2

ÍNDEX
PERSONAL ÀREA DRETS SOCIALS, IGUALTAT I FEMINISMES..................................................... 5
UBICACIÓ ................................................................................................................................... 5
Mapa amb dades genèriques de l’Àrea de Drets socials, Igualtat i Feminismes .......................... 7
1. Població atesa ........................................................................................................................... 9
2. Problemàtiques ateses ............................................................................................................ 13
3. Serveis d’atenció a domicili ..................................................................................................... 16
3.1 Servei bàsic d’atenció a domicili ....................................................................................... 17
3.2 Servei d’àpats a domicili.................................................................................................... 18
3.3 Xec servei .......................................................................................................................... 19
3.4 Servei de bugaderia ........................................................................................................... 21
3.5 Servei de teleassistència ................................................................................................... 21
4. Servei de transport adaptat .................................................................................................... 24
5. Banc d’Ajudes i Productes de Suport (BAPS)........................................................................... 25
6. Atenció gent gran .................................................................................................................... 26
7. Urgència social i sensellarisme ................................................................................................ 33
8. Programa d’atenció a la infància ............................................................................................. 38
9. Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (Marmi) 45
10. SAI (Servei d’Atenció Integral)............................................................................................... 46
11. Servei T’Acompanyem ........................................................................................................... 48
12. Llei de la dependència ........................................................................................................... 52
13. Pla de ciutadania i immigració .............................................................................................. 52
14. Dinamitzadora cívica ............................................................................................................. 53
15. SIAD ....................................................................................................................................... 57
16. Consell de serveis socials del Solsonès.................................................................................. 57
17. Supervisió d’equip ................................................................................................................. 58
18. Servei d’orientació econòmica .............................................................................................. 59
19. Protocols d’actuació .............................................................................................................. 59
ANNEXOS ..................................................................................................................................... 63
1.

Memòria del Fons d’emergència social .......................................................................... 63

2.

Memòria El 6 ................................................................................................................... 63

3.

Memòria MARMI............................................................................................................. 63

4.

Memòria del Pla de Ciutadania i les Migracions ............................................................. 63

5.

Memòria del SIAD ........................................................................................................... 63
3

4

PERSONAL ÀREA DRETS SOCIALS, IGUALTAT I FEMINISMES
Equip bàsic serveis socials

5 treballadores socials / 3 educadors/es socials /
3 administratives

Servei d’ajuda a domicili

3 treballadores familiars / empreses externes

Servei d’intervenció socioeducativa

2 educadores socials i 1 integradora social

Dinamitzador/a cívic/a

1 educadora social

Pla de ciutadania i de les migracions 1 treballadora social
MARMI

1 tècnica social i mitja jornada d’1 prospectora

SIAD

1 tècnica social

UBICACIÓ
Serveis socials bàsics sector 1 : Solsona
-

Ajuntament de Solsona / C. Castell, 20 (2a planta) / 25280 Solsona

Serveis socials bàsics sector 2: Comarca (La Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys,
Guixers, Llobera, Pinell, Castellar de la Ribera, Riner, Clariana de Cardener, Pinós, Olius,
Odèn, Navès, la Molsosa, Lladurs).
-

Consell Comarcal del Solsonès / C. Dominics, 12. Plaça del Consell Comarcal /
25280 Solsona

-

Sant Llorenç de Morunys / C. Josep Cirera, 1, 2a planta (Ajuntament) / 25282 St.
Llorenç de Morunys (els serveis socials s’hi desplacen cada dijous)

-

També es desplacen, sempre que calgui, a qualsevol ajuntament o domicili dels
municipis de la comarca.
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Mapa amb dades genèriques de l’Àrea de Drets socials, Igualtat i Feminismes
Els Serveis Socials Bàsics del Solsonès constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més
proper a l’usuari i als àmbits familiars i socials. Es presten mitjançant un equip multidisciplinari de professionals, l’àmbit d’actuació del qual és la
comarca del Solsonès.

________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Població atesa
Els Serveis Socials Bàsics del Solsonès durant l’any 2021 van atendre 2.703 persones, que
suposa el 19,88% de la població del Solsonès (segons l’IDESCAT, l’any 2021 hi havia 13.600
habitants).
Els Serveis Socials Bàsics del Solsonès estan organitzats en dos sectors d’atenció:
•

Sector 1. Solsona

•

Sector 2. Comarca: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Coma i la Pedra,
Guixers, Lladurs, Llobera, la Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell, Pinós, Riner i Sant
Llorenç de Morunys.

La població atesa a cada sector es pot veure a la taula 1. Al sector 1 es van atendre 2.214
persones, que representen el 24,13% de la població de Solsona, i al sector 2 es van atendre
489 persones, l’11% de la seva població.
Taula 1. Població atesa pels SSB del Solsonès. Any 2021

SOLSONÈS 2021
Sector 1. Solsona
Sector 2. Comarca
TOTALS

Població atesa
2214
489
2.703

Població 2021
%
9175 24,13%
4425 11,05%
13.600 19,88 %

1.2 Població atesa per municipis
Si analitzem la població atesa per municipis, taula 2, veiem que s’han atès persones de tota
la comarca. Les poblacions amb la incidència més alta han estat Solsona (24,13%), Navès
(16,38 %), Sant Llorenç de Morunys (15,43%), Llobera (14,44%), Castellar de la Ribera
(13,97 %), Clariana de Cardener (13.,92%), la Coma i Pinell (10,11 %), seguit de Pinós, Riner,
Olius, Guixers, Lladurs, Odèn i la Molsosa.
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Taula 2. Població atesa per municipis. Any 2021

Municipis
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
La Coma i la Pedra
Guixers
Lladurs
Llobera
Molsosa, La
Navès
Odèn
Olius
Pinell del Solsonès
Pinós
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

Població atesa
19
22
28
10
13
27
3
48
15
78
19
28
27
152
2214
2703

Població Municipi1
136
158
277
126
187
187
102
293
253
962
188
290
281
985
9175
13.600

% Persones ateses
13,97
13,92
10,11
7,94
6,95
14,44
2,94
16,38
5,93
8,11
10,11
9,66
9,61
15,43
24,13
19,88%

1.3 Població atesa per sectors, edat i sexe
Taula 3. Població atesa per sectors segons grup d’edat i sexe

SECTOR 1. Solsona

SECTOR 2. Comarca

Grups d’edat
Infants i
adolescents
0 a 17 anys
Joves
18 a 30 anys
Adults
31 a 64 anys
65 a 84
Gent anys
gran
85 i més

TOTAL

1

TOTAL
Solsonès

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

580

318

262

122

65

57

160

60

100

17

6

11

703

328

375

106

49

57

545

201

344

149

62

87

226

74

152

95

45

50

177
(6,55%)
809
(29,93%)
694
(25,68%)
321
(11,87%)

2214

981

1233

489

227

262

2703

702
(25,97%)

Dades d’Idescat 2021
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Si analitzem primer la població atesa per sexes podem observar que han passat pels SSB
1.208 homes (44,69%) i 1.495 dones (55,31%), i per tant les dones, amb una diferència de
10 punts, han estat el gènere majoritari.
Si ara agrupem la població en grans grups d’edat podrem veure quins són els grups de
població que requereixen més atenció en els gràfics següents:
Gràfic 1. Grups d'edat Solsonès

25,97%

37,55%

6,55%

29,93%

Infants (0 a 17)

Joves (18 a 30)

Adults (31 a 64)

Gent gran (+ 65)

Gràfic 2. Sector 1 - Solsona

Gràfic 3. Sector 2 - Resta de
municipis excepte Solsona

24,95%

26%

35%

49,90%
7%

3,48%

32%

21,68%

Infants (0 a 17)

Joves (18 a 30)

Infants (0 a 17)

Joves (18 a 30)

Adults (31 a 64)

Gent gran (+ 65)

Adults (31 a 64)

Gent gran (+ 65)
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Per sectors observem, a diferència d’anys anteriors, que al sector 1 la franja d’edat
majoritària és la de les persones grans (35%), seguit dels adults (32%). En els anys anteriors
el grup majoritari eren els adults a causa sobretot del gran impacte econòmic de la
pandèmia en les famílies.
Al sector 2 el grup majoritari, com en anys anteriors continua sent la gent gran però amb
una gran increment de percentatge que representen passant del 34,4%, al 49,9%.
Si valorem les diferents franges ateses en el conjunt de la comarca:
Infants i adolescents (0 a 17 anys). S’han atès 702 infants i adolescents que representen el
25,97 % de les persones que han passat pels SSB. L’atenció als infants és un objectiu
prioritari pels SSB per la importància que té a l’hora de prevenir situacions de risc. En relació
als dos anys anteriors, en aquest grup de població s’han atès pràcticament el mateix
nombre de persones. A l’apartat 8 d’aquesta memòria es detallen les diferents actuacions
amb aquest grup d’edat: ajuts individuals (material escolar, llar d’infants...), treball
comunitari, serveis...
Joves (18 a 30 anys). S’han atès 177 persones. Des de sempre aquest és el grup minoritari
(6,55%).
Adults (31 a 64 anys). S’han atès 809 persones adultes (377 homes i 432 dones) i han
representat el 29,93 % de les persones ateses.
Gent gran (majors de 65 anys). S’han atès 1015 persones majors de 65 anys, que
representen un 37,55 % de les persones ateses. Si mirem per sexe hi ha una important
diferència: 382 (37,64%) són homes i 633 (62,36%) són dones. Aquesta diferència té a veure
amb el fet que l’esperança de vida de les dones és més llarga. I a més edat, més pèrdua
d’autonomia i més situacions de dependència i necessitat de suport.
Dins d’aquest grup trobem que 694 de les persones ateses tenen entre 65 i 84 anys i 321
són majors de 85 anys.
Entre les persones ateses en aquest grup d’edat trobem:
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•

Persones amb problemes de salut, discapacitat o dependència ateses per algun dels
serveis de la cartera d’ajuda a domicili del Consell (SAD, xec servei, teleassistència),
servei T’acompanyem o tràmits de la llei de la dependència.

•

Persones ateses dins del programa d’envelliment actiu que organitza l’Ajuntament
de Solsona.

