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Un gran equip de professionals format per grans persones 



TRACTAMENT 
SOCIAL 

A PERSONES I 
FAMÍLIES

El tractament social és el nucli de la intervenció social, orientat a assolir la promoció, 
capacitació, prevenció, contenció i conscienciació dins d'un procés d'acompanyament de la 
persona-família en el seu projecte de millora



Volum de persones ateses

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020 2021

Població VNG 66905 66591 66275 65941 65684 65972 66077 66274 67086 67733 67458

Persones ateses 7733 8353 7917 7250 7085 7033 7470 7347 6965 9152 9511

% població atesa 11,55% 12,54% 11,94€ 10,99% 10,78% 10,66% 11,30% 11,08% 10,34% 13,48% 14,10%

Població Vilanova i la Geltrú

L’any 2021 la població va disminuir un 0,40%

Persones ateses

Augment del 4,15%

% Població atesa

Augment del 0,62%
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Expedients (corresponen a nuclis de convivència)

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020 2021

Nombre 

d’expedients
3019 3611 3143 2907 2876 2898 3124 3079 4238 5503 5453

Expedients 2021

Expedients treballats 5453

Expedients nous 1318 24,17% 

del total
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Necessitats detectades 2021

2021

Problemàtiques mes freqüents

Mancances socials dificultats en les relacions familiars i/o socials, aïllament físic, soledat, dificultats d’integració social, indicis trastorn 

mental.

Salut i dependència  malaltia física crònica, malaltia mental crònica, malaltia d’Alzheimer i altres demències

Dificultats econòmiques: ingressos insuficients, sense ingressos, administració deficient, deutes ...

Dificultats vinculades a la discapacitat/diversitat funcional

Dificultats Infants/adolescents: aprenentatge escolar, absentisme, salut, relacions familiars, negligència, manca de pautes, límits,...

Habitatge: dificultats pagament lloguer, ocupacions, infrahabitatge, desnonaments,... Afectació de la situació de la inestabilitat en l’habitatge 

en els menors.

Problemàtiques laborals: atur sense subsidi, treball submergit, treball esporàdic, manca formació/orientació laboral

Dificultats d’integració social

Aïllament físic

Altres: problemàtica legal per estrangeria,...



Ajuts econòmics d’urgència social es gestionen mitjançant una comissió econòmica setmanal CAE 

Conceptes

Ajuts 

aprovats 

2019

Ajuts 

aprovats 

2020

Ajuts 

aprovats 

2021

Imports

2019

Imports

2020

Imports 

2021

Diferència 

€ 

2020-

2021

Habitatge accés o 

manteniment d’un sostre on 

viure

98 202 234 93.919,04 167.568,56 215.294,31 +47.725,75 

Subministraments
pagament d’alta o 

subministraments d’aigua, 

llum i gas d’un habitatge

335 80 116 49.715,29 11.448,72 19.649,92 +8.201,20

Salut ajuts de farmàcia, 

ulleres, pròtesis, odontologia...
124 148 271 16.406,62 23.305,25 44.096,50 +20.791,25

Alimentació bàsica 80 145 125 8.852,00 44.108,32 35.368,07 -8.740,25

Transport 75 38 46 4.930,70 1.705,66 3.526,04 +1.820,38

Promoció autonomia 

personal
--- 4 14 ----------- 3.943,40 10.439,94 +6.496,54

Infància/adolescència 142 63 95 12.287,13 7.552,49 24.443,70 +16.891,21

Altres 72 61 78 25.050,33 13.755,92 12.901,73 -854,19

Total 

846 

(sol.licituds

gestionades

1050, 106 

denegades)

741

(sol·licituds 

gestionades 

981, 

144 

denegades)

1180

(sol·licituds 

gestionades 

979, 

112 

denegades)

192.384,99 273.388,32 365.720,21 +92.331,89

Pressupost
Ajuts d’urgència social 137.000,00
Pobresa energètica 80.000,00
Habitatge 170.000,00

TOTAL PRESSUPOST 387.000,00

Despesa total executada 365,720,21 €
94,50 % del pressupost total

Pobresa energètica
Pressupost  pobresa energètica 80.000 €
Despesa executada 19.649,92 €
S’acorda no pagar factures, pendent 
negociacions
5,37% del pressupost

2021
Augment tant del número d’ajuts aprovats com 

el d’imports respecte 2020. Elevada despesa 
destinada a habitatge i salut.



Ajuts econòmics d’urgència social 
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Ajuts econòmics d’urgència social 

2021

Activitat durant l’any 2021

Augment de gairebé totes les categories d’ajuts en número i imports

Encàrrec targetes prepagament Diputació de Barcelona, en funcionament el 2022

Increment d’ajuts en allotjament temporal

Nou conveni d’adhesió òptiques, en funcionament el 2022

Actualització a l’alça dels imports en concepte d’ajuts pagament lloguers i alimentació

Nova plantilla d’ajuts que accepta implícitament si la resolució és favorable

Manteniment de la suspensió d’ajuts en concepte de subministraments, electricitat i gas, negociacions entre Generalitat i subministradores

MEMÒRIA CAE 2021  

file://Dades/Grups/Serveis Socials/Programes/ATENCIO A LES PERSONES/Ajuts economics/Seguiment de la CAE/2021/Memòria anual CAE 2021.pdf


Pressupost

Any Pressupost inicial
Modificacions de 

pressupost
Pressupost final

Execució del 

pressupost

2016 3.373.475,37 236.375,57 3.973.850,94 3.727.346,64

2017 3.958.043,00 410.771,99 4.368.814,99 4.108.249,49

2018 4.555.778,00 -100.170,23 4.455.599,77 3.909.069,02

2019 4.555.778,00 -82.336,00 4.473.442,73 4.237.830,73

2020 4.158.971,00 1.105.320,42 5.264.273,42 5.111.208,57

2021 5.271.660,00 677.633,28 5.949.293,28 5.868.826,61

93,80% del pressupost final

94,04% del pressupost final

87,73% del pressupost final

94,73% del pressupost final

97,09% del pressupost final

2016-2021
En 6 anys hem augmentat

el pressupost en
1.975.442,34€,

un 49,71%

98,65% del pressupost final



Recursos humans

Any Pressupost inicial
Nombre de 

treballadors/es

2016 834.384,36 26

2017 989.632,00 28

2018 1.892.942,00 42

2019 1.892.942,00 55

2020 2.212.432,00 61

2021 2.377.000,00 68

2016-2021
En 6 anys hem augmentat

el pressupost en
1.542,615,64€,

un 284,88%

2016-2020
En 5 anys hem augmentat

en 35 professionals,

un 134%

Augment dels recursos humans. Necessitat de 
treballar les substitucions i consolidar l’equip 

de professionals

2020-2021
En 1 any hem 
augmentat en 

7 professionals



Habitatge 2021 

Sol·licituds ME Favorables
Favorables amb 

assignació pis
Desfavorables Desistides

Pendents 

resolució

39 20 5 8 2 9

Elaboració d’informes

TOTAL
Mesa d’emergència

En aplicación del 

DL 17/2019

A petició 

persona 

interessada

A petició servei 

habitatge

212 39 20 114 39

EQUIP NÚMERO

NORD 10

LLEVANT 16

MAR 20

PA 9

PONENT 31

SAPER 28

SENSELLAR 1

115

NORD
9%

LLEVANT
14%

MAR
17%

PA
8%

PONENT
27%

SAPER
24%

SENSELLAR
1%

LLANÇAMENTS PER EQUIPS

APLAÇATS
75%

EXECUTATS
17%

DESACTIVATS
7%

RESULTAT 
DESCONEGUT

1%

RESULTAT DEL LLANÇAMENT 



Comunicats gestionats segons procedència
comunicacions que arriben als serveis socials quan es detecta alguna situació susceptible d’intervenció

Procedència 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pol. Local 140 129 144 137 151 102 88

Mossos 16 50 40 22 32 6 18

Fiscalia Menors 19 13 12 1 15 11 6

Fiscalia VNG - Gavà 12 15 7 8 5 3 5

Jutjats 19 28 26 37 74 53 90

DGAIA 53 61 40 68 66 36

EAIA 1 1 3 6 18 9

Síndic 0 4 3 7 6 1 6

Altres 0 7 6 3 10 3 5

TOTAL 260 308 281 289 377 224 218

Comparativa
2020-2021

- 14%   

200,00% 

- 45,00% 

67,00% 

70,00%   

500,00%

67,00%   

- 40,58%   



Comunicats gestionats segons problemàtiques

Procedència 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Conflicte amb les 
persones 10 29 41 43 18 23

Violència de gènere 39 30 30 23 9 10

Violència domèstica 3 8 12 17 7 13

Violència filioparental 10 5 7 4 2 1

Agressió sexual 6 4 3 7 2 0

Persona en risc 110 89 102 31 18 23

EAIA - DGAIA -- -- -- -- -- --

Malaltia 45 24 20 20 16 20

Absentisme 1 3 3 0 0

Habitatge 13 16 26 59 47 90

Possible consum 16 4 5 1 2

Possible delicte 10 34 15 39 32 9

Conductes incíviques 22 21 13 6 5 6

Altres 23 20 20 37 23 21

TOTAL 308 287 289 294 180 218

2021

En general s'observa un increment de l'entrada de
comunicats que arriba a ser del 22%. Aquest augment del
número de comunicats és degut a la progressiva recuperació
de la normalitat després de l'aturada provocada per la
COVID-19, tot i que les dades segueixen sent inferiors als
anys pre-pandèmics. Hi ha tres camps que mereixen una
atenció específica: El camp "persona en risc" és molt inferior
als anys pre-pandèmics però això és degut a que fins el 2018
els comunicats procedents de DGAIA i EAIA és
comptabilitzaven en aquest apartat. El camp "possible
delicte" ha viscut un fort retrocés respecte als dos anys
anteriors per causes que desconeixem. El camp "Habitatge"
ha tingut un fort increment que certifica una tendència
creixent iniciada el 2016, relacionada amb l'increment de la
problemàtica i amb el fet que des d'Acció Social cada cop
s'assumeixen més competències sobre aquest tema.



Comunicats – petició d’informes
Procedència 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fiscalia de menors 12 10 1 12 10 6

Fiscalía VNG - Gavà 13 7 6 4 2 4

Jutjat 14 19 21 41 15 50

DGAIA 61 42 31 58 35

EAIA 0 3 1 1 0

Síndic 4 3 7 5 1 6

Altres 3 2 3 4 1 3

TOTAL 107 86 70 125 64 69

Comparativa
2020-2021

- 40,00%   

100,00% 

233,00%   

500,00%   

300,00%   

138,00%   

2021

S'observa un fort increment 
de les peticions d'informe en 
consonància a l'augment del 
nombre d'entrada de 
comunicats. L'increment és 
especialment significatiu en 
les peticions d'informe 
procedents dels Jutjats i 
relacionades amb la 
problemàtica d'habitatge.

