dia han estat derivades per professionals de l’atenció 
primària o serveis especialitzats com l’Hospital de Sant Antoni Abat. També n’hi ha però, 
que acudeixen de manera directa i voluntària.   
 
En els últims anys el centre s’ha anat establint, en molts casos, com un seguiment del 
treball d’estimulació realitzat per l’Hospital de Dia de la Fundació Comarcal de l’Hospital 
Sant Antoni i, en d’altres casos, com a pas intermedi abans d’un ingrés definitiu a 
residència mentre s’espera una plaça. 
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Altres accions  

 
La Fundació Casa d’Empara forma part de la Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú, 
des de la seva creació. Guiats per les finalitats que va imprimir la fundadora, la institució 
ajuda als desvalguts i, en la mesura de les seves possibilitats, als residents amb dificultats 
econòmiques, així com amb l’entrega de petites racions de menjar als passavolants que ho 
sol·liciten. 
 
L’any 2010 en van entregar 10.639 racions. La majoria d’elles, el 85%, les van sol·licitar 
homes, mentre que el 15 % restant les van demanar dones. La greu crisi econòmica ha 
comportat que en només dos anys s’hagin doblat aquestes entregues.  
 
 

 
 
7. Dins Garraf, Empresa d’Inserció sociolaboral  
 
Dins Garraf neix gràcies a l'acord entre Càritas Arxiprestal del Garraf i La Fundació 
Formació i Treball. El seu principal objectiu és la formació i inserció laboral de persones 
amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball.  
 
Les persones que arriben a l’entitat, ja sigui derivades a través dels Serveis Socials 
Municipals, o mitjançant altres entitats com Càritas o programes de Renda Mínima 
d’Inserció, ho fan amb una sèrie de mancances com a conseqüència de molts factors 
adversos. Dins Garraf els obre una porta perquè puguin superar aquesta etapa, enfortint la 
persona a nivell personal i professional, dotant-la de nous coneixements i habilitats per 
aconseguir tirar endavant, amb més garanties d’èxit, i ajudant-la a afrontar els reptes 
laborals que es trobi.  
 
Al servei d’aquest objectiu es dirigeix l’oferta formativa així com els Contractes d’Inserció 
per a desenvolupar tasques productives a la pròpia Fundació, al Servei d’Orientació i 
Motivació Laboral i a l’aula de Recerca de feina, on es faciliten els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal d’ajudar al màxim als usuaris en tots els processos d’inserció.  
 
Per poder desenvolupar tota aquesta tasca es necessari comptar amb un equip humà que 
doni suport als tècnics i responsables de l’entitat. Bona part dels projectes tenen el suport 
del voluntariat, sense els quals seria molt més complexa poder-los tirar endavant. 
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Oferta Formativa 2010/2011 
 
- Tallers d’administració/recepció: 
adreçat apersones en risc d’exclusió social. 
Pràctiques laborals.  
 
- Cursos tecnicoprofessionals RMI: 
Auxiliar de bugaderia i cambrera de pisos. 
 
- Curs de manteniment d’edificis: 
Subvencionat per Càritas. Persones en risc 
d’exclusió social derivades de Càritas. 
Tècniques de paleta,pintor,lampista,fuster... 
 

 
   

- Cursos de jardineria: Adreçat a persones amb risc d’exclusió Social. Discapacitats i 
Malalts Mentals. Pràctiques laborals 
 
- Cursos de bugaderia: Cursos adreçat a aturats. Col·laboració amb d’altres centres 
formatius (IMET)  
 
- Taller de recerca de feina: Adreçat a aturats. Suport en el procés de recerca activa de 
feina.  
 
- Taller de motivació  laboral: Adreçat a aturats en situació de risc d’exclusió social. 
Suport en HHSS, autoestima, comunicació, competències i habilitats.  
 