2. Problemàtiques ateses
Taula 4. Nombre de persones ateses per tipus de problemàtica

TIPUS
APRENENTATGE

DISCAPACITATS

ECONÒMIQUES

HABITATGE

Problemàtica

Nombre

Absentisme escolar

7

Dificultats d'aprenentatge escolar

3

Altres (Aprenentatge)

180

Discapacitat amb mobilitat reduïda

22

Discapacitat amb necessitat de 3a persona

13

Discapacitat física

53

Discapacitat psíquica

46

Discapacitat sensorial

22

Altres (Discapacitats)

21

Administració deficient

28

Deutes

141

Ingressos insuficients

956

Sense ingressos

95

Altres (Econòmiques)

227

Amuntegament

1

Desnonament

55

Habitatge deficient

4

Manca habitatge

18

Altres (Habitatge)

9

Atur amb subsidi

11

Atur sense subsidi

9

Cerca primera feina

4

Inadaptació laboral

2

Manca formació/ orientació laboral

9

Temporades

5

TOTAL
190

177

1447

87

85
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MANCANCES SOCIALS

SALUT I
DROGODEPENDÈNCIES

Treball esporàdic

3

Treball submergit

26

Altres (Laborals)

16

Aïllament físic

21

Altres (Mancances socials)

130

Conductes socials / delictives

9

Dificultats d'integració social

6

Dificultats relacions familiars/socials

153

Indicis de trastorns mentals

5

Manca autonomia personal

5

Transeünts

2

Victimització

1

Alcoholisme

16

Consum drogues

10

Malaltia d'alt risc

6

Malaltia d'Alzheimer i altres demències

54

Malaltia física crònica

738

Malaltia física transitòria

35

Malaltia greu

9

Malaltia mental crònica

63

Malaltia mental transitòria

3

Indicis de trastorns mentals

4

Altres (Salut i drogodependències)

36

Maltractament físic a la dona
VIOLÈNCIA MASCLISTA en
Maltractament psíquic a la dona
l’àmbit de la parella
Maltractament/ abús sexual a la dona

10

Maltractament físic o psíquic a l'home

1

Maltractament psíquic a la gent gran

2

Maltractament econòmic a la gent gran

1

Maltractaments físic als fills

5

Negligència / abandonament fills

28

Maltractament / abús sexual als fills/es

1

Altres (Sospita de maltractament)

9

MALTRACTAMENTS EN
L'ÀMBIT FAMILIAR

Altres (Altres)
ALTRES

Desatenció institucional
No disposar de permís de
residència/treball
TOTAL

12

332

974

25

3

47

403
3

181

76
3846
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Gràfic 4. Problemàtiques 2022
MALTRACTAMENTS EN
L'ÀMBIT FAMILIAR; 1,22
LABORALS; 2,21

VIOLÈNCIA
MASCLISTA en
l’àmbit de la
parella; 0,65

HABITATGE; 2,26
DISCAPACITATS; 4,60

APRENENTATGE; 4,94

ECONÒMIQUES 37,62

MANCANCES SOCIALS
8,63

ALTRES 12,53

SALUT I
DROGODEPENDÈNCIES
25,33

ECONÒMIQUES

SALUT I DROGODEPENDÈNCIES

ALTRES

MANCANCES SOCIALS

APRENENTATGE

DISCAPACITATS

HABITATGE

LABORALS

MALTRACTAMENTS EN L'ÀMBIT FAMILIAR

VIOLÈNCIA MASCLISTA en l’àmbit de la parella

Volem destacar l’augment que experimenten les dones ateses per violència masclista en
l’àmbit de la parella, s’ha passat de 15 dones ateses el 2020 a 22 dones ateses el 2021
(increment 46%) amb un total de 25 problemàtiques dins d’aquest bloc (13 el 2020) ja que
algunes a part de maltractament psicològic s’hi suma maltractament físic o abús sexual.
El principal grup de problemàtiques continuen sent les econòmiques, que han representat
el 37% tot i que ha disminuït el percentatge respecte el 2020 (43% del total) i ens tornem
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a situar a un percentatge similar al del 2019 en que era del 36%. L’augment durant el 2020
va venir marcat per la crisi provocada per la Covid-19.
El segon grup de problemàtiques han estat les relacionades amb la salut i manca
d’autonomia, que han representat el 25% del total de problemàtiques (es manté el mateix
percentatge que el 2020). Les dues subproblemàtiques amb més incidència han estat
“malaltia física crònica” que ha afectat a 738 persones i “malaltia mental crònica” que ho
han presentat 63 persones.
El tercer grup de problemàtiques és mancances socials, on destaca la subproblemàtica de
“dificultats relacions familiars/socials”.
A la problemàtica altres hi ha totes aquelles persones que per reunir uns requisits poden
optar a recursos o programes sense necessitat de presentar cap problemàtica (accés a
pensions, prestacions per fills a càrrec o naixement de fills, activitats d’envelliment actiu,
etc.). En aquest grup hi ha un problema estructural per no disposar a la comarca de cap
oficina de la Seguretat Social i tenir les més properes a la Seu d’Urgell, Tàrrega, Tremp,
Balaguer o Lleida, això comporta molta feina a serveis socials en donar suport a les
persones i famílies a l’hora de fer uns tràmits que si no es desplacen a alguns d’aquests
llocs ho han de resoldre pagant a una gestoria. Durant el 2021 el tràmit online de l’Ingrés
Mínim Vital ha continuat suposant una gran dificultat a l’hora de fer la tramitació i s’ha
continuat donant suport per part de serveis socials.

3. Serveis d’atenció a domicili
El Servei d’Atenció a Domicili s’estructura en la següent cartera de serveis:
1. Servei bàsic d’atenció a domicili.
2. Serveis complementaris d’ajuda a domicili:
•

Servei d’àpats a domicili.

•

Xecs servei.

•

Bugaderia externa a traves d’empreses del sector.

3. Servei de teleassistència
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Durant la pandèmia els diferents serveis inclosos dins la cartera del servei d’atenció a
domicili del Consell Comarcal s’han convertit en servei essencials que han estat sempre en
funcionament.

3.1 Servei bàsic d’atenció a domicili
La prestació es fa amb personal propi (3 treballadores familiars) i empreses contractades
mitjançant concurs administratiu: Riu Ajuda, Neteges Solsona i Fundació la Vall (presta el
servei a la Vall de Lord). Comprèn les actuacions següents:


Atenció i cura personal



Atenció i cura de la llar



Atenció i suport a les persones cuidadores no professionals

Durant l’any 2021 s’han atès persones de 117 unitats de convivència (148 persones). Totes
les persones que tenen un SAD bàsic i/o SAD Dependència disposen d’un pla d’intervenció
i seguiment.
L’any 2021 es van prestar 12.495 hores de la següent manera: 4.976,75 hores amb les
treballadores familiars pròpies i 7.518,25 hores amb les empreses de SAD que tenen el
servei adjudicat per concurs administratiu i que fan suport al personal propi del Consell
Comarcal.
Taula 5. Servei bàsic d’atenció al domicili. Any
2021

0 a 17 anys
18 a 64 anys
65 a 84 anys
85 anys i més
TOTAL

Taula 6. Persones ateses per municipi

Castellar de la Ribera
La Coma i La Pedra
Guixers
Molsosa, La

Homes
2
19
26
11
58

HOMES
3
1
1
0

Dones
1
11
39
39
90

DONES
2
0
0
0

TOTAL
3
30
65
50
148

TOTAL
5
1
1
0
17

Navès
Olius
Pinell del Solsonès
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

2
6
1
0
4
40
58

2
5
5
2
9
65
90

4
11
6
2
13
105
148

3.2 Servei d’àpats a domicili
Servei que facilita àpats diaris a domicili per garantir la cobertura de les necessitats
nutricionals i sanitàries de les persones beneficiàries.
 S’han atès 56 persones (28 homes i 28 dones) de 46 unitats de convivència.
 Les persones usuàries del Servei d’àpats a domicili estan incloses dins del servei bàsic
d’atenció a domicili i tenen seguiment social mensual per part d’una treballadora
social i una treballadora familiar.
 S’han repartit 7.885 àpats a domicili. Aquest servei cobreix els 365 dies de l’any.
 El 42,86% de les persones ateses viuen soles, el 44,65% viuen amb parella i el 5,35 %
viuen pares/mares amb fills/es, un 5,35% són monoparentals i un 1,79% amb
germans.
Taula 7. Tipus de convivència

Sol/sola
Parella
Pare/Mare i fills/filles
Monoparental
Germans/es
TOTAL

Homes
14
10
0
3
1
28

Dones
10
15
3
0
0
28

TOTAL
24
25
3
3
1
56

 Aquest servei està contractat per l’Ajuntament de Solsona i només s’ofereix als
habitants de Solsona i dels municipis on l’empresa distribuïdora pugui repartir, sempre
i quan l’ajuntament d’aquell municipi assumeixi les despeses que subvenciona
l’Ajuntament de Solsona. Durant l’any 2021 de les 56 persones ateses, 52 són de
Solsona i 4 són d’Olius.
 3 persones s’han beneficiat dels àpats com a acompanyants.
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 Les persones usuàries dels àpats tenen accés al Programa Xec Servei del Consell
Comarcal, el valor de xec és de 3€ de descompte per àpat.
 Durant la pandèmia els àpats s’han convertit en un recurs essencial i una forma de
poder fer seguiment diari de les persones ateses i detectar qualsevol situació de risc.
S’ha activat el servei a persones que no eren usuàries el servei i que degut a la pandèmia
han necessitat el servei per alguna de les situacions següents:
▪ Persones grans o amb alguna situació de vulnerabilitat confinades per la Covid o per
ser contacte estret de positiu.
•

Durant el confinament i tancament dels bars vam activar el servei per casos de

persones soles sense suport que de forma habitual anaven a dinar a un bar i que no
disposaven de cap més suport familiar.
• Persones que anaven a centre de dia o hospital de dia i que es van haver d’activar
els àpats quan van tancar aquests serveis.

3.3 Xec servei
S’ofereixen uns vals descompte que tenen per objectiu l’obtenció dels serveis bàsics i
d’alguns serveis complementaris d’atenció domiciliària en empreses privades acreditades
de la comarca. L’any 2021 aquestes empreses són: Riu Ajuda, Albada, Un cop de mà (baixa
de xec servei abril 2021), Fundació la Vall, Neteges Solsona i Cuinem per a tu (xec àpats).
Hi ha tres modalitats de xec:


Xec servei per atenció a la llar (màxim 10 xecs/hores mensuals)



Xec servei per atenció personal (màxim 30/31 hores mensuals)



Xec servei per àpats a domicili (màxim 30/31 àpats mensuals)

Aquest sistema és un gran dinamitzador de l’economia al sector d’atenció personal i
d’atenció a la llar. El Consell Comarcal aporta 5€+IVA per cada xec.
En les modalitats de xec servei per atenció a la llar i atenció personal es van atendre 405
persones (210 unitats familiars) i es van prestar 12.420 hores.
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Taula 8. Beneficiaris SAD Xec Servei 2021

Homes

Dones

TOTAL

40
42
74
29
185

22
51
109
38
220

62
93
183
67
405

0 a 17 anys
18 a 64 anys
65 a 84 anys
85 anys i més
TOTAL

Respecte al SAD Xec Servei d’Atenció personal l’únic beneficiari és la pròpia persona
sol·licitant. Pel que fa al SAD Xec Servei d’Atenció a la llar els beneficiaris són totes les
persones que viuen a la unitat familiar ja que millora les condicions i la higiene de la llar per
tots els que hi conviuen.
Taula 9. Tipus de xec

Atenció a la llar
Atenció personal
Total Xec Servei

Homes
172
13
185

Dones
205
15
220

Beneficiaris
377
28
405

Hores
10.661
1.759
12.420

Unitats
210

Si ara mirem els municipis de les persones ateses pel Servei d’Atenció a Domicili, taula 10,
trobem que s’han atès persones de 9 municipis. Els municipis que no han tingut cap servei
ha estat Guixers, Navès, Odèn, La Coma i la Pedra, Pinell del Solsonès i La Molsosa (aquest
municipi queda tan allunyat de Solsona que caldria cercar recursos de més proximitat:
servei d’Atenció a Domicili de Calaf, de Torà, etc.
Taula 10. Persones ateses Xec servei per
municipis

Castellar de la Ribera
Clariana del Cardener
Guixers
Lladurs
Llobera
Molsosa, La
Navès
Odèn
Olius
Coma i la Pedra, La
Pinell del Solsonès
Pinós
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

1
3
0
2

1
1
0
1

2
4
0
3

0
0
0
0
8
0
0
2
4
4
161
185

3
0
0
0
7
0
0
3
3
3
198
220

3
0
0
0
15
0
0
5
7
7
359
405
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3.4 Servei de bugaderia
Servei que ofereix el rentat de roba a usuaris que, per diferents motius, no poden disposar
de rentadora i mitjans propis per fer-ho al seu domicili.
S’ha prestat el servei a 2 unitats, les dues formades per homes sols.