Procedència 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fiscalia de Menors 11 11 2 10 7 4

Fiscalia VNG - Gavà 10 9 15 4 2 6

Jutjat 9 20 25 32 14 55

DGAIA 20 32 22 28 24

EAIA 0 3 8 4 2

Síndic 4 2 6 4 1 5

Altres 2 2 1 3 1 3

TOTAL 56 79 79 85 51 73

Comunicats – emissió d’informes – destinataris

Comparativa
2020-2021

- 43,00%

200,00%

293,00%

400,00%

200,00%

192,00%

2021

Com en l'apartat anterior,
l'augment del número
d'informes emesos a partir
de l'entrada d'un comunicat
al llarg de l'any 2020, està
directament relacionada
amb l'augment del número
d'entrada de comunicats i
del número de peticions
d'informe, i és especialment
significatiu l'increment
d'informes enviats al Jutjat,
fet vinculat a la
problemàtica d'habitatge.



Queixes i reclamacions

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020 2021

Nombre de

queixes
162 81 66 36 41 39 29 27 59 36 44

Queixes 2021

Contestades 44

Denuncia de situació 11

Sobre la Regidoria 8

Sobre el/la referent 4

Canvi de referent 19

El circuit de queixes i reclamacions 
ens ajuda a millorar

TOTES HAN ESTAT GESTIONADES



Formació dels professionals

Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Hèstia)

2020 2021

Hores formació 966 1017 910 681 391 921 832 489 268 1481

Hores supervisió 342 324 306 334 432 444 432 410 274 474

Augment important del nombre d’hores de formació dels 
professionals davant la necessitat de disposar d’espais de reflexió on 

poder compartir experiències



SERVEI 
D'ORIENTACIÓ 

LABORAL
amb l’objectiu de fomentar la seva autoestima i afavorir així l’autonomia personal. 
el suport en el procés de recerca de feina descobrint l

L’acompanyament i el suport en el procés de recerca de feina descobrint les competències i capacitats personals 
empoderant a la persona amb l’objectiu de fomentar la seva autoestima i afavorir així l’autonomia personal. 
es competències i capacitats personals la persona amb l’objectiu de fomentar la seva autoestima i afavorir així 
l’autonomia personal. 
a la persona amb l’objectiu de fomentar la seva autoestima i afavorir així l’autonomia personal. 



SolSS (Servei d’orientació laboral)

Any 2017 2018 2019 2020 2021

Usuaris/es 127 128 187 306 337

Taxa 

d’inserció
34% 31% 13% 11% 17%

Continua el creixement persones usuàries ateses fruit 
de la crisis sanitària i social produïda per la Covid-19

Perfil persones usuàries: 

• persones en situació d’ERTO.

• persones que han perdut la feina.

• persones que fins ara no treballaven perquè ho feia la 
seva parella i ara la seva parella ha perdut la feina i 
s’han vist obligades a activar-se laboralment.

• persones que estaven treballant en economia 
submergida.

Arran de la gran demanda sol-.licitada per Primera Acollida, 
al llarg d’aquest any s’està fent un treball de col·laboració 
amb IMET per tal d’oferir un servei conjunt.

Oficina jove

S’ha recuperat el. servei d'assessoria laboral per joves 
gestionat des de l’Oficina jove. Essent aquest un servei 
per a la recerca activa de feina, formació ocupacional i 
contínua, realització de currículum , etc.  Des de Serveis 
socials s’estan fent acompanyaments i orientacions  als 
joves per la utilització del servei. S’està treballant des 
de l’EASE un circuit de derivació i coordinació amb el 
servei.

INFORMÁCIÓ D’AQUEST ANY:
- Des de gener fins novembre s’ha continuat atenent a les persones a nivell

individual i sobretot de manera telefònica oferint un servei d’atenció, orientació i
derivació al servei adient: IMET, FIT, CR, Mecabit...

- A partir d’octubre comencem a fer els tallers Prelaboral. Accions grupals.
Paral·lelament es manté l’atenció individual.

Accions paral·leles que s’estan treballant per oferir millores al servei:
- Oferir atenció a persones en situació irregular. Reunions amb convivència i altres

serveis.
- Valorar accions per persones sense competència lingüística. Rebem un gruix

important de derivacions de persones amb les que no es pot dur a terme un
procés d’orientació laboral.

- Accions de coordinació amb IMET per tal de facilitar el vincle tant amb les
persones ateses per primera acollida com les que estan en seguiment.

A partir del mes de gener 2022 es duran a terme les accions grupals: Taller Prelaboral
amb la combinació d’accions individuals les quals es consideraran en la seva majoria
accions puntuals de derivació, d’orientació...
Les persones que estaran en seguiment pel Prelaboral seran aquelles participants al
taller Prelaboral.



PROJECTE ATENCIÓ A LES 
PERSONES SENSE LLAR

El sensellarisme afecta a un conjunt de persones, amb realitats i problemàtiques diferents, que 
comparteixen la característica de no disposar d’un lloc per viure.
Fenomen complex, que requereix intervencions complexes. 
2021: avancem en  la intervenció comunitària. Treballem el sensellarisme en clau de ciutat. 



Sensellarisme
 Un 20% de les persones detectades 

viuen al carrer.

 Un 67% viuen en infrahabitatge o en 
habitatge inestable: necessitat de 
treballar de forma conjunta amb el 
servei d’habitatge 

 Només un 5% es troben en un recurs 
públic d’allotjament: necessitat de 
treball comunitari en clau de ciutat.

176 persones detectades 
durant l’any 2021

23 Dones

153 Homes



2021

Dades a 31 de desembre 

23 persones sense sostre que viuen a la via pública.

8  persones que viuen en allotjament inestable/insegur.

27 persones que viuen en un habitatge inadequat/Infrahabitatge, allotjaments            

no convencionals.

3  persones que viuen al pis d’inclusió social 

10 persones que es desconeix on pernocten.

Projecte sensellarisme



Projecte sensellarisme. Destacats 2021

Important increment de sol·licituds d’empadronament sense domicili fix; 189 en total, respecte 60 al 2020. 

Recursos d’alimentació de lliure accés:
 Espai Sopem: 3525 serveis (de dilluns a divendres).
 Cafè Caliu: 3672 esmorzars servits (dilluns, dimecres i dijous).
 Casa d’Empara: 10.000 racions servides. (tots els dies de l’any, esmorzar i dinar).

Servei de Rober (no exclusiu de persones sensellar): 161 famílies, 330 persones derivades.

Treball conjunt amb CAPI Baix a Mar per la campanya de vacunació contra la COVID 19. 

Canvi en el sistema d’atenció de dutxes: servei de lliure accés dins d’una franja horària. Valoració positiva del canvi.

Obertura dels mòduls de fred: ampliació de l’obertura més enllà del protocol activat per protecció civil. Oberts  del 10 al 

26 de gener i del 21 al 31 de desembre (actualment oberts). En aquest període s’han atès al voltant de 15 persones 



ÀMBIT ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA

Curs 2020/2021

Abasta el treball dels serveis socials en relació a la infància i l'adolescència en situació de risc i/o 
vulnerabilitat, compartit entre l’EASE, els EBAS, l’EAD i Primera Acollida i en col·laboració amb altres 

agents, entitats i administracions



Des de Serveis socials de Vilanova s’han atès a un total de 1263 d’infants i/o adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social i a
les seves famílies durant l’any 2021. Aquestes atencions suposen aproximadament un 10% de la població menor d’edat del municipi
(població de 0 a 17 anys: 12.063 menors any 2020 segons Idescat)

Posem en valor la tasca preventiva i de detecció com element clau per a la intervenció socioeducativa, així com la
importància del treball en xarxa amb els agents que intervenen amb la infància i l’adolescència.

L’objectiu és millorar la intervenció socioeducativa per a la plena inclusió i aconseguir la igualtat d'oportunitats per a
la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat.



Programa de l’obra social “La Caixa”  - Fundació AGI -
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INTERVENCIO 
SOCIEDUCATIVA 

COORDINACIO 

Bona valoració treball conjunt
Priorització de serveis 

d’atenció a les famílies a través 
de programes socioeducatius 

davant els béns materials
Detecció de necessitat 
d'atenció terapèutica

Recursos Fundació AGI
Sol·licituds 
Curs 19-20 

COVID-19
Sol·licituds 
Curs 20-21

Teràpia Familiar
Sol·licituds 10 67 Famílies 

telemàticament 

14

Renovacions 15 15

Teràpia Individual 
Sol·licituds 5

No es gestionen
19

Renovacions 16 15

Béns Alimentació i 
Higiene infantil

Sol·licituds 75 78 56

Reforç escolar 
Sol·licituds 47

Seguiment virtual
35

Baixes 10 8

Taller Reflexiu i 
Educatiu per a 
pares i mares 

Sol·licituds 17 Suspès 
Aquest curs escolar 

no s’ha tramitat

Participants 12

Espai Familiar 
Sol·licituds 10

Seguiment virtual
9

Participants 9 6



Servei d’orientació i acompanyament a les famílies
SOAF Garraf_Impulsat per la Direcció General de Famílies

Recurs SOAF Garraf Sol·licituds 2020 Sol·licituds 2021

Atenció Terapèutica Familiar 
(Treball intensiu) 

24 34

Consultoria Familiar 
(Situacions preventives)

1 3

Tallers Virtuals a Vilanova i la 
Geltrú

---- 70 

L’apropament dels equips professionals ha facilitat la relació i el treball conjunt.
Avaluació satisfactòria del servei. 

Canals de comunicació àgils i recíprocs entre professionals.
Construcció conjunta de millores per l’abordatge familiar.

El SOAF Garraf és un recurs conegut per la xarxa social i educativa del municipi.
Implementació dels tallers psicoeducatius en format telemàtic



Crea i aprèn, espai de reforç escolar

CURS 2018/19 2019/20 2020/21

Crea i aprèn

Primària

Secundària

21                    

20

17

17
16
17

Crea i aprèn ESTIU

Primària

Secundària

15

15

5

9
17
17

2020-21
Recurs propi consolidat amb una bona participació.
2 grups de reforç de PRIMÀRIA i 2 de SECUNDÀRIA.
OBJECTIU: pal·liar les dificultats d'aprenentatge, millorar 
hàbits i tècniques d’estudi i intervenir en l’estat 
emocional dels infants en situacions de vulnerabilitat i/o 
risc.
Metodologia activa, participativa i personalitzada.

CAMPANYA 2021
Els  equips d’Acció Social  valoren aquelles 

famílies candidates a participar-hi
El pes de la campanya recau en l’equip 

administratiu.
objectiu fomentar el valor pedagògic i la 

importància educativa de la joguina, entenent-la 
com un element vehicular per treballar la 

tolerància, el respecte i la igualtat

Campanya Reis amb 

Creu Roja
2019 2020 2021

Infants atesos 354 422 400

Famílies ateses 203 346 378

Infants derivats 604 627 617

Campanya reis Creu Roja, cap infant sense joguina

LICITACIÓ
L’aprovació de l’adjudicació del contracte amb 
AGI és va fer efectiu el 16/03/21.
En conseqüència va generar una llista d’espera 
de participants elevat i dificultats per vincular-se 
al recurs, sobretot a secundària



Infància i adolescència en risc

EAIA 
2019

Derivaci
ons 

2019 
Actius

2020 
Derivacions

COVID 

2020
Actius 
COVID

2021 
Derivacions

2021 
Actius

AVALUACIÓ QUALITATIVA

Obertura 
Expedient de Risc 

57 93 27 127 45 126

DGAIA reprèn l’activitat amb certa normalitat després de la pandèmia.
Acció Social VNG manté l’alt numero d’Expedients de Risc donat l’increment de
noves deteccions arrel de la situació COVID19 que van sorgir a posteriori.