Serveis empresarials  
 

 
 
- Jardineria: Espais públics, empreses i particulars.  
- Bugaderia industrial: Hotels, restaurants, residències, etc.  
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- Recollida de voluminosos: Canyelles i Sant Pere de Ribes 
- Recollida de cartró comercial:  Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes 
 
 

 
 
 
- Gestió deixalleria: Sitges 
- Neteja dependències municipals 
- Neteja comunitats de veïns i empreses 
- Trasllats de mobles 
- Suport a les brigades municipals: Festes Majors. Muntatge d’escenaris i entarimats 
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Les conseqüències de la crisi -  Nous perfils d’usuaris - 
 
Perfil usuari abans del 2009 
 
 

 
 

� Home  
 

� Major de 45 anys  
 

� Família reagrupada, majoritàriament procedent de Marroc 
 

� Experiència laboral en sector construcció  

 

� Estudis Primaris  
 
 

 
 
 
Fins que va esclatar de ple la crisi, el perfil de l’usuari de risc d’exclusió era aquest. La 
proporció de persones sense estudis o estudis primaris enfront els que si que en tenien era 
significativa a favor dels primers. Destaca també l’alta procedència de persones arribades 
del Marroc.   
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Perfil usuari a partir del 2010  
 

� Augmenten les dones com a usuàries del servei  
 

� Menors de 45 anys  

 

� Origen Sud Amèrica i catalanes  

 

� Família monoparental  
 

� Amb experiència laboral prèvia  
 

� Estudis secundaris  

  

 

Cal destacar en aquest nou perfil d’usuari l’augment significatiu de dones que arriben al 
Servei, sobretot des de l’últim semestre del 2010. També cal observar el descens de l’edat 
dels usuaris que s’atenen. Ha augmentat significativament la franja de 25 a 45 anys, que 
és l’edat a qui més està afectant aquesta nova onada de crisis, ja que és l’edat laboral per 
excel·lència. Les persones de nacionalitat espanyola són encara la majoria dels qui 
sol·liciten el servei. En canvi, a nivell de procedència estrangera, es produeix un augment 
del  col·lectiu provinent de Centre Amèrica i de l’Amèrica del Sud, en detriment dels 
d’origen marroquí. 
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Totes aquestes dades, i el canvi en el perfil de l’usuari, ha obligat als responsables de Dins 
Garraf a plantejar nous objectius, entre els quals hi ha adaptar la proposta formativa, 
oferint cursos de reciclatge, nous oficis, tallers de motivació laboral (per dones víctimes de 
violència de gènere) convenis amb altres centres formatius (IMET), i nous itineraris de 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) adaptats al nou perfil.  
 
També es contempla com a prioritat del Servei adaptar les practiques laborals, buscant 
empreses que puguin oferir alguna contractació, ja que la majoria de persones tenen 
experiència prèvia i bons hàbits de treball.  
 
Augment del número d’usuaris atesos  
 
Any 2008: 161  
Any 2009: 169  
Any 2010: 201  
Any 2011: 23 persones durant el mes de gener (promig de 276 en acabar any) 
 

 
 
 
El gràfic mostra que l’augment del número d’usuaris/es que s’acostaven al servei va 
començar l’any 2009, amb un 8% més respecte l’any 2008. La xifra va tornar a créixer un 
19% l’any 2010. Segons les dades d’aquests primers mesos sembla que la tendència per al 
2011 serà la mateixa.  
 
Tot aquest augment suposa un major esforç per part de l’entitat, amb l’objectiu d’intentar 
atendre el major número possible de persones. A finals de febrer la llista d’espera de 
persones derivades dels Serveis Socials i del programa de Renda Mínima d’Inserció supera 
les 200 persones.  
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Evolució de la recollida de cartró en kg  
 
Un altre indicador de l’evolució de la crisi és la davallada en quilos de la recollida del cartró 
comercial. La interpretació és clara: menys recursos→ menys compres→ menys kg cartró 
 
 

 

 

 
 
Any 2008: 570.020 kg.  
Any 2009: 493.080 kg ( -13%)  
Any 2010: 484.750 kg ( -14,9% respecte al 2008)  
Any 2011: 36.880 kg en el mes de gener ( superior al mes de gener anterior en 9,6%)  
Tot i que aquesta darrera dada no és prou significativa, mostra una tendència a l’alça. 
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8. Servei d’Habitatge Social – Càritas Parròquia de Sant Joan 
Baptista  
 