3.5 Servei de teleassistència
Durant l’any 2021 els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès van tenir
instal·lats 202 aparells de teleassistència en diferents domicilis de la comarca.
Ens trobem amb diferents beneficiaris del servei:
•

202 persones titulars del servei, disposen d'un terminal de teleassistència i una unitat
de control remot (polsador). 14 persones que conviuen amb el titular disposen d’un
polsador addicional, per tant un total 216 persones han tingut polsador del servei i han
estat donades d’alta.

•

25 persones que conviuen amb la persona titular i tot i reunir els requisits no tenen un
polsador addicional. En aquest grup trobem dos tipus de característiques: gent que
degut a la seva capacitat física, psíquica o sensorial no poden activar el servei per elles
mateixes i/o persones que no tenen tant risc sanitari i no veuen necessari tenir una
unitat de control remot addicional ja que es beneficien igualment del terminal del
titular. Durant l’any 2021, les 202 unitats de convivència ateses han beneficiat, per
tant, a 233 persones (parella del sol·licitant, fills o filles disminuïdes o germans o
germanes també grans).

A finals de 2019 es va aconseguir una millora dels preus de cost de les diferents modalitats
de teleassistència contractades: teleassistència fixa, teleassistència mòbil i perifèrics de
seguretat. Aquest canvi de cost ha permès iniciar un expedient de modificació de preus
públics i així poder rebaixar el preu de la teleassistència mòbil i dels perifèrics de seguretat.
Aquests nous preus públics es van començar a aplicar el segon trimestre de 2020.
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3.5.1 Característiques de la població atesa
➢ Per sexe i edat
Dels 216 polsadors que hi van haver instal·lats l’any 2021, 45 titulars eren homes i 171
dones. Això representa un 21% i un 79% respectivament. Igual que els anys anteriors la
majoria dels beneficiaris d’aquest servei són dones. Si ara mirem l’edat dels titulars podem
treure més característiques dels seus usuaris (veure taula 11 i gràfic 5):
Taula 11. Edat del usuaris

HOMES
0
21
24
45

Menors de 65 anys
Entre 65 i 84 anys
85 anys o més
TOTAL

DONES
3
93
75
171

TOTAL
3
114
99
216

Gràfic 5. Edat de les persones del Servei de Teleassistència. Any 2021
171

TOTAL

45
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85 anys o més

24
93

Entre 65 i 84 anys
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3
0

Menors de 65 anys
0

20

40

60
DONES

80

100

120

140

160

180
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Per edats cal destacar que el 52,78 % són persones de 65 a 84 anys, dels quals 93 (81,5 %)
són dones i 21 (18,5%) són homes.
➢ Per tipus d’unitat de convivència
A la taula 12 podem veure les característiques de les unitats de convivència de les persones
que tenen el Servei de Teleassistència. El 56,02% de les persones amb teleassistència
viuen soles, i el 43,98% acompanyades d'un altra o més persones. De les persones que
viuen soles destacar que el 86,78% són dones i el 13,22% són homes.
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Taula 12. Tipus d'unitat de convivència

Homes
16
17
4
4
0
1
3
45

Sol o sola
Parella
Família extensa
Nuclear
Amb germans i/o germanes
Amb fill i/o filla
Sense nucli (altres situacions)
TOTAL

Dones
105
31
10
10
4
11
0
171

Total
121
48
14
14
4
12
3
216

%
56,02%
22,22%
6,48%
6,48%
1,85%
5,56%
1,39%
100%

➢ Incidència per municipi
Si mirem la taula 13, veurem que dels 216 aparells instal·lats el 75 % (162) són a Solsona,
el 11,1 % (24) a Sant Llorenç de Morunys i el 13,9 % (30) restant en altres 11 municipis de
la comarca. Només hi ha 2 municipis de la comarca que no hi ha cap usuari amb el Servei
de Teleassistència (Guixers, La Coma i la Pedra).
Taula 13.
Teleassistència per
municipi.

Castellar de la
Ribera
Clariana de
cardener
Lladurs
Llobera
Molsosa, La
Navès
Odèn
Olius
Pinell
Pinós
Riner
Sant Llorenç de M.
Solsona
TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

3

0

3

TOTAL
Habitants
2021
136

1

1

2

158

1
1
0
0
0
2
0
1
0
4
32
45

1
1
1
1
1
7
4
1
3
20
130
171

2
2
1
1
1
9
4
2
3
24
162
216

187
187
102
293
253
962
188
290
281
985
9.175
13.197

Majors Incidència
65 anys majors de
2021
65 anys
31
9,6 %
30

6,6 %

53
54
31
58
80
173
55
71
76
281
1.753
2.746

3,8 %
3,7 %
3,2 %
1,72 %
1,25 %
5,2 %
7,27%
2,8 %
3,94 %
8,5 %
9,1 %
7,9 %

Si valorem la incidència del servei entre els majors de 65 anys dels municipis que tenen
aparells instal·lats veiem que l’any 2021 els municipis amb més cobertura han estat
Castellar de la Ribera (9,6€) Solsona (9,1%) i Sant Llorenç de Morunys (8,5%). Els municipis
de la Coma i Guixers no tenen cap aparell instal·lat.
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3.5.2 Funcionament del servei
L’empresa DomusVi (SarQuavitae), que gestiona el Servei de Teleassistència, ens ha facilitat
les següents dades de les alarmes per urgències:

Taula 14. Alarmes per
urgències

Causa Alarma
Alarma sense resposta per part de
l’usuari
Urgències mèdiques
Caigudes
Caigudes amb assistència sanitària
Per crisis de soledat-angoixa
Altres (canvi postural, incident
domèstic…)

Núm.
104

Total

261

93
40
10
5
9

Les persones usuàries del servei també han realitzat 1.018 trucades no urgents
relacionades amb consultes, seguiment, petició d’informació.

4. Servei de transport adaptat
És un servei destinat a facilitar el transport de persones amb discapacitat o dependència
que tenen reconegut el barem de mobilitat, d’acompanyant o que tenen una demència
perquè puguin accedir als serveis socials especialitzats de la comarca.
El servei de transport adaptat del centre de dia es va aturar el 13 de març 2020 coincidint
amb el tancament de centre de dia i ja no es va reprendre fins l’1 de juny 2021.
El 2021 es van beneficiar del servei de transport adaptat un total de 49 persones, 15 el van
utilitzar per anar al centre de dia de la Residència Pere Màrtir Colomés i 34 per assistir als
serveis d’Amisol.
CENTRE DE DIA RESIDÈNCIA PERE MARTIR COLOMÉS: 15 persones
EDAT
HOMES
DONES
65-85
85 o més

2
2

9
2

TOTAL
11
4
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De les persones traslladades al centre de dia 14 són de Solsona i 1 de Clariana.
CENTRE OCUPACIONAL AMISOL: 34 persones
EDAT
HOMES
DONES
18-65
85 o més

18
1

TOTAL
10
5

28
6

El 27/01/2020 es va publicar l’ordenança reguladora del preu públic corresponent al servei
de transport adaptat i es va començar a aplicar el copagament del servei en funció de la
capacitat econòmica del beneficiari, (aquesta normativa no afecta als usuaris d’Amisol, per
la prestació d’aquest servei l’entitat rep una subvenció i organitza el servei pels usuaris de
la seva entitat).

Durant el 2021 no es va aplicar aquest copagament degut a la represa del servei després
de la pandèmia.

5. Banc d’Ajudes i Productes de Suport (BAPS)
El Banc d’Ajudes i Productes de Suport (BAPS) del Solsonès s’adreça a persones que estiguin
en situació de dependència i/o discapacitat, ja sigui sobtada o esdevinguda en poc temps,
transitòria o de llarg termini, o dificultat invalidant, que de forma temporal necessitin un
ajut de suport/tècnic per desenvolupar les activitats de la vida diària (mobilitat, higiene
personal...) i que resideixin a la comarca del Solsonès.
El servei es presta a través d’un conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès, Creu Roja
i Centre Sanitari del Solsonès. Des de Serveis socials es tramita la sol·licitud, Creu Roja és el
punt d’entrega dels productes i el Centre Sanitari ofereix el servei de la terapeuta
ocupacional per assessorar a domicili dels productes més idonis en cada situació.
L’any 2021 s’han deixat els següents productes:
Taula 15. Nombre de préstecs per cada tipus de producte

PRODUCTES
Cadira de rodes
Grua
Caminadors
Alçador wc
Cadira de bany

NOMBRE DE PRÉSTECS
7
7
7
8
11
25

Llit articulat
Baranes de llit
Matalàs d'aire / aigua
Altres
TOTAL

6
7
1
12
66

Si mirem per sexe i edat, el 86% són majors de 65 anys, i un 72 % del total són dones.
Taula 16. Persones ateses BAPS per edat

0-17 anys
18 - 64 anys
65 - 84 anys
més de 85 anys
TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

0
2
3
7
12

1
3
14
13
31

1
5
17
20
43

Per municipis, el 64% són de Solsona i el 36% restant de municipis de la comarca:
Taula 17. Persones ateses BAPS per municipis

Lladurs
Pinell del Solsonès
Clariana del Cardener
Molsosa, La
Navès
Olius
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

PERSONES

1
1
1
1
2
7
1
4
25
43

6. Atenció gent gran
6.1 Òrgans de participació
Els Consells de la Gent Gran són òrgans consultius, de participació i de coordinació que
tenen per objecte la consulta, informació, col·laboració, assessorament, debat i elaboració
de propostes pel que fa a qüestions i iniciatives que afectin especialment a la gent gran i
també a la població en general. A la comarca trobem:
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➢ Consell de la Gent Gran de Solsona (Ajuntament de Solsona)
Òrgan consultiu que depèn de l’Ajuntament de Solsona. Malgrat la pandèmia han
organitzat el Grup de caminada de la gent gran i les Tardes de Ball dels diumenges, s’han
reconvertit en concerts quan les indicacions sanitàries no han permès el ball en parella
Col·laboren en la programació de les activitats per a la gent gran que s’organitzen des de
l’Ajuntament de Solsona. També tenen representació a la Junta del Centre Sanitari i al
Consell de la Gent gran del Solsonès.
Comparteixen les novetats més importants a la web: http://consellgentgran.solsonae.cat

➢ Consell de la Gent Gran del Solsonès
El Consell de la Gent Gran del Solsonès es va renovar a principis del 2020. Les posteriors
reunions es van suspendre per la COVID i la dificultat de diferents representants a l’hora
de poder fer reunions telemàtiques. L’activitat durant el 2021 ha continuat aturada.
El Consell de la Gent Gran del Solsonès té representació al Consell de la Gent Gran de
Catalunya.

