CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Manresa , 1 d’octubre de 2015, a les 19 hores a la sala de reunions de l’edifici
Infants, ctra. de Vic, 16.
PARTICIPANTS:

Membres del consell:
Sra. Mercè Rosich, presidenta del consell, de l’Ajuntament de Manresa
Sra. Josefina Ramírez, secretària del consell, de l’Ajuntament de Manresa
Sra. Fina Riera, vocal, de la Fundació AMPANS.
Sra. Esperança Escudé, vocal, del CDIAPB.
Sr. Jaume Espinal, vocal, de Caritas Manresa
Sr. Miquel Riera, vocal, de Creu Roja Manresa
Sra. Rosa Carulla, vocal, de la Fundació Althaia
Sr. Juan Manuel Bendala, vocal, de la Fundació Cots
Sra. Alba Oms, de la Fundació sociosanitària de Manresa.
Sra. Teresa Campanera, del Servei Català de la Salut.
Sr. Pilar Izquierdo, vocal , de la Fundació Rosa Oriol
Sra. Angels Santolària, vocal, representant d’ ERC.
Sra. Josep Ma Fius , vocal, representant de CIU
Sr. Felip Gonzalez, representant de PSC.
Sr. Gabi Palomero, vocal, representant de la CUP.
Persones convidades o representants d’entitats que formen part del
consell:
Sra. Montse Mestres, cap de servei de l’Ajuntament de Manresa.
Sr. Pol Huguet, representant d’ERC.
No assistents o excusats:
Sr. Miguel Cerezo , vocal, representant de Ciutadans
Sr. Jose Antonio Sierra, vocal, representant de DM
Sra. Anna Carbonell, vocal, de l’ Institut Català de la Salut.
Sra. Mercè Jubells, vocal, del Col·legi de treballadores socials.
ORDRE DEL DIA :

1. S’aprova l’acta del dia anterior. Tot i que els assistents no són els mateixos.
2. La Regidora presenta el consell, el primer d’aquesta legislatura. Es fa una
roda de presentació dels membres. La Regidora comenta que actualment la
Regidoria es diu d’Acció Social, ja que es vol donar una visió o mirada més
àmplia de les actuacions de la secció en el sentit de més comunitària, més
participativa. En aquesta línia apunta a què cal una reflexió del propi
consell, com ha de ser, quina funció té i si és oportú que a partir d’aquest
òrgan hi puguin derivar les diferents taules i comissions ja creades (taula
d’habitatge, de pobresa energètica, comissió d’infància del consell, comissió
de necessitats socials del consell, xarxa d’inclusió social). Cal qüestionar-se

l’actual reglament intern del consell i revisar si cal modificar-lo. El Regidor
Sr. Gonzalez demana quina capacitat de decisió té la xarxa i es comenta
que és un òrgan consultiu, informatiu, de participació conjunta i elaboració
conjunta de projectes, format per entitats però no per polítics ni
representants municipals. Sr. Palomero comenta que creu que ja és
correcte que aquesta xarxa no hi participin polítics però que potser fora
adequat que s’obrís més a la ciutadania. El Sr. Gonzalez demana que
l’Ajuntament fem una proposta. El Sr. Espinal comenta que fora ideal que el
consell es trobés un cop a l’any i es fes una proposta de treball per tot l’any i
que la resta de comissions i taules hi pengessin d’aquest òrgan.
S’acorda que l’Ajuntament farà una proposta i la passarà abans perquè es
pugui debatre i aprovar en el proper consell.
3.