El Servei d’Habitatge Social és un projecte, iniciat l’any 2007, per donar resposta al 
problema de l’habitatge a les famílies més necessitades. Una situació que anava en 
augment motivada, principalment, per la situació de crisi econòmica que encara es viu al 
país.  
 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú va ser la entitat que va promoure i iniciar 
aquest servei, ubicat a la Parròquia de Sant Joan Baptista. Sota la coordinació del rector de 
la Parròquia hi treballen vuit voluntaris, un treballador social i una treballadora familiar. 
 
Després de tres anys en funcionament el servei ha anat creixent i s’ha consolidat com un 
projecte seriós i compromès a través del qual s’ha pogut donar resposta, no sense molts 
esforços, a les múltiples necessitats d’habitatge en els sectors més desafavorits econòmica 
i socialment.   
 
Els objectius principals continuen sent: 
 

• Oferir a les famílies amb dificultats la possibilitat d’accedir a un habitatge digne 
• Fer d’intermediaris entre propietaris d’habitatge i llogaters, per garantir el bon 

estat dels pisos i garantir el regular cobrament dels lloguers. 
• Realitzar un  treball  de  seguiment  i  suport  a  les  famílies, per facilitar el 

seu accés posterior a un habitatge, sense necessitat de suport extern. 
 

Disponibilitat de pisos a finals de 2010 
 

El  Servei d'Habitatge Social disposa actualment 
de set (7) pisos, quatre dels quals estan 
ocupats per una família. N’hi ha dos més que 
estan ocupats cadascun per dues famílies, i un 
darrer habitatge que s’ha utilitzat com a 
pis compartit per a homes.   
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Estan situats en els següents carrers i tenen les següents característiques: 
 

• Carrer de Sant Onofre. Planta baixa de tres habitacions, menjador, cuina, bany i 
pati. En aquest moment està pendent de ser ocupat per una família.  

 
• Carrer de Lepant. Dues habitacions, menjador, cuina, bany i terrassa. Habitat per 

una família de tres membres. És un tercer pis sense ascensor. 
 

• Carrer del Jardí. Consta de tres habitacions, menjador, cuina, bany i terrassa. Situat 
en una vuitena planta amb ascensor. Ocupat per dues famílies monoparentals de 
quatre persones. 

 
• Plaça de la Peixateria. Pis cedit per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. És un segon 

pis amb ascensor i consta de dues habitacions, menjador, cuina i bany. Està ocupat 
per una família de dos membres. 

 
• Carrer d’Anselm Clavé. Té quatre 

habitacions, menjador, cuina, 
bany, lavabo i terrassa. Tot i que 
actualment està ocupat per una 
família de cinc membres, la 
previsió és que quedi buit, ja que 
els inquilins estan pendents d’anar 
a viure en un pis del mercat lliure. 
  

• Carrer dels Estudis. Pis cedit per 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per un període de vint anys, 
a canvi de que el Servei 
d’Habitatge Social faci les 
reparacions precises per poder ser 
habitat. Consta de quatre habitacions, menjador, cuina i bany. Està dedicat a pis 
compartit. 

 
• Carrer de l’Aigua. Té quatre habitacions, menjador, cuina, bany, lavabo i terrassa. 

És un primer pis amb ascensor i està ocupat per dues famílies. 
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Accions més importants del 2010 
 

Les actuacions més importants que el Servei d’Habitatge Social ha dut a terme en aquest 
temps han estat les següents:  
 

• Oferir a dues famílies un pis per ser compartir. Amb l’ajut de la Secretaria 
d’Immigració es va llogar, reparar i moblar un pis al carrer de l’Aigua. Va ser ocupat 
en el primer trimestre del 2010 per dues famílies monoparentals amb un i dos fils 
respectivament. 