6.2 Programa envelliment actiu (Ajuntament Solsona)
Programa impulsat i finançat per la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Solsona i
coordinat per les tècniques dels SSB.

L’envelliment actiu ajuda les persones grans a conduir la seva vida quotidiana aprofitant al
màxim les oportunitats que tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, capacitats i
aspiracions. D’una banda, es tracta de mantenir l’activitat personal, entesa com la
participació en els àmbits comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques
físiques i mentals. D’altra banda, inclou la prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició
i el desenvolupament de malalties tan a nivell físic, emocional o mental.
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➢ Activitats programades al curs 2021/2022
Taula 18. Participació a cada activitat segons sexe

Activitats
Punt Òmnia
Pintura i dibuix
Patchwork
Ioga
Caminada
Gimnàs Sagafit
Gimnàs Espaigua
Natació
Decoració i estampació
Treballs manuals
Mitja i ganxet
Costura
Labors
Memòria
Lectura
Música
Teatre
Passejada
Més que paraules

DONES
31
9
17
38
16
18
11
21
14
3
16
8
13
18
16
15
9
4
5

HOMES
14
8
2
7
4
3
2
1
4
2
2
2
-

TOTAL
45
17
17
40
23
22
14
23
14
4
16
8
13
22
18
17
10
4
5

El total de persones que van fer activitats són 228, de les quals 184 (80,7%) són dones i 44
(19,3 %) són homes. En el quadre anterior la suma total és superior degut a que hi ha
persones que es van apuntar a més d’una activitat.
Tot i que és un programa de l’Ajuntament de Solsona, també hi han participat 11 persones
grans de la comarca: 2 d’Olius, 1 de Pinell, 3 de Llobera, 4 de Sant Llorenç de Morunys i 1
de Castellar de la Ribera.
Els mesos de gener a juny per poder oferir les activitats segons l’evolució de la pandèmia i
les indicacions sanitàries, es van haver de suspendre les activitats presencials en alguns
mesos, havent de buscar altres formes alternatives per continuar com les tutories
individuals amb les talleristes, gravació de vídeos, activitats a través de watts... A partir
d’octubre es va iniciar el curs 2021/22 presencialment però també preveient com continuar
cada activitat de forma no presencial en cas que fos necessari. El més important era que
les persones grans, malgrat la pandèmia, es poguessin continuar mantenint actives i
connectades d’alguna manera.
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➢ Setmana de la Gent Gran
A causa de la pandèmia no es va poder programar la setmana de la gent gran i es va
programar l’Estiu més gran amb diferents activitats i propostes durant el mes de juliol
oferint: aiguagim, bitlles, passejada botànica, dona vida a la teva veu, ioga a l’exterior, taller
d’alimentació saludable, cinefòrum, tarda de música a la Mare de la Font, visita a l’Orgue
de la catedral i un recital de poesia.

6.3 Concurs de relats breus per a gent gran
Aquest concurs es va iniciar l’any 2012, enguany n’és la IX edició. S´organitza conjuntament
amb l’Arxiu Comarcal i va adreçat a les persones majors de 60 anys.
Té dues modalitats, una de prosa i l’altra de poesia. Hi ha un premi per a cadascuna d’elles
de 125 €.
El jurat que valora els escrits està format per: Òmnium Solsonès, un representant del
Consell de la Gent Gran del Solsonès, un representant del Consell de la Gent Gran de
Solsona, un representant dels Serveis Socials Bàsics, un representant de l’Arxiu Comarcal
del Solsonès i està presidit pel conseller de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell
Comarcal.
Van participar-hi deu persones en la modalitat de prosa i la guanyadora va ser Carme Vila
Besora amb el relat “El refugi de la Saia”. En la modalitat de poesia hi van participar 2
persones i el guanyador va ser Jordi Cardona Regada amb la poesia “Capvespre confinat”.
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6.4 Entaula´t (Ajuntament de Solsona)
Servei impulsat i finançat per la Regidoria d’acció social de l’Ajuntament de Solsona i
coordinat per les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i Amisol.
Aquest servei s’ofereix al Bar del Casal (gestionat per Amisol). Es tracta d’un servei de
menjador adreçat a majors de 65 anys amb l’objectiu de garantir una alimentació adequada
i equilibrada i un espai de relació social entre les persones que utilitzen el servei. És obert
de dimarts a dissabte, els migdies.
Es pot utilitzar com a usuari fix o esporàdic. El 2021 van utilitzar el servei 13 persones com
a servei fix (1.443 àpats) i només 4 com a esporàdics (degut al tancament del Bar del Casal
per la pandèmia).
Persones

Nombre àpats

Homes

9

1198

Dones

4

245

Total

13

1443

Taula 19. Usuaris fixos Entaula’t

Es va interrompre el servei el 13 de març de 2020 i no es va tornar a obrir de forma
presencial fins el 21 de maig de 2021. Els usuaris fixos van poder continuar anant a buscar
el menú diari a Cuinem per a Tu. Durant el tancament, el servei com a esporàdic va quedar
suspès. A partir de l’obertura del servei presencial es va obrir els divendres, dissabtes i
diumenges. La resta de dies, els usuaris fixos podien anar a recollir el dinar al Cuinem per
Tu.

6.5 Grup de suport per cuidador/es
Aquest projecte es va iniciar l’any 2015 amb l’objectiu de crear un espai per tal que el
cuidador/a pogués expressar i adquirir competències per abordar la sobrecàrrega que
suposa tenir cura d’una persona depenent.
Aquest grup de suport va adreçat a aquelles persones que tenen cura d’un familiar amb
dependència independentment de l’edat del malalt i la tipologia de la malaltia (no va
adreçat a cuidadors/res professionals).
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L’any 2021 degut a la situació sanitària i la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia que hi va
haver durant tot l’any no es va organitzar el grup.

6.6 Serveis Socials a prop teu
“Serveis Socials a prop teu” és el nom del projecte iniciat l'any 2016 en què es van
entrevistar totes les persones majors de 80 anys de la comarca. Aquest projecte s’ha
continuat (cada any) entrevistant les persones que compleixen 80 anys. Els objectius són:
1. Informar de l’oferta de serveis, prestacions i entitats socials que hi ha per atendre
les necessitats de les persones grans.
2. Conèixer la situació de les persones que compleixen 80 anys del Solsonès.
3.

Detectar possibles situacions de risc social.
Taula 20. Persones que compleixen 80 anys per municipi. Any 2021

Municipis
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
La Coma i la Pedra
Guixers
Lladurs
Llobera
Molsosa, La
Navès
Odèn
Olius
Pinell del Solsonès
Pinós
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

Persones
2
2
0
1
6
2
3
2
3
8
4
1
1
10
70
115

L’any 2021, 115 persones de la comarca van complir 80 anys (nascuts l’any 1941).
L’any 2021 no es van poder realitzar totes aquestes visites presencials per la pandèmia i les que
queden pendents es faran durant l’any 2022.
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6.7 Cafè tertúlia
Aquesta activitat organitzada per la Clàudia Prat, psicòloga que va estar a l’equip de serveis
socials a través del programa Garantia Juvenil es va dur a terme els mesos de novembre i
desembre als municipis de Solsona i Olius tenint molt bona acollida en cada un dels
municipis.

6.8 Campanya Tracta’m Bé
Tracta’m bé va néixer al Solsonès a mitjan del 2012 amb l’objectiu de sensibilitzar sobre un
tema tabú i poc conegut: els maltractaments envers la gent gran. Tracta’m bé no va néixer
com una campanya sinó com una voluntat d’avançar i trencar silencis al voltant d’una
problemàtica social; però pas a pas, acció a acció es va acabar convertint en una campanya
de prevenció primària.

32

Ha combinat accions més centrades en la sensibilització social amb altres més enfocades a
la prevenció i a la reducció de factors de risc.
La Comissió tècnica d’envelliment de la Catalunya Central en el marc del PINSAP (Pla
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública) ha ampliat la campanya “Tracta’m bé”
amb una nova línia de treball destinada a professionals de l’àmbit social i sanitari:
“Professionals amb tracte”(acció desenvolupada entre el 2019 i principis de 2020), però
amb la pandèmia el desplegament d’aquesta acció va quedar parat. El material de difusió
està imprès, està pendent de repartir a cada comarca participant del projecte.
Es composa d’una col·lecció de set postals amb set missatges diferents disponibles en
format individual, juntes en una tira vertical i en un cartell de mida A2. Des de la pàgina
web http://campanyatractambe.com/ es poden conèixer i descarregar els materials.

7. Urgència social i sensellarisme
7.1 Fons emergència social
El Fons d’emergència social va ser impulsat per l’Ajuntament de Solsona l’any 2008. Es
porta a terme gràcies a la coordinació i treball conjunt de: Creu Roja, Caritas Arxiprestal,
Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal. A través d’aquest projecte es gestiona el Rebost
Solidari (banc aliments), ajuts per habitatge, subministraments, medicaments... i els Horts
socials.
L’any 2020 es va produïr un increment molt important de persones usuàries degut a la crisi
econòmiva provocada per la pandèmia de la Covid.
El 2021 hi hagut una davallada respecte el 2020 disminuint de 347 persones (2020) a 270 (2021),
però es continua per sobre de les 205 persones ateses el 2019.