Tema del dia: Infància en risc.
La Regidora repassa el document que s’ha entregat a l’inici de la sessió. És
un resum que recull el Pla Local d’Infància i Adolescència on hi ha les
actuacions que tenen a veure amb la infància en risc de la ciutat. Es
comenta que hi ha un error al document, la línia estratègia 3 és Infància i
estils de vida.
La Sra. Ramírez explica també com estan els temes d’ajuts escolars, ajuts
de menjador escolar, i com han anat les activitats d’estiu:
- Ajuts escolars. Curs 15-16 Ja ha finalitzat la convocatòria municipal
d’aquests ajuts, actualment s’està en el període de reclamacions, de
moment les dades són que hi hagut 1099 sol·licituds, 900 favorables,
1809 infants beneficiats. La quota que toca per nen/nena varia en funció
del nombre de punts, per exemple 4 punts són 24,19€ per nen i 9 punts
54,44€. S’hi destina una partida de 110.000 €.
- Ajuts menjador escolar. Curs 15-16 És una convocatòria del consell
comarcal del Bages, en la primera adjudicació hi hagut 1288 sol·licituds,
770 becats en 50% i 16 becats en el 100%, total de 786 becats. Resten
pendents d’assignació 204. La beca de 50% és d’un màxim del 3,10€ i la
del 100% de 6,20€. És probable que el consell comarcal del Bages faci
una altra d’adjudicació assumint els 204 pendents. Per això aquestes
són dades provisionals. L’Ajuntament de Manresa un cop acabi de fer
les adjudicacions decidirà fer l’adjudicació pròpia i quants infants
complementarà.
- Activitats d’estiu. Aquest estiu per primer cop els centres oberts
municipals han estat oberts tot el mes de juliol i agost en un horari més
ampli, de 9 a 15h diàriament, garantint l’esmorzar i dinar. S’han atès 75
infants.
També s’ha donat suport a l’activitat que ha realitzat el casal d’estiu de
les escodines, ha obert cada dia des del mes de juliol fins el dia abans
de començar l’escola, en horari de tardes i ha garantit un bon berenar.
S’han derivat 130 infants, el 79% derivat pels serveis socials municipals.
S’obre una ronda d’intervencions dels membres de la taula perquè comentin
el que fa l’entitat respecte aquest tema.
Temes que es destaquen;
- Protocol comarcal de maltractaments infantils (Teresa Campanera),

-

-

-

-

-

El disseny del projecte Proinfància de la Fundació La Caixa i Fundació
Rosa Oriol (Pilar Izquierdo). Aquest és un projecte que s’ha de començar
a desenvolupar aquest any, que pretén fer un treball assistencial i de
millorar de la inserció social amb unes famílies en concret, derivades
dels serveis socials, també vol enfortir el treball en xarxa en el territori, a
través d’una taula d’entitats que seguiran el projecte. Es reforçaran
alguns projectes i serveis. L’import econòmic no es coneix encara.
Servei de desenvolupament i atenció precoç, projecte d’apropament als
pediatres de la comarca, ja que és molt important la detecció precoç
d’aquesta problemàtica (Esperança Escudé)
Projecte de treball grup amb famílies i nens de 0 a 4 anys (Jaume
Espinal).
S’anomena els diferents projectes específics per discapacitats
intel·lectuals portats a terme per la Fundació Ampans (Fina Riera).
Destaca que hi ha 10 infants en llista d’espera per l’escola.
Nou servei comarcal d’integració en família extensa de la Fundació Cots
(Juan Manuel Bendala). Des de la seva entitat constaten que no hi ha
recursos suficients pel que fa a la formació professional, ja que els nois i
noies busquen formació perquè no hi ha feina, hi ha una mancança
important de recursos com els PQPI.
Programa d’ajudes econòmiques de l’Orde de Sant Joan de Deu, de
medicació, material ortopèdic, vacunes infants al·lèrgics (Rosa Carulla)
L’Alba Oms de FSSM comenta que la seva entitat no té aquest col·lectiu
com a població diana, tot i que l’atén en els serveis municipals que
gestiona, el menjador social i el servei d’ajuda a domicili.

4. Precs i preguntes.
El Jaume Espinal posa sobre la taula el problema de no poder cobrir la totalitat
de la beca del menjador ja que els recursos econòmics que fan falta per fer-ho,
uns 500.000€ són importants. Es fan diferents propostes per part dels membres
del consell, tallers d’alimentació (Rosa Carulla), treball amb les Ampes de les
escoles (Josep Ma Fius). La Regidora comenta que també hi ha restaurants
que llencen menjar cada dia i igual es podria fer alguna iniciativa perquè es
pogués aprofitar aquest menjar. Però no s’arriba a cap acord ni proposta en
ferm. El Sr. Gonzalez demana les dades dels ajuts de menjador per escoles.
S’acorda que el proper dia es donaran aquestes dades així com les definitives
respecte la convocatòria del consell i la proposta de l’Ajuntament.
La Regidora aborda breument el tema dels refugiats, comentant que a la
carpeta s’hi ha posat informació sobre una xerrada que es fa el dia 14 i que
encara no hi ha dades concretes del nombre de persones que vindran, que
probablement Manresa serà ciutat acollidora però encara tampoc és definitiu i
que conforme tinguem més dades les anirem compartint.
La presidenta dóna per finalitzada la sessió a les 21:30 hores dient que es farà
una altra reunió abans d’acabar l’any.