Assessorament 10 18 11 17 8 26
L’assessorament s’ha interioritzat com a eina de treball conjunta entre els EBAS i
l’EAIA Garraf.
Augment significatiu dels nombre d'assessoraments actius.

Derivació-Estudi 5 9 2 13 12 19 Augment de les situacions d’alt risc.

Compromís 
socioeducatiu

5 21 2 17 3 13
Tot i la disminució del número de COSE’s compartits entre els EBAS i l’EAIA Garraf
es destaca la millora en les coordinacions, devolucions i tràmits entre ambdós
serveis.

Informes Atenció 
Immediata

6 -- 4 -- 2 --
Millora en el treball preventiu per part dels EBAS per evitar situacions d’Atenció
Immediata.

Informes enviats 
per SEAIA Garraf 
(EAIA / SIFE)

3 7 5 9 1 6 Cal seguir treballant en la coordinació entre ambdós serveis



Equip d’Atenció Pediàtrica 
Territorial Garraf

AVALUACIÓ QUANTITATIVA

26
EXP EBAS 18

NO EXP EBAS 8

Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil_CSMIJ

Nova figura DTS 
pediatria

Elaboració d’un nou 
circuit i model 

d’informe social
Treball en xarxa per 
una millor detecció i 

atenció a la infància o 
l’adolescència en 

situació de risc

AVALUACIÓ QUANTITATIVA

8
EXP EBAS 4

NO EXP EBAS 4

Elaboració d’un nou 
circuit i model 

d’informe social
Consens criteris de 

derivació a SS
Treball en xarxa per 
una millor detecció i 

atenció a la infància o 
l’adolescència en 

situació de risc



Projecte de dinamització comunitària per 
l’emancipació juvenil_PDCEJ
• Projecte pilotat i dinamitzat per dos tècnics de la Regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú.

• Creació d’una Taula de Coordinació municipal per establir una xarxa de serveis, unificant objectius i criteris
d’intervenció amb aquests joves. Durant el 2021 es realitza una sola trobada. De cara al 2022 es vol
reprendre aquest treball conjunt.

• L’EASE ofereix informació, orientació, suport i gestió de recursos i serveis que poden contribuir a la millora
de la situació dels joves i garantir la obertura de les seves necessitats bàsiques.

• Treball conjunt entre els dos equips per coordinar accions i evitar duplicitats. Així com afavorir processos de
participació i intercanvi entre els agents participants.

• Es crea un circuit intern de derivació i de retorn de la intervenció entre les dues regidories.

• Durant el 2021 el PDCEJ ha ates un total de 7 Joves. Actualment n’hi ha 2 que mantenen la vinculació.

JOVES al PDCEJ Derivats a SSB

45 7
EXP EASE 2

EXP TANCATS 5



Beques menjador escolar gestionades pel Consell Comarcal 

Beques menjador

Consell comarcal
2018/2019 2019/2020 2020/2021

Total sol·licituds
1448

18,86 % 10 punts 

25,89% 15 punts

1472
10,68 % 10 punts 

28,91% 15 punts

1520
20,06% 10 punts
22,43% 15 punts

Sol·licituds aprovades 1208 1326 1393

Sol·licituds 

desestimades
240 198 127

2019/2020 2020/2021

Relació Valoració SS 

amb % atorgat 

Beques 

Concedides

Valoracions 

Serveis Socials
Beques 

Concedides
Valoracions

Serveis Socials

Beques 50% 896 153 1069 312

Beques 100% 430 414 324 314

CURS 20-21
Cada beca té una valoració social que requereix d’exploració de la situació familiar, entrevistes, 

recollida documentació, i diagnòstic per part del tècnic professional.
Relació directa entre la puntuació de 15 punts i la valoració del 100%

Recurs fonamental per garantir un àpat i normalitzar espais



Beques casals d’estiu                  Beques d’esports

Beques casal 

d’estiu

2019 2020 2021

Núm.  de 

Sol·licituds

273 320 332

Núm. de beques 

concedides

241 259 249

Informes socials de 

valoració

210 185

Núm. d’Ajuts del 

25% extra de SS

116 94 79

BEQUES ESPORTS 2019 2020 2021

Total de sol·licituds 273 121 215

0% 24 1 17

25% 70 7 82

50% 75 22 64

75% 104 35 48

Informes socials de 

valoració 101 65 119



Grups habilitats parentals

Grup Habilitats Parentals “ MILLOR...IMPOSSIBLE”

El mes d’abril de 2021 des de la Regidoria d’Acció social es van posar en marxa quatre
grups de pares i mares per treballar habilitats parentals, conduits per professionals dels
EBAS i l’EASE.
Es tracta d’un Programa preventiu basat en una metodologia activa i grupal que pretén
millorar les competències de criança i habilitats parentals a través de facilitar a les famílies
els recursos i suports necessaris per apoderar-les i fer front a les seves necessitats a partir
dels recursos i capacitats pròpies.

GRUP 6-12 
BIBLIOTECA

GRUP 6-12 SANT 
JORDI

GRUP 12-16 CAPI
GRUP 12-16 
BIBLIOTECA

PARTICIPANTS 8 7 9 8

BAIXES 3 1 0 2

ASSISTÈNCIA 70% 67% 73% 57%

GÈNERE I 
PROCEDÈNCIA

100%dones
40% Espanya
40% marroc
20% russa

75% D/ 25% H
87,5% Espanya
12,5% Gàmbia

67% d/33% h homes
67% Espanya
22% Marroc

11% Amèrica llatina

100% dones

6 ( 75%) Espanya,

2 ( 25%) Amèrica 

llatina



Espais familiars                                            Llars d’infants
espais per famílies amb nadons de 0 a 3 anys

2018- 2019 2019-2020 2020-2021

Ateses Derivades Ateses Derivades Ateses Derivades

Nadó 1er 

grup

16 6 15 2 14 3

Nadó 2n 

grup

22 2 12 3 11 4

Racó 

Baldufa

21 11 20 3 16 3

Racó 

Escateret

24 14 11 1 12 3

Llars d’infants
2020-2021

Casos Serveis Socials

Baldufa 3

Escateret 3

Gavot 3

Drac 11

Nou model de fitxa de derivació
S’han recuperat les reunions presencials de 

seguiment amb els Espais familiars i la 
regidoria d’Infància i joventut

essencial l’acompanyament de la referent 
d’EBAS 



Centre Obert, servei municipal d’atenció diürna a infants i adolescents, gestionat per la 

cooperativa Actua SCCL. 

Centre Obert 2018-19 2019-20 2020-21

Infants atesos 258 278 304

En seguiment a SSB 183 220 225

Curs 20-21

Pic històric en el nombre de participants que 
van passat pel servei. Fins a 304 infants i joves 

de Vilanova i la Geltrú han estat inscrits i 
inscrites a la Xarxa de Centres Oberts

Curs 20-21
La coordinació entre AS i CO és setmanal, i al 3er
trimestre es van recuperar la presència dels
educadors d’AS als centres oberts. Les trobades
entre els professionals d’ambdós serveis s’han dut
en gran part de manera telemàtica, això permeten
atendre situacions urgents i incidències amb una
major flexibilitat i permet també optimitzar i
economitzar el temps de treball d’ambdós equips.

Num coordinacions 2020-21

CO Mar 31 coordinacions

CO Ponent 35 coordinacions 

CO Llevant 37 coordinacions 

CO Joves 39 coordinacions 



Treball cooperatiu per la detecció i atenció de situacions de vulnerabilitat i/o risc

GRUP DE TREBALL DESCRIPCIÓ PARTICIPANTS

OBJECTIU GRAL:

Millorar la detecció de 
les situacions de 
vulnerabilitat social i/o de 
risc en la infància i 
l'adolescència
OBJECTIU ESPECÍFIC:
Aprofundir en la 
coordinació entre els 
agents implicats en la 
detecció i atenció de
situacions de 
vulnerabilitat i/o de risc 
en la infància i
l'adolescència

Establir i fomentar 
espais, recursos, 
protocols i serveis que 
facilitin el 
coneixement mutu i el 
treball cooperatiu 
amb tots els agents 
implicats per la 
detecció i atenció de 
la infància en
situació de 
vulnerabilitat i/o de 
risc

EAIA
Mossos d’Esquadra
Policia Local
Pediatria
CSMIJ
Llars d’infants
Centres educatius 
CDIAP
Infància
Serveis socials

CONTINGUTS TREBALLATS

Compartir, conèixer les diferents perspectives.
Reflexió de com interpretem des de les diferents mirades professionals la 
infància en risc.
Aprofundir en el treball conjunt per l'abordatge de la Inf. En risc
Establir circuits clars i àgils de detecció i comunicació de les situacions entre els 
serveis que intervenen amb la infància i l'adolescència.
Elaborar directori membres del grup de treball i compartir-lo
Revisió de les eines i protocols dels que disposem.
Conèixer i compartir les possibilitats i límits de cada servei pel que fa a la 
detecció, intervenció, derivació i prevenció
Estudi de casos per analitzar alternatives per millorar les intervencions 
coordinades entre els diferents serveis

Pla Local d’INFÀNCIA 

PENDENT ÚLTIM TROBADA: ABRIL’22

TROBADES DEL 
GRUP

PROFESSIONALS
ASSISTENTS

3 14 8 18



Projecte integració centres educatius

• Què pretén?

Reduir i/o prevenir els 
possibles factors de risc en els 

infants i els adolescents 
escolaritzats, mitjançant el 

treball conjunt dels diferents 
serveis que incideixen tant en 
els menors com en les seves 
famílies, per garantir llur 
desenvolupament integral. 



Infants atesos 

2020

Problemàtiques detectades: Absentisme, Salut, Relacions 
familiars, Negligència envers el nen/a, Pautes i límits.

76  Fitxes noves, algunes de situacions ja conegudes amb 
empitjorament de la situació, d’altres noves situacions 

detectades

PRIMÀRIA 
PÚBLICA

2018-
2019

2019-2020 2020-2021

Cens escolar 4177 4098 3939

Infants 
atesos

408

9,61%

409

9,76%

440
11,17%

Fitxes noves 45 21 31

INFANTIL I 
PRIMÀRIA  

CONCERTADA

2018-
2019

2019-2020 2020-2021

Cens escolar 2005 2022 1970

Infants atesos
98

4,88%                

90

4,45%
80

4.06%

Fitxes noves 11 1 2

SECUNDÀRIA 
CONCERTADA

2018-
2019

2019-
2020

2020-2021

Cens escolar 1075 1079 1077

Infants atesos
40

3,72%

44

4,07%
57

5,29%

Fitxes noves 8 3 10

INSTITUTS 
PÚBLICS

2018-
2019

2019-2020 2020-2021

Cens escolar 2148 2148 2177

Infants 
atesos

194

9 %

186

9%
( 9%)

Fitxes noves 40 17 33

CURS 2020-21
S’està atenent des dels Serveis socials més d’un 10% de la 
població escolar en el cas de la pública i un 5% en el cas de 

la concertada. 