A l’ annex 1 hi ha la memòria completa amb tota la informació restant del Fons
d’emergència social.
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7.2 Pobresa energètica: informes de vulnerabilitat i ajuts concedits
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, estipula que les companyies de subministraments han
de comunicar als serveis socials les persones que poden ser susceptibles de talls per
impagament, les quals tenen dret a la valoració d’informe per evitar el tall de
subministrament per risc d’exclusió residencial. Durant l’any 2021 s’han realitzat 76
informes positius de vulnerabilitat per evitar el tall de subministraments.
Per municipis, el 93% dels informes que s’han fet són de Solsona:
Taula 21. Informes emesos per municipis

MUNICIPIS
Navès
Olius
Sant Llorenç de Morunys
Solsona
TOTAL

INFORMES
1
2
2
71
76

El mes de desembre del 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va
incorporar una nova línia al contracte programa per la col·laboració en matèria de pobresa
energètica. Aquest ajut addicional, el 2021 ha estat de 10.519,10€, per atendre persones o
famílies que disposen d’informe per a l’aplicació de la Llei 24/2015, a l’objecte d’impedir la
interrupció dels subministraments de llum, aigua o gas a les persones en situació de risc
d’exclusió residencial.
L’import total dels ajuts concedits per tipus de subministrament són:
Taula 22. Import dels ajuts concedit per tipus de subministrament

SUBMINISTRAMENT
LLUM
AIGUA
GAS
TOTAL

IMPORT TOTAL
7.097,36€
1.410,95€
2.010,79€
10.519,10€
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Grafic 6. Unitats familiars per tipus de subminIstrament

16%

17%

aigua
llum
gas

67%

El 67 % de les unitats familiars que han rebut ajut ha estat per llum, seguit d’un 17% per
gas i un 16 % per aigua. L’Ajuntament de Solsona, com a titular del Servei Municipal
d’aigua, durant el 2021 ha condonat el deute d’aigua a 18 famílies que complien els
requisits del Fons d’Emergència Social per un import de 2134,60 €.
En la taula següent trobem el nombre total de persones ateses per tipus de
subministrament:
Taula 23. Persones ateses per tipus de subministrament

SUBMINISTRAMENT
LLUM
AIGUA
GAS
TOTAL

HOMES
58
14
11

DONES
71
13
19

TOTAL
129
27
30

83

103

186

Els ajuts per subministrament beneficien a totes les persones de la unitat familiar, per
aquest motiu si valorem per grup d’edat cal destacar que el 67 % són persones adultes en
edat laboral i que en la majoria de casos tenen menors a càrrec ja que un 25% de les
persones que s’han beneficiat d’aquests ajuts són infants, tan sols un 8 % han estat majors
de 65 anys tal i com s’observa a la taula següent:
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Taula 24. Persones ateses per grups d’edat i sexe.

Franges d’edat

HOMES

DONES

TOTAL

0-18 anys
18-64 anys
65 - 84 anys
més de 84 anys
TOTAL

20
59
4
0
83

26
66
9
2
103

46
125
13
2
186

7.3 Ajuts urgència social Consell Comarcal
A través del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTASF) i del pla econòmic de la Diputació de Lleida per al finançament dels serveis socials
bàsics, es compta amb un finançament anual per poder donar ajuts per cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, ajuts individuals per infants..., aquests ajuts
es complementen amb els del Fons d’emergència social, els de pobresa energètica i els que
concedeixen des de Caritas Arxiprestal o Creu Roja. L’any 2021 degut a la crisi provocada
per la pandèmia hi ha hagut un augment del finançament per part de les dues
administracions que ha permès incrementar els ajuts concedits.
Taula 25. Persones ateses per tipus d’ajut

TIPUS AJUT

H

D

TOTAL

Alimentació

122

132

254

Habitatge

47

71

118

Subministraments

25

25

50

125

120

245

10

10

20

(no coberts per pobresa energètica)
Ajuts infants (material escolar, llar
infants...)
Farmàcia (medicació, bolquers)

✓ Total despesa finançada a través del DTASF : 11.957€
✓ Total despesa finançada a través de la Diputació de Lleida: 19.064€
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7.4 Sensellarisme i desnonaments
A Solsona trobem ubicada la Llar del transeünt (Servei de Residència d’Estada limitada) per
a persones adultes en situació de marginalitat que estiguin de pas per la comarca o per
atendre situacions de manca d’habitatge per motius excepcionals. Hi ha un conveni signat
entre el Consell Comarcal i la Fundació Volem Feina per la gestió de la Llar del Transeünt.
També es manté la coordinació amb l’Ajuntament de Solsona i la policia local, els quals
s’encarreguen d’allotjar les persones de pas fent la posterior derivació a la Fundació Volem
Feina i/o serveis socials.
El 2021 es van atendre un total de 26 persones a la Llar del Transeünt, de les quals 19 eren
persones de pas i 7 eren persones de la comarca amb manca d’habitatge.
Davant les dificultats per trobar habitatge per part de les persones amb rendes baixes o
sense ingressos, l’Ajuntament de Solsona havia cedit dos habitatges municipals per atendre
urgències i durant el 2021 ha llogat un habitatge també per aquesta finalitat. Són
habitatges d’estada temporal mentre les persones allotjades no troben un altre habitatge
de lloguer. Es cedeixen habitacions individuals amb espais comuns compartits.
Pel que fa als habitatges cedits per urgències de l’Ajuntament de Solsona s’hi van allotjar
un total de 14 persones (5 H, 9 D).
11 persones (3H, 8D) també van estar allotjades puntualment en hotels.
La manca d’habitatge de lloguer per persones amb rendes baixes o sense ingressos és una
problemàtica creixent a la que caldrà fer front i buscar alternatives.
Pel que fa als desnonaments, des del Jutjat de Solsona es comunica a serveis socials les
famílies amb qui hi ha un procediment obert i es valora si hi ha una situació de vulnerabilitat
en la que calgui intervenir i suspendre’l temporalment. L’elaboració d’aquests informes
permet intervenir de forma preventiva en algunes situacions de vulnerabilitat i orientar les
famílies en la recerca d’habitatge derivant a la borsa d’habitatge, informant de propietaris
particulars o sol·licitant pis de mesa d’emergència de la Generalitat amb l’objectiu d’evitar
que es quedin sense sostre.
El 2021 ens van demanar valorar la situació de vulnerabilitat de 23 famílies, 20 de Solsona
i 3 d’altres municipis de la comarca (1 d’Olius, 1 de Sant Llorenç de Morunys, 1 de Clariana)
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Es van emetre 6 informes de vulnerabilitat que van permetre suspendre el llançament
temporalment fins a trobar un altre habitatge o a l’espera d’arribar a un acord amb la
propietat. De la resta de desnonaments comunicats es va fer l’estudi individualitzat de
cada situació i no es va emetre informe de vulnerabilitat perquè alguns no era l’habitatge
habitual, altres van arribar a un acord amb la propietat o ja havien trobat un altre habitatge
abans d’emetre l’informe.

8. Programa d’atenció a la infància
És un dels àmbits d’actuació dins del marc dels serveis socials bàsics del Solsonès dirigit a
la detecció, prevenció i tractament de les situacions de risc dels menors de 18 anys i les
seves famílies. Aquestes actuacions són portades a terme per els/les educadors/es socials
de l’equip bàsic d’atenció social en coordinació amb els/les treballadors/es socials.
S’intervé per qualsevol acció i/o omissió que comprometi la satisfacció de les necessitats
bàsiques dels infants i adolescents i que dificultin el seu desenvolupament integral i el
benestar en tots els nivells per part dels seus progenitors, tutors o guardadors legals.
Els projectes que es desenvolupen per a pal·liar aquestes situacions són:

8.1 Atenció als menors en risc social (0-18 anys)
El programa de serveis socials d’atenció a la infància i adolescència en risc atén a la població
de 0 a 18 anys que es troba en situació de risc social i a les seves famílies. Treballa per
prevenir l’exclusió social, dona suport als menors i a les seves famílies, ajuda a potenciar
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització i a compensar les
deficiències familiars, educatives i socials dels infants i adolescents en situació de risc social.

Treballa per prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil desplegant serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents per atendre’ls des
de la proximitat i per minimitzar les situacions de desemparament. Es treballa també per
evitar, sempre que sigui possible, l’adopció de mesures de protecció que requereixin la
separació de l’infant o adolescent de la seva família. Es proveeix de recursos i serveis a la
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família, des del medi, com a unitat bàsica de convivència i pel desenvolupament dels seus
membres. S’ofereix prevenció i atenció en les situacions de risc dels infants i adolescents
des de la proximitat i la promoció del seu benestar.

Tot aquest pla d’ajuda amb la família i els menors es treballa de manera coordinada amb
diferents serveis del territori:

- Comissions socials: formades per serveis socials, els centres educatius de la comarca
i l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica). A través d’aquestes comissions es pot
consensuar un diagnòstic, delimitar la intervenció i establir un seguiment de tots els
casos des dels diferents serveis.
- Centre Sanitari del Solsonès: a través de les reunions amb pediatria i CSMIJ (Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil).
- Cossos de seguretat: a través de les reunions de coordinació amb Mossos
d’Esquadra i Policia Local per tal de compartir aquella informació a nivell policial on hi
estan implicats menors i famílies.
- Altres serveis, fora de l’horari escolar que treballen amb el menor: El 6 (Servei
d’Intervenció Socioeducativa, Futbolnet, Enrampa’t i altres activitats extraescolars).
- EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència): coordinació, derivació i
col·laboració per al casos de menors d’alt risc.
- Justícia Juvenil: les funcions que du a terme consisteixen bàsicament en
l'assessorament a les instàncies judicials sobre les circumstàncies socials i personals
dels menors i joves encausats, la conducció dels processos de mediació i reparació
extrajudicial i l'execució de les mesures dictades pels òrgans judicials. Fem
coordinacions amb els casos que tenim compartits amb la referent que es desplaça
pels casos de menors que hi ha a la comarca.
MENORS TREBALLATS 2021

702

CASOS EXPEDIENT EAIA

29

CASOS EXPEDIENTS DE RISC

29

CASOS EN SEGUIMENT DE JUSTICIA JUVENIL

5
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Dins d’aquest programa d’atenció al menor comptem dins dels serveis socials bàsics del
recurs del Servei d’Intervenció Socioeducativa “El 6”. El Servei d’Intervenció
Socioeducativa, El 6, és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport,
estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les mancances socioeducatives
de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball amb la
família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Aquesta atenció durant els mesos de març, abril, maig i juny, s’ha vist alterada degut a la
pandèmia de la COVID-19 i s’ha hagut de modificar la forma en que es realitzaven les
activitats, passant d’activitats presencials a activitats i suport escolar de manera telemàtica.
El 6 es constitueix com un espai que atén especialment grups d’infants i joves i les seves
famílies en situacions de vulnerabilitat. El 6 està ubicat a Solsona però els dimarts a la tarda
es desplaça a Sant Llorenç de Morunys.
EL 6. SOLSONA:
Període

Nombre de participants (de 4 a 16 anys)

De gener a juny de 2021

45

De juliol a agost de 2021 (Casal d’estiu)

33

D’octubre a desembre de 2021

49

EL 6. SANT LLORENÇ DE MORUNYS:
Període

Nombre de participants (de 6 a 16 anys)

De gener a juny de 2021

18

D’octubre a desembre de 2021

14

El funcionament diari del SIS es realitza a partir de programes i projectes. Cadascun d’ells
té uns objectius en concret i d’aquí en surten les activitats més específiques. Cal tenir en
compte que al llarg d’aquest any 2020 i degut al confinament domiciliari i a les mesures
sanitàries que s’han establert posteriorment, aquests programes s’han adaptat i modificat
per tal de dur-los a terme amb totes les mesures sanitàries establertes en el protocol.
Els programes que s’han desenvolupat aquest any han estat els següents:
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1. Programa suport a l’ escolarització i acompanyament a l’aprenentatge
2. Programa d’expressió i joc
3. Programa de competència social i cívica i educació en valors
4. Programa d’hàbits saludables
5. Programa de participació ciutadana i comunitària
6. Programa Espai Cucanya
7. Acompanyament en època de COVID
8. Activitats a l’Instagram
9. Programa estiu
Per a poder veure informació més concreta i ampliada del Servei d’Intervenció
Socioeducativa podeu mirar a l’ annex 2 , on hi trobareu les memòries completes de
Solsona i de Sant Llorenç de Morunys.