 
• Pis compartit. Durant el segon trimestre del 2010 va ser inaugurat el pis situat al 

carrer dels Estudis. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el va cedir al Servei 
d’Habitatge, per un període de 20 anys. A canvi el Servei d’Habitatge, gràcies a un 
ajut de La Caixa i Càritas Diocesana, va fer-ne la rehabilitació i el va equipar. Es 
destina com pis compartit per a homes majors de 55 anys. En la actualitat està 
ocupat per cinc homes. 

 
• El mes de novembre de 2010 es va contractar una Treballadora Familiar, gràcies a 

la feina de la qual s’ha pogut donar una millor atenció a les famílies i homes que 
ocupen els diferents habitatges. Està contractada amb una dedicació de quinze 
hores setmanals. 

 
Accions previstes per l’any 2011: 

 
El Servei d’Habitatge Social té com a objectiu per aquest 2011 portar a terme diferents 
accions. Les més destacades son les següents:  

• Oferir un nou pis gran per a ser compartit per dues famílies.  
• Disposar d’un magatzem on poder guarda-hi mobles i disposar així dels mateixos 

per equipar futurs pisos. 
• Realitzar una campanya de captació de voluntaris i socis col·laboradors 
• Seguir treballant amb les famílies que ja ocupen pisos, per tal que puguin 

aconseguir els recursos suficients per poder accedir a un pis a preu de mercat.  
 
Empreses amb sentiments  

 
El Servei d’Habitatge Social té el que s’anomena “dèficit estructural”, que consisteix en 
la diferència entre el preu que s’ha de pagar per llogar un pis, IVA inclòs, i la quantitat que 
el Servei cobra als usuaris dels pisos cedits. 
 
Per poder assolir aquest dèficit s’està treballant en crear un grup d’ajuda anomenat: 
Empreses amb sentiments que, amb les seves aportacions econòmiques, donarà 
estabilitat al projecte per tal que no s’hagi d’estar constantment pendent de les 
subvencions, cada vegada més reduïdes a causa de la crisis. 
 
Per tal de crear aquests grups s’estan realitzant visites als responsables de les empreses, 
per explicar el projecte i demanar la seva col·laboració. Aquestes empreses rebran 
informació puntual i detallada de totes les activitats, i també es publicarà una relació de les 
que en formin part en les memòries anuals.  
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Agraïments  
 
El Servei d’Habitatge Social vol deixar constància del seu agraïment cap a les persones, 
entitats i empreses que han col·laborat per poder donar continuïtat al seu projecte: Càritas 
Diocesana, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Fundació La Caixa, Fundació Caixa de 
Catalunya, ADIGSA Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Immigració de la Generalitat de 
Catalunya, Fundació Caixa Tarragona:Tu ajudes, propietaris dels pisos llogats, voluntaris 
del projecte, VIELCO, Electricitat Comercial S.A.  

 

 
 
 

 
 
9. vilanovasolidaria.cat  
 
La web www.vilanovasolidaria.cat és un projecte conjunt de les entitats que integren la 
Mesa d'Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú. 
 
Els seus objectius són el foment del voluntariat social i la difusió dels projectes i serveis de 
les entitats de la mesa, per tal d’esdevenir una plataforma de comunicació del voluntariat 
social.  
 
Dins els continguts de la web, que ja es troba en funcionament, hi ha una explicació de què 
és la Mesa d’Entitats amb les tasques i projectes que desenvolupen. A més, també hi ha 
l’espai Fes-te voluntari, on s’explica en què consisteix la feina del voluntari social i 
permet a les persones oferir-se com a voluntari, especificant els àmbits i el nivell de 
dedicació que hi pot tenir. Amb aquesta informació, la mesa contactarà amb la persona i la 
distribuirà per entitats/activitats en funció dels interessos i la disponibilitat de la persona 
voluntària 
 
També hi ha un apartat de notícies on les entitats poden fer difusió de les seves activitats 
i/o esdeveniments, i que inclou la possibilitat de rebre un butlletí informatiu de les 
mateixes. Finalment hi ha un espai explicatiu de cadascuna de les entitats promotores, 
adherides i/o col·laboradores 

 

 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 22 de març de 2011  