Revisió projecte escoles

Altres accions en el marc del projecte d’Integració als Centres educatius

Tenint en compte que des de serveis socials fem seguiment del 10% d'alumnat de l’escola pública i el 5%
de l’escola concertada, aquest és un projecte que engloba més accions a banda de la presència en les CADs
Socials dels educadors/es socials i que està en contínua revisió.

- A principis de curs 20-21 es van tramitar ajuts des de la CAE per l’adquisició de tauletes i PCs portàtils.
Es va vincular amb els recursos socioeducatius: reforç proinfància, Centre Obert,..( 16 CAEs)

- Revisió del projecte per una major participació dels educadors/es d’EBAS en les CADs Socials dels
centres educatius. Re definició de funcions. Referent educador/a EBAS a l’escola del barri per potenciar
treball comunitari ( exemple EBAS Nord- Ginesta)

- Elaboració d’una proposta per abordar l’absentisme des dels serveis socials
- Adaptació al nou procediment administratiu per la recepció de fitxes
- Elaboració d’un nou model de fitxa de detecció
- Revisió amb IMET de les bases d’ajuts a l’escolaritat, els ajuts que s’atorguen als centres per donar

suport a l’alumnat amb major vulnerabilitat
- Treball col.laboratiu a la Comissió de Garantia d’Admissió: regidoria Educació, inspecció educativa,

AFA’s,..



Servei de Mesures Alternatives 

Concepte 2019 2020 2021

Total denúncies Adults 
per infracció 
Ordenances Municipals 

151

Adults acollits 11 10 23

Denúncia menors 0 0 0

Menors acollits 0 0 0

Acollits programa 11 10 10

Informes favorables 11 11 8

Informes desfavorables 0 0 1

Pendent finalització 0 8 12

Denúncies per 
consum/tinença tòxics

18 12 1

Informes desfavorables 2 0 0

El SMA té per objectiu principal promoure 
processos de responsabilització d’actuacions 
cap a actituds constructives i allunyar-se de 
les polítiques basades únicament en el càstig.

Justícia 2019 2020 2021

Adults (TBC) 14 5 6

Juvenil (PBC) 4 0 7

Dels 25 adults acollits al programa, 23 són sancionats per buidar restes on hi  
pertoca, deixar caixes de cartró fora del contenidor i 2 per gossos i altres.
Enguany s’ha realitzat una sessió educativa grupal i acompanyament als 
agents cívics amb una assistència de 8 infractors. Valoració positiva dels 

participants. Altres mesures s’han dut a terme a l’Economat i al Departament 
de Medi Ambient.

Detectem una davallada de denúncies en menors d’edat per consum i/o 
tinença de tòxics. Establim coordinacions i treball de detecció amb la PL i 

MMEE
Els TBC/PBC és realitzen en diferents Regidories i amb altres entitats del Tercer 
Sector: cementiri, patis oberts, consergeries  escoles, hort de Càritas

.



ÀMBIT ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA I GENT GRAN

Intervenció social i gestió de serveis per potenciar l’ autonomia i cures  a les persones grans 
i/o persones amb dependència, llurs cuidadors/es. Convivint amb el virus covid-19.(2021)



PARTICIPACIÓ EN EL GRUP DE TREBALL PER AL CODISSENY D’UN MODEL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. El conjunt d’actors que participaran 

en el disseny del model són associacions, entitats, organitzacions i sindicats de la societat civil, representants polítics i professionals de l’Ajuntament i 

professionals de Serveis Socials i Salut, relacionats amb l’atenció a la dependència i l’envelliment de la ciutat. Grup transversal Iniciat el 24 de novembre. 

RETORN DE L’EQUIP D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (EAD) A LA PLATAFORMA.  El 11 de maig l’equip torna a la seva seu i ubicació a la Plataforma, després del 

trasllat provisional al C. Cívic La Geltrú (Pel protocol COVID del Departament de Salut) per poder fer atenció presencial. Sempre amb la finalitat d’estar a 

accessibles i al costat de les persones. 

REOBERTURA DEL MENJADOR SOCIAL: El 3 de maig de 2021 es reobre el menjador social a La Plataforma. Alhora es manté servei d’entrega de carmanyoles 

per continuar oferint el servei a persones usuàries de contacte o positives de COVID.

Se suprimeix el servei de transport adaptat.

S’estableix una Comissió de seguiment i millora del Menjador. 

INCORPORACIÓ D’UNA NOVA EINA INFORMÀTICA, JADE, per la gestió dels expedients de dependència. 
Amb la finalitat de millorar el control i la gestió dels expedients PIA.

IMPULS DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT A LES PERSONES GRANS. Davant de les necessitats, la soledat no volguda, l’aïllament, el canvi en els models familiars es 
treballa amb diverses entitats de la ciutat des de la Regidoria Participació, Acció Social i Dependència per fomentar el voluntariat. ACORDS AMB COMPEX I 
AMICS DE LA GENT GRAN.

SUPERVISIÓ CONJUNTA ENTRE LES TREBALLADORES SOCIALS DEL SERVEIS DE GERIATRIA I SOCIOSANITARIS DEL CSAPG i l’EAD de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. Tancament d’una etapa, del 2014 fins 2021. I inici d’una altra etapa en grup amb la finalitat de millorar la continuïtat assistencial de les persones amb 
dependència.

ONADA DE CALOR. Pla d’actuació municipal per a la prevenció dels efectes de les onades de calor respecte persones grans (majors de 75 anys amb alguna 
discapacitat o malaltia). S’han identificat 168 persones amb diferents nivells de risc.

ACCIONS DE L’ÀMBIT DE DEPENDÈNCIA I PERSONES GRANS 2021



Habitatge per Persones Grans

Motivacions per obrir aquest tipus d’habitatge:

-Millorar la qualitat de vida de les persones grans amb el co-
habitatge com a una opció de vida.

-Crear un entorn acollidor amb un model participatiu de
convivència. Una llar on les persones puguin conviure i ajudar-se
mútuament.

-Treball en xarxa per optimitzar recursos a nivell col·lectiu,
compartir els coneixements i caminar cap als mateixos objectius:
garantir un envelliment digne.

S’inaugura el primer habitatge destinat a persones grans amb un

model de cohabitatge.

El 27 de setembre de 2021 hi entren a viure tres persones ateses

per l’Equip d’Atenció a la Dependència en situació de vulnerabilitat i

risc d’exclusió residencial.

Suport del Servei d’Ajut a Domicili (SAD), de la Teleassistència i una

tècnica de l’EAD.



Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Atenció 

personal
139 183 213 258 291 273 340 ---- 525 384

Neteja 33 58 62 71 96 111 167 ---- 211 233

Dutxes 

socials
28 57 53 56 43 25 85 --- 96 234

REVISIÓ CONTINUA DE LA GESTIÓ I ATENCIÓ DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI. 

IMPLEMENTACIÓ DE LA TERRITORIALITZACIÓ D’EQUIPS DE SAD 

S’INICIA UN NOU MODEL D’INTERVENCIÓ DEL SAD A L’EBAS NORD, BARRI TACÓ –ARMANYÀ. 

JUNY 2021

Persones usuàries dels Serveis d’ Atenció Domiciliària (SAD)

Elaborat i aprovat l’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’ORGANISME AUTÒNOM ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I 
SANITÀRIA (AISSA) per a la gestió dels serveis d’atenció domiciliària, àpats a domicili, dutxes socials, 
menjador social  i serveis d’emergència. Número: 29/2021

L’EAD ha incrementat el 
nombre d’intervencions 
d’urgència durant 2021. 
Persones soles, sense xarxa i 
amb necessitat de cures. 
Persones en situacions 
pal·liatives que volien morir 
a casa, per les restriccions 
hospitalàries.
Activant SAD d’urgència, 
àpats, centres residencials



Any 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre 

d’usuaris/es
1212 1176 1222 1266 1333 1308 1289 1215 1298

Servei de TELEASSISTÈNCIA 

La majoria de 
persones 

beneficiàries són 
dones (73,6%)

En edats 
concentrades a 

partir dels 85 anys o 
més (61,5%)

Durant 2021 
s´han efectuat 
228 altes i 213

baixes d’usuaris.

Aquest any 
s’han atésr1.511

persones.

El Centre 
d’Atenció ha 

gestionat 72.873
trucades

1.518 
emergències

Atenció domiciliària

2.380 visites a 
domicili per part 
treballadora social, 
tècnic, Unitat Mòbil
( Totes les mesures 
preventives covid )

Dispositius de seguretat Nombre

Detector Foc/fum 212

Detector Gas 53

Detector 

Mobilitat/Passivitat 44

Caigudes 22

UCR Adaptat 4

Total: 335

2021: S’han emès 2.573 trucades dels
dispositius de seguretat, des dels diversos
detectors.



Servei de TELEASSISTÈNCIA i EAD

-COORDINACIÓ BIMENSUAL I
CONTINUADA ENTRE EL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA I L’EAD

-IMPORTÀNCIA EN LA DETECCIÓ DE
SITAUCÍONS DE NECESSITAT I /O RISC,
COM TAMBÉ DE MALTRACTAMENT A LES
PERSONES GRANS.
INTERVENCIÓ COORDINADA PER PART DE
SERVEIS SOCIALS

MILLORA DE L’ACCÉS AL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA.

INFORMACIÓ A TRAVÉS DE LA PÀGINA
WEB MUNICIPAL I GUIA DE RECURSOS I
SERVEIS PERSONES GRANS

ORIENTACIÓ AL RECURS PER PART DELS
ABS, CENTRES CÍVICS I CASAL DE LA GENT
GRAN.

SIMPLIFICACIÓ DEL TRÀMIT. S’OFEREIX
UNA RESPOSTA ÀGIL I POSITIVA.

RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL SERVEI
LOCAL TELEASSISTÈNCIA (2021-2024) A LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
CANVIS I MILLORES EN EL SERVEI

http://www.vilanova.cat/
http://www.vilanova.cat/


Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Usuaris/es 

d’àpats a domicili
66 69 72 58 79 76 82 91 163 163

Usuaris/es del

Menjador social 
81 90 84 74 76 88 79 85 93 106

Persones usuàries dels serveis de
Menjador social i Àpats a domicili

Any 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre

d’àpats a domicili
11939 12842 11068 9546 12597 13937 16815 15450 28931 27.355

Nombre d’àpats 

al Menjador 

social 

14343 16337 16121 14634 13268 11567 12652 12120 7923 7.207

2021 continua havent-hi una 
alta demanda del servei 

d’àpats a domicili

El 3 de maig de 2021 reobertura 
del Menjador Social amb 

mesures covid

A causa del protocols de salut del centre residencial Els Josepets, el Menjador ha patit diversos tancaments temporals. 
A les persones usuàries s’ha dispensat carmanyoles de forma diària.