8.2 Intervenció socioeducativa a domicili
La intervenció educativa en l’àmbit familiar són totes aquelles estratègies, activitats,
compromisos, tallers, acompanyaments que es duen a terme amb una família i els seus
integrants per ajudar a resoldre de manera activa i protagonista moments i carències de
diferent índole que no afavoreixen un desenvolupament integral de cadascun dels
membres de la família.
La intervenció educativa en l’àmbit familiar des de Serveis Socials Bàsics depèn de dos
condicions:
-

En primer lloc ha de ser una família en seguiment per serveis socials amb expedient

obert que es cregui oportú un treball específic familiar.
-

Per altra banda cal el consentiment de la família a què un educador/a pugui

intervenir en el seu cas ja sigui en el domicili o en un altre espai.
És evident que la família és un actor educatiu de primer ordre i que allò que passa a la llar
té una influència decisiva en els processos d’aprenentatge d’infants i adolescents. Per tant,
hauríem d’esperar que aquelles intervencions que aconsegueixin implicar les famílies en
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tot el que envolta els seus fills i orientar-les en la direcció adequada acabaran tenint un
impacte positiu en el seu progrés educatiu.
DOMICILIS TREBALLATS 2021

Solsona 11

Comarca 8

8.3 Ajuts individuals de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques (3-16 anys)
Els ajuts individuals de menjador escolar, gestionats pel Consell Comarcal del Solsonès,
estan dirigits als i les alumnes empadronades als municipis de la comarca del Solsonès
matriculats a centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària
de la mateixa comarca, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats
socials i/o econòmiques. Anualment, el Consell Comarcal del Solsonès determina les bases
reguladores de les beques de menjador: BOP núm. 94 – data 16/05/2019.

BEQUES DE MENJADORS NO OBLIGATORIS 2021
(segons criteris econòmics pels alumnes que disposen de
centre educatiu al seu municipi)

-

239 sol·licituds
215
aprovades
amb beca del 70%
i 100%

Durant el confinament el Departament d’Educació va repartir a cada comarca targetesmenjador per a tots aquells infants becats amb menjador no obligatori. Era una targeta
moneder amb un import que anava recarregant periòdicament el departament. Es va fer
el repartiment a les famílies de la comarca.

8.4 Ajuts individuals
Aquest any 2021 es van incloure com a nou ajut les activitats extraescolars. Els ajuts per a
extraescolars són subvencionats per l’Ajuntament de Solsona, Olius i Sant Llorenç de
Morunys. Els ajuts per sortides són subvencionats per Ajuntament de Solsona o Consell
Comarcal del Solsonès.
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Els ajuts de llar d’infants van funcionar amb el mateix criteri que el curs anterior. El curs
2021/2022 degut a un increment pressupostari dins de la partida del Consell, aquests ajuts
passen tots pel Consell Comarcal del Solsonès (igual que el curs anterior).

Els ajuts per a despeses escolars (suport econòmic per l’adquisició de llibres de text, quotes
de material i material informàtic) es van pagar des de la partida d’urgència de la Diputació
de Lleida.
BEQUES DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

227
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BEQUES AJUTS SORTIDES ESCOLARS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
17
BEQUES DE LLAR D’INFANTS

8.5 Consell d’Infants de Solsona i Web dels Infants
El Consell d’Infants de Solsona és un òrgan de participació dels nens/es i nois/es entre 7 i
12 anys de la ciutat. És un espai on els infants de la nostra ciutat puguin parlar i donar la
seva opinió, un espai formal que permeti escoltar-los, consultar-los i fer-los partícips de les
decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadans i que podran portar al plenari
municipal a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.
Els objectius del Consell són:
-

Promoure la participació a la ciutat.

-

Possibilitar que es puguin manifestar i decidir com volen que sigui la seva ciutat.

-

Apropar-los al valor de la democràcia i la participació.

-

Fomentar els hàbits i actituds dialogants.

-

Aconseguir que les persones adultes coneguin els drets dels infants, preuin la seva
opinió i la prenguin en consideració.
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El Consell es constitueix cada any des del mes d’octubre fins al mes de juny. Però el 2021,
en plena pandèmia del Covid-19, es va optar per no constituir-lo.
Pel mateix motiu també es va anul·lar el cap de setmana dedicat a la infància, el
SOLXICSONA, organitzat pel Consell d’Infants al mes d’abril de cada any, ja que les activitats
que s’ofereixen aglutinen molts infants i no es podia oferir amb la seguretat que requeria.
El web dels Infants de Solsona va estar operatiu durant el confinament com a plataforma
per a penjar materials i activitats lúdiques per a tots aquells infants que ho volguessin
consultar.

8.6 Projectes comunitaris
La finalitat de I'acció educativa en el medi obert és incorporar a I‘infant i adolescent dins
del procés social i oferir-li els mitjans necessaris que Ii permetin prendre consciència crítica
de la seva situació i, alhora, de totes les alternatives que se li presentin des del seu entorn,
perquè d'aquesta manera tant el jove com la comunitat que I’acull entrin en una forma
d'entesa i relació més enriquidora.
El medi obert possibilita intervenir “in situ”, on estan les persones. Permet introduir
l’educador sense violència, d’una manera subtil i quotidiana. És un espai valuós i lliure
perquè els que l’ocupen hi van sense pressions. Les intervencions s’hi poden donar de
manera espontània, sense planificacions, sense estereotips, sense barreres institucionals.
És un espai integral que ens permet detectar i abordar qüestions transversals des d’un
clima de confiança i segur.

En aquesta línia, enguany s’ha tornat a consolidar el projecte de futbol educatiu al Camp
del Serra, a través de la subvenció de la Diputació de Lleida i el projecte Futbolnet gestionat
per la Fundació Social del Barça. Aquesta, ha donat continuïtat al projecte “A camp obert”
iniciat el 2019. Així doncs, durant el 2021 s’han pogut beneficiar d’aquesta iniciativa un
total de 28 infants d’entre 6 i 14 anys de Solsona. Des de Serveis Socials hem fet un
seguiment acurat d’aquesta activitat comunitària entenent que en aquesta hi ha perfils
diversos i ens donen una imatge més real de la situació comunitària al poble.
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“Enrampa’t” és una proposta d’oci cooperatiu i saludable, a la pista de patinatge municipal,
oberta i gratuïta per a la població de 6 a 14 anys. Tècnics de Gesport van dinamitzar
I’activitat segons els nivells dels participants, tot i que en diferents moments també és va
apostar per que fos una activitat intergeneracional. La recuperació de I’ espai públic com a
espai per a la convivència comunitària, el foment de I’ accés a les activitats de lleure i la
integracio de diferents col lectius son els objectius d’aquesta iniciativa, que s’emmarca en
el projecte “A camp obert”, impulsada i supervisada des de serveis socials.

Una mitjana de déu infants i joves van participar diàriament de les activitats dirigides de
I’skatepark de Solsona I’any passat en les edicions d’estiu i tardor d"‘Enrampa’t”. Fins a un
total de 50 infants van passar pel projecte.

Paral·lelament els educadors han començat a fer prospecció de carrer per apropar-se als
joves i observar quines necessitats es donen als nostres carrers.

9. Serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció (Marmi)
L’any 2021, 102 unitats familiars (262 persones beneficiàries) van ser perceptors de la
renda garantida de ciutadania al Solsonès. Els titulars dels expedients, 53 són homes i 49
són dones.
Per tipus de prestació trobem els següents perfils: 71 laborals, 24 socials i 7 socio-laborals.
Els que tenen perfil social i socio-laboral són derivats a l’equip de serveis socials per al seu
seguiment i establiment del pla de treball.
Els laborals són derivats des del SOC al Programa de serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida (conegut com a MARMI), el qual va incorporar a l’Àrea de Serveis Socials del

Consell Comarcal del Solsonès l’any 2017 i està inclòs dins el Contracte Programa amb el
DTASF. Es tracta d’un servei laboral especialitzat d’orientació, acompanyament i suport a
la inserció, ajustant-se als nivells d’ocupabilitat de les persones participants i realitzant un
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acompanyament a la inserció de mercat de treball. Durant l any 2021 han participat al
programa 49 persones.
Per veure la memòria completa podeu consultar a l’ annex 3 .

10. SAI (Servei d’Atenció Integral)
El Servei d’Atenció Integral (SAI) es crea per contribuir a la sensibilització social en el
col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTIQ+), i pretén ser
un espai de referència per donar visibilitat a aquest col·lectiu.
Funcions del SAI:

1. Oferir un servei d’atenció comarcal de proximitat a les persones LGBTIQ+ i a
aquelles que s’hi adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i
identitat o expressió de gènere.
2. Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTIQ+ i fer-los un
acompanyament eﬁcient perquè coneguin els recursos especíﬁcs del territori i llurs
necessitats.
3. Donar suport especíﬁc per presentar incidències i denúncies per discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i per realitzar
determinats tràmits.
4. Sensibilitzar i informar persones i entitats per tal de mostrar la diversitat
d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia.
5. Oferir informació i recursos LGBTIQ+ als diferents serveis i equipaments del
territori.
6. Vetllar pel compliment de l’article 9 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

En funcionament des del 2018, les principals activitats fins enguany han estat fer la diagnosi
comarcal i el pla comarcal LGBTIQ+, formar el personal de l’administració i consolidar l’acte
per l’alliberament LGBTIQ+ al Solsonès. A part s’han realitzat algunes campanyes de
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sensibilització per a tota la població. Cal posar èmfasi en que comptem amb la col·laboració
de l’associació LGBTIQ+ de referència a la comarca “ La Cugula”, a l’hora de fer la
programació anual de les actuacions.
Les actuacions realitzades són:

10.1 Formació al personal de l’administració
Donades les dificultats generades per la pandèmia de la COVID, vam adherir-nos a la
formació plantejada des del departament d’afers socials, treball i famílies per oferir un
microcurs destinat a sensibilitzar i promoure el deure d’intervenció. Fins a una seixantena
de persones treballadores de l’administració es van inscriure al curs.