Elaboració Programa Individual d’Atenció (PIA) 

Any
PIA

nous

PIA 

modificacions
Finalització Extinció Desistiments

2018 181 253 16 2 9

2019 494 ---- ---- ----- ----

2020 308 124 63 5 4

2021 288 314 80 27 1

EL PIA ÉS EL PLA DE TREBALL, L’INSTRUMENT MITJANÇANT EL QUAL ELS PROFESSIONALS DE SSB DETERMINEN 

LES MODALITATS D’INTERVENCIÓ MÉS ADEQUADES A LES NECESSITATS DE LES PERSONES, D’ENTRE ELS SERVEIS 

I PRESTACIONS PREVISTES PEL SEU GRAU DE DEPENDÈNCIA. LLEI 39/2016

EL 2021 HA ESTAT UN ANY D’INCERTESES, DE CANVIS, DE PORS I D’AÏLLAMENT QUE HA AFECTAT ESPECIALMENT LES PERSONES GRANS I LES

PERSONES DEPENDENTS.

INCREMENT DE MODIFICACIONS PIA i EXTINCIONS, CONSEQÜÈNCIA DELS CANVIS DE SALUT I SOCIOFAMLIARS QUE IMPLIQUEN UNA CONTINUA

ADAPTACIÓ DEL PLA DE TREBALL I DELS RECURSOS PER AJUSTAR-SE A LES NOVES NECESSITATS.

EN TOTAL, HEM GESTIONAT 710 PROGRAMES INDIVIDUALS D’ATENCIÓ (PIA) ACORDATS EN CONTEXT D’ENTREVISTA.

DESTACAR L’ACOMPANYAMENT I SUPORT EMOCIONAL EN ESTATS DE SALUT COMPLEXOS, SOLEDAT I SITUACIONS DE FINAL DE VIDA.

FER UN PIA IMPLICA ELABORAR UN INFORME SOCIAL I, PER TANT, AQUEST ANY 2021 S’HAN REALITZAT 288 INFORMES SOCIALS.



Arranjaments d’habitatges

Any
Nombre 

d’arranjaments

2012/2013 12

2014/2015 36

2016/2017 23

2017/2018 18

2019 0

2020 14

2021-2022 En curs

2012 al 2018
Els arranjaments es van realitzar dins del programa

de la Diputació de Barcelona

2019
La Diputació de Barcelona va canviar les condicions del programa, des de 

l’Ajuntament havíem de prestar els serveis tècnics des del nostre departament 
d’obres i contractar les empreses per realitzar els arranjaments. Fent aquest 

tràmit molt més dificultós. 

2020
Davant la necessitat, es va obrir una línia de CAE per realitzar arranjaments per a 
gent gran i/o dependent. El 2021 la Diputació retorna al programa inicial que es 

reprendrà al municipi.

2021- 2022

En tràmit 14 arranjaments dins el programa de de la Diputació de Barcelona

El Programa té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat
de vida de les persones, mitjançant la realització de petites reformes d'adaptació
funcional que els hi permetin romandre a la seva llar i en el seu entorn més proper
el màxim temps possible



Tipus de material Total Homes Dones

Cadira de Rodes 22 6 16

Caminadors 16 7 9

Cadires i taules de 
bany

26 10 16

Barana de llit 1 1 0

Alces 13 7 6

Coixins 5 4 1

Crosses, bastons 3 1 2

Conjunt Ajudes 
Tècniques

86 36 50

Préstec d’ajudes tècniques 

2021
S’ha adquirit el següent material:
S’ha invertit: 1.699,63€
-2 caminadors de 4 rodes
-3 parells de crosses
-3 potes d’elefant
-6 elevadors WC
-2 cadires de dutxa amb rodes
-6 cadires de dutxa (amb respatller o 
braços)
-2 tamborets de dutxa

El Banc d’ajudes tècniques rep 
donacions i compra anualment 
nou material

Alt increment de la demanda.
El  2020 es van prestar 30 
ajudes tècniques i el 2021 han 

estat 86



Any grups Participants Aclariments

2012 1 14

2013 2 23
6  participants Habilitats parentals 

17 participants Suport cuidadors

2014 1  17  

2015 2 17
13 participants grup CAPI
4  participants grup suport pares amb fills  

amb discapacitat menors de 12 anys 

2016 2 31
16 participants grup CAPI 
15 participants grup Plataforma

2017 2 27
12 participants grup CAPI 
15 participants grup Plataforma

2018 2 27
12 participants grup CAPI
15 participants grup Plataforma

2019-2020
------ ------- No es realitzar per la situació pandèmia

2021 2 9 9 Participants grup 
Centre Cívic Tacó

Grup de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua per a cuidadors/es

És un espai de relació, suport psicològic i d’intercanvi d’experiències i
ajuda mútua entre persones cuidadores no professionals. S’han
realitzat 10 seccions conduïdes per una psicòloga de FACAC, el 2021
al C. Cívic Tacó.

“ cuidar sense descuidar-se”



Transport adaptat

Destinació

2021

Nombre

d’usuaris 

C.O. L’Espiga. Vilafranca 6

Residència l’Espiga. Vilafranca 1

CO Tegar. Vilanova 4

CO Mas Albornà 2

TOTAL 13

El servei de transport accessible i/o assistit té per objecte el 
trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna de 
persones amb discapacitat amb dificultats de mobilitat 
(mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem 
d’acompanyament).
Conveni de cooperació interadministratiu entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf.



Promovent el Bon Tracte a les persones grans

TREBALL TRANSVERSAL I EN XARXA
PER LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I
INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE
MALTRACTAMENT A LES PERSONES
GRANS.

COMISSIÓ ACTIVA I IMPLICADA,
LIDERADA PER LA REGIDORIA DE
GENT GRAN I DEPENDÈNCIA ON
INTERVENEN DIFERENTS
PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DE
SERVEIS SOCIALS, SALUT I COSSOS
DE SEGURETAT.

ACCIONS 2021
-4 reunions plenàries, presencials i telemàtiques
-Sensibilització i difusió del Protocol en els centres
-Treball de casos
-Participació en grup de treball de Maltractament de 
la Diputació de Barcelona



Referent Comunitària de Dependència
Novetats Valoracions

Llista espera residencia i Centre de Dia

FormacionsExcepcionalitats i prioritzacions

 Valoracions totals: 895

 Valoracions grau I, II o III: 792

 Valoracions No grau: 103

 DL 9/2021 equiparació import prestació
vinculada a residència i centre de dia de 
grau II i III.

 Sociosanitaris: competència Salut. S’exclou
de la Cartera de Dependència.

 Automatització PIAs CUINOPRO per canvi
grau.

 Modificació normativa Capacitat d’obrar.

 Implementació del JADE.

 Canvis organitzatius Departament: afectació
directa en el desenvolupament de la tasca. 

 5 sessions a Serveis Socials Bàsics

 1 sessió a ABS

 1 sessió a Residències

Telemàtic vs. 
presencial: 
augment

nombre de 
formacions
realitzades

Augment
casos 

menors de 
65 anys.

Llista 
espera: 

284 
pendents

valorar

Demora 
registre: 
més de 3 

mesos

Totals 13

Aprovats 10

Denegats 3

Menors 65 anys 7

Grau I 1

Ingrés plaça pública 7

Ingrés prestació
vinculada

3

RESIDÈNCIES (a gener 2022)

Josepets (pública) 1 any i 7 mesos

Casa Empara (pública) 2 anys i 4 mesos

Cugat Residencial (PEV) 4 mesos

Santa Teresa (PEV) No llista d’espera

Les Onades: (privada) No llista d’espera

Sant Jaume (privada) No llista d’espera

CENTRE DE DIA (a març 2022)

Masbau (pública) 1 mes

Capi (pública) 9 mesos

Vilavall (pública) 8 mesos

La Geltrú (pública) No llista espera

Magdalena Miró (pública) 9 mesos

Recreo (PEV) No llista d’espera

Casernes (PEV) No llista d’espera

Cugat Residencial (PEV) 4 places lliures

Conseqüència de 
les altes llistes

d’espera accés a 
residència

2 trobades amb Responsables 
de Servei Alt Penedès i Garraf

592 PIAS validats



Garantir el dret a la cobertura de les necessitats bàsiques és una de les funcions dels Serveis Socials Municipals. 
Ho fem mitjançant una xarxa de serveis coordinats i co-liderada amb les entitats socials del municipi. 

COBERTURA 
NECESSITATS 
BÀSIQUES: 
ALIMENTACIÓ I ROBA





ECONOMAT

2021. Destacats

 Consolidació del servei a domicili iniciat durant el 2020

 Integració de l’aplicatiu equaliment al programa Hèstia per tal d’unificar i actualitzar dades

 Oferiment del lot mascota a aquelles Unitats Familiars amb gat o gos

 Renovació del quadre elèctric, d’acord amb les noves necessitats de l’espai

 Renovació de contracte amb Prysmian per a la cessió del local

 Canvi del sistema d’enllumenat per llums LED, contribuint a l’estalvi energètic

 Adquisició d’un segon vehicle per donar resposta a les necessitats de la nova realitat 



Economat

L’Economat, un projecte en constant creixement, que s’adapta dia a 
dia a les noves realitats.

Tot i que inicialment estava gestionat íntegrament per voluntariat, 
l’adaptació constant que caracteritza el projecte ha creat tres llocs 
nous de treball:
• Una persona responsable del servei
• Un xofer
• Un mosso de magatzem, contractat gràcies al programa ACOL per 

a joves.

Consolidat com un referent de ciutat i un exemple per altres 
municipis, segueix sumant dia a dia noves mirades i aportacions que 
ens ajuden a créixer i millorar. 

Cal treballar cada 

dia per construir un 

futur sense exclusió 

social. 



Any 2018 2019 2020 2021

Persones 2415 2321 2973 2825

Famílies 880 877 1126 1130

Adults 1475 1424 1880 1837

Menors d’edat 940 916 1121 1006

Economat

2021

Malgrat estar molt per damunt en 
relació al 2019, hi ha una tendència 

clara a l'estabilització

2021

Els mesos d’octubre, novembre i 
desembre, ha baixat el nombre de 

famílies mensuals, que des de l’inici 
de la crisi superava les 600. 
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Economat

2021
VULNERABILITAT D’ESTIU

24.960 € aportacions

312 infants

Cost del servei 350.982,02 € 

85.251,44 kg de compra

81 % dels aliments a cost zero (minves, donacions)

389 serveis a domicili,  a 38 unitats familiars diferents.

El servei a domicili es porta a terme gràcies a la  col·laboració entre els departaments de Convivència i 

de Mobilitat.

Gràcies a la sessió d’un vehicle elèctric dos dies a la setmana els agents cívics poden fer el repartiment 

del servei arribant a habitatges ubicats a l’extraradi. 



ECONOMAT

2021

INICIATIVES SOLIDÀRIES 

Recollida de productes d’higiene
De diferents centres escolars de la ciutat

Suport de  més de 70 empreses

Recollida de 655 carmanyoles procedents de minves dels  centres educatius

Recull de 20.092 Kg de minves

Col·laboració amb 3 PFI 
de l’IMET: 
1 Adaptat

2 Ordinaris

Col·laboració amb 
Servei de Mesures 

Alternatives:
7 TBC (justícia)

4 SMA (ajuntament)



Servei de Rober

SERVEI DE ROBER

2016 2017 2018 2019 2020 2021

DERIVACIONS 96 97 98 109 71 161

Adults atesos 155 152 145 168 73 199

Menors atesos 169 205 191 194 84 131

El suport de les entitats Associació Alè (servei de rober) i la Fundació 
Formació i Treball (Botiga Roba Amiga), permeten facilitar roba a les 

famílies vinculades a Serveis Socials

L’any 2021 s’han atès un total de 330 persones/161 famílies

Signatura d’un conveni amb la Fundació Formació i Treball per 
complementar la provisió de roba 

BOTIGA ROBA AMIGA

65 talons per valor de 10€ cadascun



Serveis relacionats amb l’alimentació

Café Caliu 2017 2018 2019 2020 2021

Mitjana de persones 

diària
12 16 10

Han ofert 

serveis els 

mesos de 

gener i 

febrer

16

Espai Sopem 2017 2018 2019 2020 2021

Mitjana de persones 

diària
10 17 15 25 29

Casa d’Empara 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de racions 

lliurades
11.210 10.595 10.668 10.132 10.000

Complementant la funció de l’Economat i del menjador social, 
aquests 3 serveis ofereixen aliments en els diferents àpats del dia

Són espais d’entitats de la Mesa d’Entitats Socials que reben el 
suport de la Regidoria en la provisió directa i en la compra dels

aliments que cuinen

Convenis amb 6 escoles del municipi i 3 de la comarca i acords
amb 2 centres  que permeten reaprofitar l’excedent del menus

escolars. 



La qualitat, la innovació i el desenvolupament són objectius que tenen el seu espai a la regidoria, des del desig motor 
necessari de voler millorar allò que fem i com ho fem. 

Creativitat i proactivitat orientades a uns resultats desitjables. 
L’àmbit QID és un espai físic, mental i organitzatiu per donar sortida a les idees, i per passar de les idees a l’acció.

ÀMBIT QUALITAT, 
INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT
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Si el QID es generador i impulsor de noves idees 

necessita CAPTAR aquestes idees, 

PROMOURE que apareguin, FACILITAR
que s’expressin i MOBILITZAR el que sigui 

necessari per convertir-les en acció

L’antena és el radar de captació i el canal d’emissió: ens permet buscar la informació útil a la 

regidoria i comunicar el que sigui convenient. L’antena ens aporta visió, ens dóna visibilitat i ens 
connecta amb els aliats necessaris

Aquestes funcions 
estructuren l’arquitectura del 

QID en: 

El laboratori és l’espai on s’expressen i s’analitzen les idees per descobrir com convertir-les en 

accions i canvis útils a la regidoria. 

La factoria és el procés de treball que materialitza les idees, a partir de dues matèries 

primes: una idea-projecte clar, i un equip de treball organitzat entorn a aquest objectiu.

L’hivernacle és el repositori d’accions necessàries que esperen les condicions favorables per 

desenvolupar-se. És l’espai on queden guardades les idees que no s’han pogut materialitzar. 
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SSM-Cat adaptat per treballar 

amb  les famílies
Proposta EBAS Nord: adaptació de l’eina SSM-Cat per 

generar un espai que faci possible co-construir amb la 

persona/família una autoreferència de la seva situació 

(autosuficiència), des de tots els dominis (esferes 

diagnòstiques) de l’eina.

Soledat no desitjada
Proposta direcció política: 

abordatge preventiu i proactiu de 

la soledat des del fet vital que 

deixa una persona gran sola

Millora del servei de primera acollida
Proposta de direcció: anàlisi dels elements de millora possibles al servei de primera acollida, ens 

permet identificar 7 processos que configuren el procés de factoria. 
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Factoria de millora del servei 

de primera acollida
7 línies de millora que identifiquen 

68 accions necessàries

Factoria de millora del nostre web
Estudi previ, elecció de premisses i definició de 

l’arbre de contingut
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El treball social en xarxa possibilita accions que en una escala individual serien inviables. 

La suma del màxim nombre d’agents possibles, alineats en una mateixa intenció, permet construir noves 
realitats necessàries des de l’aportació complementària.

TREBALL EN XARXA:

MESA ENTITATS SOCIALS
MODEL COL.LABORATIU       
TAULA DE SALUT MENTAL



Subvencions a projectes 
d’entitats socials

 

Subvencions de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre 

Entitat Import  Projectes subvencionats 

Fundació Casa d’Empara  1.293€ Lliurament d’entrepans i carmanyoles  

Associació de familiars i persones 

afectades per malalties mentals 

6.681€ Risc d’exclusió i salut mental 

Amics de la Gent  Gran 5.010€ Acompanyament a persones grans 

Fundació Sant Antoni Abad 5.845€ Habitatge d’emergència  

Grup ATRA 6.681€ Actua tots x tots i club social 

Vilanova Actua 2.045€ El meu hobby, activitats de lleure 

Espai Sopem 4.075€ Menjador social nocturn 

Associació de persones amb discapacitat 

del Garraf 

1.002€ Projecte d’Inserció Laboral Margalló 

Càritas 3.358€ Habitatge solidari, reforç educatiu i hort social 

Creu Roja 1.610€ La joguina educativa 

Fundació Formació i Treball 5.845€ Activa’t 45 itineraris d’inserció 

Associació Autisme en Futur 4.175€ TEAcompanyent 

Associació Espanyola Contra el Càncer 1.670€ Suport social a famílies vulnerables 

Associació Parkinson 251€ Servei d’atenció i orientació families 

Associació Marinada vilanova 100€ Taller suport psicològic 



La relació de suport i treball comú de la 

Membres que formen la Mesa

Serveis Socials Ajuntament

Pla d’Acció Comunitària Inclusiva PLACI

Oficina del voluntariat, regidoria de Participació

Associació 5/14 espai sopem

AFAMMG

Amics de la Gent  Gran

Associació Alè

Fundació Casa d’Empara

Caritas

Creu Roja

Fundació Formació i Treball Garraf

Fundació Sant Antoni Abad

Grup ATRA

Activament Garraf

Vilanova Actua

Associació de persones amb discapacitat

En color vermell nous membres 2021

Objectius 2021 treballats a la Mesa:

La Mesa d’Entitats és, des de fa 11 anys, un espai PERMANENT de treball en xarxa entre l’Ajuntament i les 
entitats socials sense ànim de lucre del nostre municipi.
Som un grup de persones que formem un espai de treball permanent representant  a les nostres 
organitzacions, i que en benefici de la població de Vilanova abordem objectius socials comuns ajuntant els 
nostres recursos, coneixements i capacitats



Taula de 
salut mental

És un espai de treball en xarxa format per 16 serveis de la comarca del Garraf: serveis socials, 
sanitaris, educatius, formatius i entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones amb 
diagnòstic de salut mental. 

Permet treballar de manera coordinada, complementària i col.laborativa.

Espai de treball permanent des de l’any 2014 que organitza l’a seva activitat en: 

• Plenaris
• Grups de treball: Coneixement de recursos i guia, treball de casos complexos i promoció progama

amb joves

Inici del projecte 
PARLA’N, de gestió 

emocional per a 
joves

Disseny de la 
campanya de 

benestar emocional 
Cuida’t Vilanova 

que s’inicia a l’abril 
de 2022

Elaboració dels 
vídeos en primera 

persona de la 
campanya benestar 

emocional



de coordinació social i sanitària

Any 2021
Enguany l’activitat i la producció del treball en xarxa del Model Col.laboratiu ha estat 

MíNIMA. L’augment de la pressió assistencial de bona part del serveis implicats n’és 

una de les causes. Malgrat això:

 S’han mantingut les reunions bimensuals del Grup Motor i s’ha actualitzat el 

directori.

 S’han sumat dos serveis més: EAIA i SIE

 S’ha organitzat una sessió en el sí del grup motor de replantejament i 

recuperació de l’activitat del model per l’any 2022

Anys 2013-2020
 Constitució Grup Motor i ampliació posterior de membres

 Definició del model i de les premisses fonamentals de treball 

 Diagnosi prèvia de necessitats: enquesta i grup de discussió

 Convocatòria de dos plenaris amb més de 200 professionals

 Constitució de 4 equips de treball per àmbits d’intervenció

 Creació d’eines d’identificació comuna: logotip i butlletí informatiu periòdic

 Creació d’un directori de contactes actualitzat

 Avaluació dels resultat de 2 anys d’implementació

 Tallers, sessions i conferències de formació conjunta

 Implementació dels consentiments informats

 Inici dels espais d’interconsulta i treball conjunt de casos-pacients

 Presentació del model a congressos i jornades

 Publicació de dos articles a revistes socials i de salut

 Elaboració de 4 protocols: salut i escola, intervenció amb acumuladors, intervenció en 

patologia dual, i detecció i intervenció en situacions de maltractament a la gent gran

 Acord i definició i pilotatge del projecte d’estades inter-serveis “El convidat”

 Elaboració del protocol d’intervenció en complexitat social en salut mental

 Rebem el reconeixement de Bona Praxi atorgat per la Fundació Pi i Sunyer

Procés, implementació i resultats 



Garantim i protegim el dret d’accés als subministrament d’aigua, llum i gas
Ajudem a les famílies a entendre i abaratir les factures contractant els subministraments 

de la manera més convenient

DRETS I 
ASSESSORAMENT 

ENERGÈTIC



Grups d’Estalvi en Subministraments i assessoraments energètics  

Espais grupals que tenen com a objectiu abaratir els costos dels subministraments

revisant 14 aspectes diferents

Permet capacitar les persones per entendre les seves factures, 

i per modificar-ne el que sigui convenient

DADES 2020: 4 sessions grupals presencials i 52 atencions individuals telefòniques i online

2018-2021

40 sessions grupals

90 atencions individuals

307 llars beneficiàries

Espais grupals que tenen com a objectiu abaratir els costos dels subministraments

revisant 14 aspectes diferents

Permet capacitar les persones per entendre les seves factures, 

i per modificar-ne el que sigui convenient

DADES 2021:   7 sessions grupals presencials + 38 atencions individuals telefòniques i online

58 llars-famílies 
han assistit al GES 

durant el 2021



Auditories energètiques

Auditories 

energètiques
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de llars 25 21 12 31 37 40

auditoria 

energètica

Identificació 
llars candidates

Entrevista inicial + 
2 visites a domicili

Consells sobre 
hàbits de 
consum 
eficients

Canvis tarifaris-
reducció de 

despesa

Instal·lació 
d’elements de 

reducció de 
despesa

Informe final de 
retorn a la família Una auditoria redueix els 

costos de 
subministrament, millora 
els hàbits de consum i el 

confort de la llar

L’estalvi anual estimat és de 

377€ de mitjana: 

Un 22% de reducció de 

despesa anual en cada 
domicili

Incorpora la 
instal·lació d’elements 

d’estalvi en 
il·luminació,  aïllament 
tèrmic,  elements de 

control de la despesa i  
reducció de cabdal



Altres actuacions en matèria de
drets energètics-pobresa energètica

Protecció d’interrupcions de subministraments per deutes

Informes emesos
-IRER en aplicació llei 

24/2015-

2018 2019 2020 2021

354 253 163 222

Comptadors 

solidaris

Altes de nous 

comptadors

Total en servei

2017 22 49

2018 16 50

2019 9 55

2020 16 58

2021 24 78

Relacions col.laboratives amb altres ens locals per harmonitzar actuacions.