10.2 Jornada per la diversitat. “Tu no m’entens!”
En col·laboració amb les AFA’s de les escoles del Solsonès es
va dur a terme una jornada per entendre i acompanyar la
diversitat dels infants i joves dins la família i l’escola. L’acte va
estar dinamitzat pel psicopedagog Daniel Gabarró que va
moderar el debat que es va generar entre Pepa Nolla
(presidenta honorifica de la Asociación de Famílias contra la
Intolerancia X Género), Joan Rafart (mestre de secundària) i
David Clusellas (mestre i escriptor) sobre la importància que
té la família a l’hora d’acompanyar els diferents processos
identitaris dels seus membres.
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10.3 Dia de l’alliberament
Aquest 2021 hem volgut mantenir el format familiar de
l’acte per l’alliberament LGBTIQ+. Per aquesta raó vam
dissenyar un programa amb diverses actuacions per
diferents públics i edats.
Ha estat un èxit donada la major afluència respecte
l’any anterior. Enguany l’acte es va emplaçar a davant
del Casal de Cultura de Solsona, seguint amb la intenció
de fer-lo cada any en un lloc diferent per fer-lo
accessible a tothom. En l’acte es va llegir el manifest per
part de la Cugula, es van fer les següents activitats: un
taller infantil a càrrec de la comparsa dels Espedrers,
una batucada, una performance sobre els fets d’Stonewall a càrrec de la Percuteria, també
hi va haver diferents actuacions musicals i es va pintar un mural per reivindicar un Solsonès
lliure de discriminacions.

Tot això conduit per la narradora i rapsoda Alba Mascarella.

11. Servei T’Acompanyem
Programa entre el Centre Sanitari del Solsonès i els Serveis Socials Bàsics del Solsonès que
consisteix en el pagament del 50% del cost del taxi de les persones hagin d’anar als serveis
sanitaris públics i que reuneixin els requisits establerts. Projecte subvencionat per la
Diputació de Lleida.
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L’any 2021 han utilitzat els servei T’Acompanyem 162 persones (70 homes i 92 dones) .
Aquest any la diferència entre sexes ha estat de 13,58% (gràfic 7).

Gràfic 7. Persones que han utilitzat T'Acompanyem

Homes
43%
Dones
57%

Homes

Dones

Taula 26. Persones que han utilitzat el servei T'Acompanyem. Any 2021

Edats
Menors de 65 anys
De 65 a 69 anys
De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys
De 85 a 89 anys
De 90 i més anys
TOTAL

Homes
8
1
14
17
16
12
2
70

Dones
19
6
20
21
15
9
2
92

Any 2020

Total
27
7
34
38
31
21
4
162

20
8
34
38
26
27
3
156

Gràfic 8. Edat i sexe de les persones ateses
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2
2

De 90 i més anys

9

De 85 a 89 anys

12
15
16

De 80 a 84 anys
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14
1
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8
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Requisits:
•

Edat (70 i més anys): 128 persones (82,05%)

•

Certificat de discapacitat o valoració de dependència (menors de 70 Anys): 34
persones (20,99%)
Per tant, el grup majoritari que utilitza el T’Acompanyem és el grup que hi pot accedir
pel requisit de l’edat (70 o més anys) i els intervals amb més incidència són els que van
de 70 a 89 anys, que sumen 124 persones i representen el 76,54 % de les persones que
s’han beneficiat d’aquest servei.

Aquest any 2021, tenint en compte la prolongació de les restriccions per la pandèmia, les
persones que han utilitzat el servei T’Acompanyem (162 persones), ha estat lleugerament
superior en relació a l’any 2020 (156 persones). Però si ho comparem amb l’any 2019 (any
anterior a la pandèmia) tan sols hi ha un petit decreixement del 4,14%.

11.1 Usuaris per municipis i xecs utilitzats
A la taula 27 podem veure els usuaris del T’Acompanyem per municipis, nombre de xecs
viatge utilitzats i l’import de la subvenció.
Taula 27. Persones que han utilitzat el servei T'Acompanyem per municipis.

Municipis
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
Guixers
La Coma i la Pedra
Lladurs
Llobera
Odèn
Olius
Pinell
Pinós
Sant Llorenç de Morunys
Solsona

Homes
2
0
1
2
0
0
0
1
0
1
10
53

Dones
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
13
63

Total
3
1
2
5
1
3
1
4
1
2
23
116

XECS
3
3
6
43
1
9
4
15
3
19
107
409

TOTAL

70

92

162

622

Han utilitzat el servei T’Acompanyem les persones de 12 municipis, només hi ha 3 municipis
del Solsonès que aquest any no l’han utilitzat (La Molsosa, Navès i Riner).
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11.2 Serveis fets i itineraris
Durant l’any 2021 es van fer 622 viatges (Veure taula 28 i gràfic 10) a través del
T’Acompanyem. El 71%, 441 xecs, han estat per anar a Manresa i el 20.42%, 127 xecs, per
anar als hospitals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona, Badalona, l’Hospitalet
de Llobregat, etc.). El 5,63%, 35 xecs, han estat per anar a Berga. Els xecs per anar al Centre
Sanitari del Solsonès i al Subcap de Sant Llorenç de Morunys han representat el 2,09% (13
viatges) i la resta, un 0,96% (6 viatges), han estat per anar a l’Hospital de Lleida.

Gràfic 10. serveis fets-itineraris
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Tenint en compte que durant aquest any 2021 hem continuat en estat de pandèmia, els
viatges realitzats respecte a l’any 2020 (476 viatges) han augmentat un 30,6%. Val a dir
que els Serveis Socials Bàsics i els taxistes que formen el servei T’Acompanyem s’han
adaptat a l’impacte de la Covid-19 prenent les mesures necessàries i garantint la continuïtat
del servei T’Acompanyem als seus usuaris i usuàries.
Durant l’any 2021 hi ha hagut 12 empreses de taxi registrades al Solsonès col·laborant en
aquest projecte. D’aquestes 12 empreses, 9 han fet viatges pel T’Acompanyem, això
representa que el 75% de les empreses de taxi s’han beneficiat en més o menys mesura
d’aquest projecte.
Cal tenir en compte l’efecte multiplicador que en termes econòmics representa aquest
projecte, ja que les despeses de transport subvencionades l’any 2021, que van ser de
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26.835,16€, han generat un volum total de negoci de 53.670,32€ per al sector del taxi de la
comarca.

12. Llei de la dependència
El Sistema públic de serveis socials preveu que les persones en situació de dependència
puguin accedir a determinats serveis com ajuda a domicili, centre de dia o residència.
Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis
socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats.
En cas que no sigui possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o
concertats) s'atorguen prestacions econòmiques vinculades a l'adquisició de serveis
privats.
Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la
situació de dependència en algun dels graus establerts.
Els Serveis Socials Bàsics s’encarreguen d’elaborar el Programa individual d'atenció (PIA) a
totes les persones amb grau reconegut de dependència segons la situació personal,
l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis.
Durant el 2021, 469 persones de la comarca han tingut reconegut un grau de dependència
i s’han tramitat 106 nous expedients de valoració de grau.
El DTASF envia als Serveis Socials els expedients de persones amb grau de dependència
reconegut per primera vegada o revisat per tal que els valorin i tramitin el PIA si s’escau.
Durant el 2021 les tècniques de serveis socials han valorat 181 expedients.

13. Pla de ciutadania i immigració
El Pla de Ciutadania i de les Migracions té per objectiu gestionar l’acollida i la integració de
les persones migrades a Catalunya. Fomenta la plena integració dels col·lectius
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d’immigrants potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la igualtat d’oportunitats i
d’accés als recursos i serveis. Durant l’any 2021 s’han atès 462 persones.
Podeu veure la memòria completa del pla consultar a l’ annex 4 .

14. Dinamitzadora cívica
La dinamitzadora cívica per a l'emancipació juvenil (DCEJ) és la figura contemplada en el
contracte programa, en la fitxa 44. S'entén com el nexe entre el centre d'acollida per joves
migrats sols (l’Estrella), els serveis, recursos i entitats de la ciutat, els Ens locals i la
ciutadania. A la vegada, la dinamitzadora s’ha constituït com la referent dels joves extutelats que viuen al territori. Citant el que s'anomena a la fitxa 44, la seva funció es
caracteritza per: "supervisar l'adequada aplicació dels programes municipals i comarcals
proposats i les directrius a seguir contingudes a la fitxa 44 del Contracte Programa, donant
viabilitat a possibles propostes pròpies que cal plantejar en funció de les necessitats
detectades en els/les joves dels recursos residencials".
Uns dels encàrrecs del programa ha estat elaborar el Pla estratègic 2021. El punt de partida
ha estat l'elaboració d'una anàlisis DAFO, que ha permès diagnosticar i dibuixar estratègies
de futur, a partir d'una radiografia de la realitat.
•

La fitxa 44, també demana la participació en taules territorials i aquelles reunions de
coordinació pròpies del desenvolupament. En aquest cas, s'ha participat en:
-

Comissions comarcals dels joves migrats sols.

-

Taules comarcal de les Treballadores socials del Solsonès.

-

Sessions de treball DCEJ de la Catalunya central.

-

Coordinacions amb el SOC de la Catalunya central i amb la tècnica de gestió
de l’oficina dels Solsonès.

-

Reunions i coordinacions periòdiques amb el centre.

-

Coordinacions amb la referent d’ocupació juvenil.

-

Coordinació amb la informadora juvenil de Oficina jove.

-

Coordinacions amb el tècnic de l’oficina d’habitatge.
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-

Coordinacions amb les tècniques de la Fundació Volem feina, que participa
en el programa d’inserció laboral de Treball i Formació.

Un altre dels requisits del programa ha estat l’assoliment d’una formació de 30 hores.
Aquesta any, s’ha participat en la formació: Eines de Mediació. Organitzada pel centre de
formació CAE i impartida per Quatre cantonades.
Metodologia:
Seguint les indicacions de la fitxa 44 del contracte programa:
-

S'han establert coordinacions amb el centre i els diferents agents implicats en
l’emancipació dels joves: serveis, recursos, entitats i administració.

-

S’ha produït la intermediació amb la comunitat, els recursos i el centre. S'ha posat a
l'abast dels joves, propostes conjuntes amb altres serveis, tant del territori com
propostes externes amb la finalitat de:
•

Acompanyar al centre, donant informació, propiciant el coneixement, enteniment,
i acostament a través de la sensibilització i l'assessorament.