La TAULA SUPRACOMARCAL GARRAF ALT PENEDES DE POBRESA 
ENERGÈTICA  s’ha mantingut inactiva.

Dues actuacions de denuncia conjunta SSB i OMIC

Reunió SSB-OMIC amb direcció territorial i clients vulnerables d’Endesa i 
amb Grup Instalacions gestors del punt de servei.

Suport en la denuncia d’una interrupció de subministaments als mitjans de 
comunicació

Dades 2021
Aplicació de descomptes en el subministraments d’aigua

Tarifes super-reduïdes d’aigua 2020 2021
21 6

Aplicació directa de tarifa bonificada 

per informe de vulnerabilitat
210



ÀMBIT ATENCIÓ 
INTEGRAL 

SALUT I SOCIAL 
CAPI BAIX-A-MAR

Un EQUIP únic de treball format per totes les professionals de salut i serveis socials que 
incorporen una mirada àmplia en tots els models i nivells d’intervenció: individual/familiar, 
atenció grupal i, afavorint la participació de la comunitat.



Aquest segon any de pandèmia.... 

Ha reportat els següents canvis en la dinàmica i organització del treball intern

El model de treball per UBAIS s’adapta a la nova organització interna i dels professionals, condicionada per la priorització de l’atenció en la 

pandèmia, els canvis d’agendes i l’activitat professional, baixes laborals...

Les visites domiciliàries es redueixen, donada la situació de pandèmia i el compliment de les mesures de prevenció i protecció  de salut

Es programen activitats  que, donada la situació de salut, han de modificar-se o inclús anul·lar-se en el darrer moment  ( FAQ’s, Punt 

Omnia...)

En la millora de l’accessibilitat dels usuaris, es crea un correu electrònic genèric de l’equip. L’objectiu és que les persones usuàries puguin 

demanar cita, descongestionant la centraleta telefònica  i garantint una millor atenció del servei.

Es posposen les propostes d’activitats grupals, condicionades per les recomanacions d’aforament i poca receptivitat de les persones 

usuàries de compartir espai de trobades amb altres 

Algunes de les Comissions on participen tots els estaments : Organitzatives, Comunitària, Qualitat...... Redueixen les seva activitat i altres 

s'anul·len. L’activitat es reprèn a finals d’any de forma progressiva

Tancament del  Centre de dia CAPI durant els 6 primers mesos del 2021, i reinicia l’activitat el juny de 2021. 

En el curs escolar 2020-2021, trasllat de l’activitat del Centre Obert de Mar al IES Baix-a-Mar, que dona atenció als petits dels cursos de P3 

a P5, i suposa una pèrdua del servei pel CAPI. Recuperació dels Espais Familiars de 0 a 3 anys al CAPI a l’últim trimestre del 2021

Redistribució dels espais d’atenció a les persones usuàries en la mateixa zona d’atenció per separar-la de l’espai de treball intern



Intervenció individual/familiar

2021
• Recuperació i augment del nombre de derivacions directes CAPI degut al treball de la UBAI
• S’equilibren les derivacions de salut i Primera acollida 
• El major nombre de derivacions de salut en conseqüència comporta un increment del treball amb la 

UBAI

Espai de treball de la UBAI

• L’espai de treball de la UBAI facilita la trobada tècnica dels professionals salut/social
• L’objectiu és la presentació de nous casos, l’anàlisi i pla de treball conjunt...
• Coordinació dels casos en seguiment
• Espai d’interconsulta i assessorament en el quals no sempre ha d'intervenir l’equip social o de salut
• Funció de connectors amb altres equips d’Acció Social i de consulta de l’existència d’història social



Intervenció grupal

Participació Programa CulturaMent
• Programa impulsat per la regidoria de cultura, adreçat a les persones grans afectades de deterior cognitiu, demència. Es 

pretén apropar la cultura a aquest col·lectiu, fent-lo partícip, enriquint-los com visibilitzar (parlar-ne) i sensibilitzar a la 
ciutadania. 

• El CAPI proposa realitzar els tallers adreçats als seus pacients, i que l’activitat es realitzi en el propi centre.
• La captació es realitza segons cribratge d’infermeria
• Es realitzen els tallers: Retalls de memòria i taller de Musicoteràpia on hi participen un total de 32 persones

Valoració dels tallers
• El cribratge fet per part d’infermeria va permetre constituir un grup homogeni per cadascun dels tallers
• El fet que en la trucada de captació es referenciés a la seva infermera i que havia estat ella la que la proposava com a

persona candidata va suposar que acceptessin sense massa insistència
• El fet de proposar-la al CAPI va facilitar l’accessibilitat i acceptació al trobar-se en un espai de confiança cap als pacients
• Tots els aspectes anomenats anteriorment van afavorir l’èxit de participació



Participació comunitària

Comissió Comunitària del CAPI
Sorgeixen 3 iniciatives relacionades amb les noves
Tecnologies.
Les activitats es desenvolupen al Punt Omnia de la
Casa del Mar, conduïdes pels professionals que
pertanyen a la Comunitària del CAPI. Des de l’equip
social es deriven les persones usuàries per a la seva
participació.

Tecnologia per a la salut comunitària
Amb el suport dels/les professionals de la salut
aprenem a fer ús d’aplicacions i de les tecnologies per
gestionar millor el nostre propi benestar.

Doctor Google
Bones pràctiques d’Internet mèdica: navegació
segura, pàgines fiables i consells sanitaris en
col·laboració amb Salut Comunitària del CAPI Baix-a-
Mar

FAQS La meva salut
Creació del compte, instal·lació i/o modificació, ús i
preguntes més freqüents



Acció en el Dia Universal de la Infància
A iniciativa de les educadores es proposa en una CAD de l’Escola Arjau la celebració
d’aquest dia amb col·laboració del CAPI. Tots/totes els/les alumnes del centre
educatiu elaboren una decoració relacionada amb els Drets de la Infància i la
pengen, amb la participació dels delegats de 6è, a la zona de pediatria del CAPI.

Guarniments de nadal al centre
Es proposa al Centre de dia CAPI elaborar els
guarniments de nadal per l’ambulatori. Les
persones usuàries del Centre de Dia i les
treballadores elaboren un arbre de nadal amb
material reciclat.

Participació comunitària



Participació comunitària

IES BAIX A 
MAR

ESCOLA 
L’ARJAU

CENTRE 
OBERT

CASA DEL 
MAR

ESPAI 
FAMILIAR AGI

ESPAI FAR

CENTRE DE 
DIA CAPI

CAPI



El mes de maig de 2021 es va cel·lebrar telemàticament la revisió final del projecte. El veredicte de la 

Comissió Europea va tancar el projecte amb valoració SATISFACTÒRIA. 

SoCaTel va finalitzar els treballs de disseny, execució i 

desplegament de la plataforma tecnològica el passat mes de 

gener de 2021.

La plataforma és oberta i es pot descarregar a GitHub.



• Produir, analitzar i difondre coneixement sobre l’entorn i la realitat
de l’exclusió social i l’impacte de la metodologia comunitària en el
seu abordatge. Cal generar coneixement sobre l’abordatge de
l’exclusió social en clau comunitària i mesurar el seu impacte en les
condicions de vida de les persones.

• Impulsar la creació d’eines de generació i difusió de coneixement
basat en evidències.

• Incidència en la perspectiva inclusiva i comunitària en espais de
treball en xarxa i/o transferència de coneixement.

VNG Inclusió 
-PLA DACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA-

Aposta per la dimensió metodològica PLACI

MEMÒRIA VNGInclusió

file://Dades/Grups/Serveis Socials/Informació i Documents/Serveis Socials - Memòria/2021 memòria VNG Inclusio.docx


Observatori Social i Comunitari

Produir, analitzar i difondre coneixement sobre l’entorn i la 
realitat de l’exclusió social i l’impacte de la metodologia 

comunitària en el seu abordatge. 

• Generació i transferència de coneixement social de la 
ciutat.

• Suport metodològic al treball comunitari del Tacó i 
l’Armanyà – EBAS Nord. 

• Participació en l’espai d’Intercanvi dels PLACIS. Recurs tècnic de la 
diputació de BCN.

• Participació a la Mesa d’Entitats Socials. Dinamització de la píndola 
formativa “Amb mirada inclusiva” i PAE sobre temes d’inclusió. 

• Participació en el grup d’Economia Social i Solidària: assessorament 
metodològic i perspectiva inclusiva procés creació mapa de consum 
responsable. 

• Participació en el grup de Lleure Inclusiu. Sub-comissió de promoció 
a la infància. PLIA. Regidoria d’Infància, adolescència i Joventut

• Assessoraments en la incidència perspectiva inclusiva: grup 
d’envelliment i dependències, bases de les subvencions a infants 
(Infància).

Participació en espais de treball en xarxa i/o 
transferència de coneixement.

Incidència en la perspectiva inclusiva i comunitària

Anàlisis dades secundàries: Informe de dades sociodemogràfiques i 
indicadors d’habitatge del Tacó i l’Armanyà.

Aproximació qualitativa anàlisi de l’acció comunitària: 
Identificant el relat comunitari, l’acció comunitària i el seu impacte en 
l’àmbit d’intervenció.

 1 focus grup. Identificació acció comunitària i el seu impacte. EBAS Nord.
 1 grup de discussió. Identificació i co-construcció relat comunitari entre 

serveis (EBAS Nord i Participació).

 Explotació i anàlisis indicadors sociodemogràfics per barris a VNG.
 Informe d’anàlisis de la població del Nucli Antic – programa treball 

als barris. 
 Actualització del SIS –Sistema d’Indicadors Socials- . 



Observatori Social i Comunitari 

Coneixement 
25%

Informació 
44%

Dades
31%

Quin tipus de suport s'ha donat des de 
l'Observatori Social i Comunitari?

Globals/de 
ciutat
50%

de barris 
50%

Per  quin nivell territorial es demanen
les dades/informació/coneixement?  

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Ajuntament de VNG. Participació, Gent Gran i Cooperació

Ajuntament de VNG. Acció Social

Ajuntament de VNG. Convivència i Equitat

Organisme Autònom. IMET-Treball

Entitats/altres serveis ( Amics de la Gent Gran, Centre…

Regidor Govern Obert, Transparència i Responsabilitat…

Ajuntament de VNG. Habitatge

Regidor Dependències i Inclusió

Ciutadania (estudiant màster)

A quins serveis s'ha proveït de coneixement, dades i suport
metodològic durant el 2.021 per part de l'OBS?

DADES
• Recerca i càlcul 

d’indicadors i/o taxes. 

INFORMACIÓ
• Assessorament sobre indicadors, naturalesa 

d’aquests i interpretació (comparativa, 
sentit). Recerca i càlcul d’indicadors i/o 

taxes.

CONEIXEMENT
• Diagnosis a mida per aprofundir en el coneixement

social i comunitari de la població i/o col·lectius
concrets de la població. Anàlisi de dades

quantitatives i/o qualitatives



EBAS NORD

Treball Social Comunitari: processos de transformació social.



EBAS NORD

Aquesta memòria vol compartir la mirada comunitària amb la que s’ha emmarcat la feina realitzada a un
Equip Bàsic d’Atenció Social, l’EBAS NORD.

 Equip de recent creació que al llarg de l’any 2021 s’ha implementat als barris Tacó, Armanyà i una part
del Llimonet Nord.

 Format al novembre 2020, dotació: 1 Treballadora Social, 1 Educadora Social, ½ Treballadora Social d’EAD
i ½ Administrativa.

 Aquest equip neix amb l’encàrrec específic de generar processos de transformació social amb la
comunitat i des de la comunitat.

 S’estableix com a prova pilot per tal d’apropar els Serveis Socials a la ciutadania: retorn als orígens en
sentit ampli.

 Eixos vertebradors de l’EBAS NORD: Pulsió de vida i Hàbits saludables.



Treball social comunitari

Pensem el Treball Social Comunitari des del simbolisme del Bosc:

Hi ha estudis científics que sostenen que els arbres d’un bosc, siguin o no de
la mateixa espècie, estan connectats entre sí a través d’una xarxa subterrània
de fongs que s’entrellacen amb les arrels dels arbres. Per aquesta xarxa
traspassen recursos vitals i també comparteixen informació més complexa,
establint així diferents tipus de relacions, configurant un veritable sistema de
comunicació i cura al bosc, pel bosc, amb el bosc.

Des d’aquí ens visualitzem com a Equip. També en
relació a d’altres equips, altres regidories i altres
àmbits d’actuació: boscos que ens alimentem, ens
comuniquem i ens cuidem.

• SOM COMUNITAT PERQUÈ SOLES NO
PODEM, PERÒ SOBRETOT, PERQUÈ
SOLES, NO VOLEM !!!!!



TEIXINT BARRI: espai de trobada amb famílies on poder compartir experiències i 
construir una xarxa de suport veïnal.

Objectius generals:

 Facilitar la creació d’un espai de
coneixement mutu en el que es
generin vincles i relacions de
respecte i cura.

 Potenciar el treball col·laboratiu
entre diferents regidories de
l’Ajuntament i entitats del tercer
sector de la ciutat.

Objectius específics:
 Teixir vincles i llaços de suport i

ajuda mútua.
 Promoure la pertinença a la

comunitat.
 Potenciar construcció de relacions

d’ajuda i suport entre el veïnat.
 Fomentar el coneixement

intercultural.
 Promoure espais de relació fora del

grup.



GRUP TEIXINT BARRI

Sessions grupals:
 23 sessions durant l’any 2021.

 Lloc: C.C. Tacó i Parc Ovidi Montllor.

Participants:
• 22 dones: 3 no s’atenen a cap EBAS.

• Mitjana d'assistència x sessió:  11 
dones.

• Assistència amb fills/ filles menors 
de 3 anys:  entre 2 i 4 infants a cada 
sessió.

• Orígens : 

• 11 dones del Marroc.

• 3 dones llatinoamericanes.

• 8 dones del territori.

Sortides:
4 (*)sortides al llarg de l’any:

• A la platja.

• Visita a l’Espai Far.

• Visita al Museu Cal Papiol.

• Sortida a comprar màquines de cosir.

(*) les dones conviden a altres dones que no són del 
grup a venir a les sortides.



Metodologia

 Teoria Grupoanalítica.

 Conducció compartida i col·laborativa a càrrec de 2
Educadores Socials i 1 Treballadora Social ( gener-Juliol
2021).A partir de setembre 2021,1 E.S i una T.S.

 Trobades quinzenals de 90’ de durada.

 Sessió post-grup de 30’ de durada on s’intercanvien
impressions i es socialitza observació directa : missatge
latent i manifest, dinàmica grupal…

 Diari de camp os es recull registre de la sessió i
fotografies.
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Servei d’Atenció Domiciliària: SAD

Justificació
 Professionals d’atenció al domicili com

a part de l’EBAS: 2 TF i 1 TLL.

 Funció de suport i acompanyament al
costat de les persones, a casa seva des
de la cura i mirada i escolta atenta.

 Reunions quinzenals amb els objectius:

1.Coordinar l’atenció a les famílies en les
que estem treballant conjuntament.

2.Coordinar el procés de derivació de noves
famílies que derivarem a SAD.

3.Coordinar el procés de finalització de
SAD.

4.Generar sentiment d’equip, cohesió i un
llenguatge comú ( que no únic).

Activitat conjunta
 17 famílies amb SAD :

1. 13 SAD Dependència.

2. 4 SAD Social.

 6 reunions d’equip amb freqüència 
setmanal: Abril i maig-21.

 Avaluació conjunta: es consensua 
freqüència quinzenal amb l’equip ( 
EBAS +TF+TLL): juny a desembre-
21.

 2 Participacions de TLL a reunions 
interdisciplinàries i 
interdepartamentals.

Impressions
• Companyes SAD:

...” al principi vaig pensar que això seria un
rotllo i una pèrdua de temps”....”Espai on la
meva opinió val”... “ Treballeu molt”... “ soc
de l’EBAS Nord”... “ les incidències les
parlem i acordem què fer plegades”...

• EBAS Nord:

...”tenim una visió global personal i familiar
que permet una actuació més integrada
“......” el dia a dia de les companyes del SAD
és dur i estan molt soles”... “ tenen una
capacitat d’escolta i d’implicació enorme”...



Visites a Domicili:

• Les visites a domicili les plantegem des del 
respecte i l’interès genuí per conèixer de 
més a prop la realitat de la família.
Les plantegem des d’un canvi real de 
paradigma. Sortim del despatx per venir-te 
a visitar a casa teva: per visitar-te quan 
acabes de parir, per donar-te el nostre 
condol, per felicitar-te per les notes, per 
veure’ns en el teu entorn....

Any 2021 - Domicilis  

EAD 47(*)

EBAS NORD 72

(*) EAD: domicilis Llevant i Nord



Activitat tècnica EBAS NORD

Activitat presencial
Acompanyaments 23

Telefòniques/mitjasn electrònics 120

Carrer 15

Altres espais (Ensenyament, serveis sanitàris) 11

Dependències SSB 505

Total 674

Coordinacions
Sociòloga VGN Inclusió 4

Serveis Mediació 5

Regidoria Salut 7

Altres professionals estrègics 4

Escola Ginesta 11

Institut MIR 4

Centre Obert 34

S.E.A (Entitat Esport) 2

Mossos Esquàdra 1

Caritas 3

Policia local 1

Escola St. Jordi 2

TOTAL 78



Fuensanta: procés de transformació veïnal.

 Edifici propietat d’un gran tenidor.

 Viuen 20 famílies en situació d’exclusió habitacional.

 35 persones adultes.

 23 menors entre 4 mesos i 15anys.

 2 persones majors de 70 anys, amb dependència.

 Origen de les famílies:

 Situació d’insalubritat per plagues de paneroles i xinxes de llit.

 Primers contactes en context de Grup Teixint Barri: facilitem instàncies per
tal informin a l’Ajuntament de la situació.

Estat
9

Sud 
Amèrica

7

Marroc
4



Fuensanta: abordatge comunitari

Es parteix de demandes individuals tractades en grup. Es
decideix col·lectivament què fer i com.

La Comunitat de veïnes presenten instàncies adreçades a
Regidoria de Salut.

EBAS Nord, Tècniques de Salut, Tècniques de Convivència i
Tècniques de Convivència ens reunim per 1er cop amb el
veïnat el 14 abril-21.

Durant l’any 2021 ens reunim de manera consensuada i
programada en 6 ocasions.

Cada 7/15 dies tenim contactes espontanis amb les veïnes
que s’han erigit com a líders naturals del procés.

Grup de WhatsApp veïnat...



Barris i Comunitats: motors de transformació 
social.

 Projecte de la Diputació de
Barcelona: Prova pilot.

 Programa d’intervenció integral en
àrees urbanes complexes, per
reduir les desigualtats
socioeconòmiques i promoure la
convivència inclusiva, la
participació i la cohesió social a
través de l’enfortiment comunitari,
l'apoderament del veïnat i el reforç
de les aliances socials.

 13 municipis de la província de
Barcelona: Vilanova i la Geltrú n’és un.

 Es rep suport per implementar i
definir projectes comunitaris que es
desenvolupin als barris Tacó, Armanyà
i una part del Llimonet Nord.

 Intervencions centrades a espais i
equipaments públics. També a
comunitats veïnals.



TEIXINT BARRI.
Projecte de la Diputació de Barcelona.

L’eix vertebrador de les diferents accions iniciades als barris, parteixen del Grup de
paraula Teixint Barri.

Serà el que donarà nom al Projecte de la Diputació de Barcelona.

 Co-lideratge Regidoria d’Acció Social i Regidoria de Participació i Convivència.
 Primera reunió 9 juny 2021on es fa una primera aproximació al projecte, objectius,

finançament i implementació.
 Creació Grup Matriu ( G.M.) Format per 2 tècniques de la Regidoria de Participació

i Convivència i per l’Educadora Social i la Treballadora Social de l’EBAS Nord.
 El 30 juliol s'incorpora al GM la Treballadora Social que atén la dependència als

barris d’EBAS Nord.
 A partir de l’octubre 2021 es consensua la necessitat d’establir reunions setmanals

d’una durada de 90’.



Grup Matriu: un espai des d’on  anar....

 Constituint-nos com a Grup de Treball.

 Articulant diferents sabers i mirades.

 Creant un marc comú d’acció.

 Consensuant actuacions i estratègies.

 Coneixent-nos i reconeixent-nos.

Any 2021: 14 reunions.



Formació i assistència a congressos

 Formació Acció Comunitària i Inclusió Social, 20 hores. Juny-juliol, 
2021.

 Direcció Gral d’Acció Cívica. Formació Eina diagnòstica SSM-CAT.

 IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, 16 i 17 setembre, 
2021. Assistència i participació amb la Comunicació:  Projecte de 
Transformació Comunitari Teixint Barri.



Paraules que nodreixen el dia a dia

Gràcies!