•

Dur a terme activitats per orientar als joves per entendre i conèixer l'entorn
d'acollida.

•

Vincular als joves amb les diferents activitats formatives, lúdiques, i fer-ne el
seguiment juntament amb els educadors.

•

Resoldre els conflictes que han sorgit en els diferents entorns de socialització dels
joves.

- Orientacions i plans de seguiment als joves ex tutelats.
Tot seguit, es mostra una taula amb la informació bàsica dels joves atesos i a continuació
es mencionen altres dades d’interès.
S'han atès un total 19 joves
Sexe masculí

18

Sexe femení

1
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Territoris d’origen

13 Marroc
3 Pakistan
1 Mali
1 Guinea
1 Costa de Marfil

Tutelats
Ex-tutelats: 12 joves

7 resideixen al centre l’Estrella
4 provinents del centre Estrella.
1 provinent de PIL Bages.
4 provinents altres centres de Catalunya.
3 provinents d’altres CCAA.

Activitats
❖ Projecte #Welcome BIB

Taller de 6 sessions amb l'objectiu de crear una lletra de rap, enregistrar la gravació de la
música i filmar un videoclip. Acció promoguda pel Departament de cultura i coordinació
amb la Biblioteca Carles Morató. Dirigit als joves del centre l’Estrella.

❖ Taller sobre la identitat (part 1)

S'han treballat els conceptes: d'identitat i les diferents perspectives, els estereotips, xocs
culturals, sentiment de pertinença, la pressió social i la gestió de la culpa. A
través d'activitats de debat i reflexió i també vivencials. Dirigit als joves del centre l’Estrella.
7 participants.

❖ Taller confecció tèxtil (part 2)

Seguint el fil del taller d'identitat. Dut a terme juntament per una emprenedora d'una
marca de roba juvenil. Els joves han pogut conèixer la professió, i tot el seu procés: disseny,
patronatge, costura, màrqueting i venda al públic. Així com, la sensibilització per la
sostenibilitat davant la problemàtica de la fast fashion i conèixer les seves conseqüències
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ambientals i socials. Els joves han tingut l'oportunitat de conèixer vivencialment el procés
de producció, tot confeccionant la bandera del seu país d'origen i després han dissenyat i
confeccionat una bandera pel centre d'acollida. Dirigit als joves del centre. 7 participants.

❖ Taller iniciació a la producció musical

Dirigida per productors i dj's vinculats a un segell discogràfic. Hi han participat 11 joves.
Acció conjunta amb l'Oficina jove. Activitat oberta a tota la població amb franja d'edat
compresa entre els 14 i els 18 anys.

❖ Taller consum de tòxics: com gestionar la pressió de grup.
Taller on treballem la pressió de grup davant el consum de drogues. A través d'activitats de
reflexió i debat i també activitats vivencials. Dirigit als joves del centre. 7 participants.
❖ Dinars al centre

Dinars puntuals al centre amb l'objectiu d'establir i consolidar el vincle amb els joves del
centre, a través d'espais informals.

❖ Qüestionari joves

Dissenyat expressament per recollir l'experiència i l'opinió dels joves. Amb la intenció de
recollir informació que serveixi per avaluar la seva situació i les nostres actuacions i a la
vegada, que sigui útil per la construcció del full de ruta del 2022. Dirigida als joves del centre
i als ex tutelats que resideixen al territori.
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15. SIAD
El SIAD és un servei públic que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament
en tots aquells aspectes relacionats amb l’exercici del dret de les dones en els diferents
àmbits de la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. El servei també
treballa en la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista i en actuacions de
sensibilització social al voltant de la igualtat de gènere.
El SIAD disposa de dos serveis externs per poder donar una millor atenció a les demandes
de les usuàries.
•

Servei d’orientació jurídica: per poder respondre totes aquelles demandes que
requereixin l’assessorament legal en qualsevol àmbit que afecti la vida de les dones.

•

Servei d’Atenció Psicològica: el SIAD disposa d’un servei d’atenció psicològica que
dona suport, contenció i atenció a aquelles dones que, per circumstàncies diverses,
necessitin suport per fer front a una situació de crisi, ja sigui per problemàtiques
familiars, laborals, socials o per violència masclista.

Per a veure tota la memòria consultar l’ annex 5 .

16. Consell de serveis socials del Solsonès
Òrgan presidit per la Presidència del Consell Comarcal i el conseller/a de l’àrea. En formen
part: representants de l’àrea de serveis socials, de tots els partits polítics amb representació
al Consell Comarcal, dels ajuntaments, de les entitats

socials de la comarca i les

associacions amb caràcter social. Aquest Consell assessora i coordina els programes i
accions que es fan al Solsonès. Són fruit d’aquest consell projectes com la Campanya
Tracta’m bé o els Horts socials del Vinyet.

El 2021 es va recuperar la reunió anual amb els membres del consell assessor en que es va
exposar l’activitat dels serveis socials durant la pandèmia, les novetats més importants de
l’Àrea de drets socials, Igualtat i feminismes, i es va pactar un canal de comunicació amb
els ajuntaments a través d’un grup de difusió de WhatsApp.
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El 2019 es va iniciar el projecte “Tres mirades” en que cada any es tracta una temàtica
diferent des de tres perspectives. En el cicle del 2021 es va treballar la Intersexualitat.
Es va treballar conjuntament des del SAI, SIAD, pla de ciutadania i serveis socials.

Per fer-ho es van programar tres actes:
•

El visionat d’una pel·lícula ( XXY, Ricardo Darin, 2007).

•

Xerrada col·loqui amb l’Associació Kaleidos.

•

Conta contes i taller “ La Florista” per treballar la

intersexualitat amb la

infància, a càrrec de la conta Contes Alba Mascarella. El SAI es va fer càrrec
d’aquesta última activitat del cicle.

17. Supervisió d’equip
El mes de juny de 2020, es va incorporar la supervisió com a mesura per cuidar i promoure
el benestar de l’equip professional. La supervisió es situa entre la formació i el suport
professional, conduïda per un consultor extern.
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És un espai teòric-pràctic, d’anàlisi de casos, de l’organització i el context de treball,
mitjançant el qual s’assoleixen eines i estratègies, encarades a millorar la posició personal
i professional. Es faciliten vies de reflexió i solució que permeten una millor tasca i una
millor gestió de la situació que es planteja.
La supervisió consisteix en plantejar un cas o situacions per part de les professionals i
analitzar-ho augmentant la perspectiva per tal que les professionals que el plantegen pugui
trobar noves solucions del mateix.
La supervisora, amb un ampli coneixement teòric i professional, es posiciona com a figura
neutral que facilita i acompanya aquest procés.
Les sessions són conduïdes per Mireia Quinquillà, terapeuta i supervisora d’equips de
serveis. El 2021 es van realitzar un total de 10 sessions.

18. Servei d’orientació econòmica
Servei iniciat a l’octubre de 2020 amb la finalitat d’ajudar aquelles famílies que, tot i tenir
suficients ingressos, els costa administrar l’economia domèstica i arribar a final de mes.
L’objectiu final és millorar l’educació financera de les famílies quan les conjuntures
econòmiques provocades per la Covid han obligat a assumir un nivell de vida diferent. El
2021 se n’han beneficiat 3 famílies.

19. Protocols d’actuació
19.1 Protocol Bàsic d’actuacions en el maltractament i abusos sexuals de menors
Els serveis socials bàsics del Solsonès es regeixen pel “Protocol per a la intervenció en xarxa
de les situacions de risc i/o maltractaments a la infància i adolescència”. Un protocol signat
el 2014 i que aglutina totes les poblacions de la província de Lleida.

Els grans objectius que es pretenen assolir amb l’establiment d’un protocol d’actuació en
situacions de risc i maltractament infantil i adolescent són:

59

• Millorar la unificació de criteris d’actuació en l’atenció professional a infants i
adolescents en situacions de risc i maltractament per mitjà de la coordinació entre
serveis.
• Incrementar i millorar la detecció de situacions de risc i maltractament en la
infància i l’adolescència a la comarca.
• Millorar la prevenció de situacions de risc i maltractament en la infància i
adolescència.

19.2 Protocol d’actuació davant l’absentisme escolar en els centres educatius
Durant el 2021, junt amb l’EAP, la inspectora d’ensenyament i l’EAIA es comença a treballar
per elaborar un protocol d’actuació davant l’absentisme escolar els centres educatius del
Solsonès. Aquest document pretén ser una guia de treball per prevenir i atendre
l’absentisme i l’abandonament escolar al Solsonès des d’una perspectiva multidisciplinar,
integral i connectada. S’han tingut en compte tots els agents implicats en l’entorn educatiu
dels menors i també als propis menors escolaritzats per poder crear un engranatge que
pugui atendre les necessitats derivades d’una manera completa.

19.3 Protocol bàsic d’actuacions en casos de violència masclista
Durant el 2021 s’ha treballat per l’actualització pel protocol de l’abordatge de les
violències masclistes al Solsonès. Protocol coordinat per la tècnica del SIAD en el que hi
participen els professionals de la comarca de l’àmbit social, policial, sanitari, educatiu,
laboral i del SIE Manresa-Catalunya Central.
També s’ha participat en un grup de treball promogut pel departament de Drets Socials de
la província de Lleida per l’elaboració del PAVMSS (protocol d’actuació en les violències
masclistes en l’àmbit dels serveis socials).

19.4 Protocol d’abordatge i prevenció de la mutilació genital femenina
Protocol d’àmbit comarcal coordinat per la tècnica de ciutadania i de les migracions.
Formen part d’aquesta taula els serveis següents: pediatria, EAP, SIAD, Mossos i el pla de
ciutadania i de les migracions.

60

19.5 Protocol per l’actuació contra els maltractaments a les persones grans
L’any 2019 el Solsonès vam formar part d’un grup de treball per l’elaboració d’un protocol
d’actuació contra les persones grans. El 2021 ens arriba el document definitiu Guia
territorial de les terres de ponent per l’actuació contra els maltractaments a les persones
grans. Queda pendent desenvolupar el protocol treballat a cada comarca.
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ANNEXOS

1. Memòria del Fons d’emergència social
2. Memòria El 6
3. Memòria MARMI
4. Memòria del Pla de Ciutadania i les Migracions
5. Memòria del SIAD
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1. MEMÒRIA DEL FONS D’EMERGÈNCIA
SOCIAL 2021
•

INFORME ELABORAT PER: -

SERVEIS SOCIALS BÀSICS DEL SOLSONÈS
CARITAS ARXIPRESTAL SOLSONA
CREU ROJA EL SOLSONÈS

1. INTRODUCCIÓ
2. ENTITATS QUE EN FORMEN PART
3. REBOST SOLIDARI
3.1 Organització
3.2 Aliments procedents de la UE
3.3 Col·laboracions
3.4. Campanya
4. RECURSOS ECONÒMICS
5. TIPUS D’AJUTS CONCEDITS I DESPESES DEL FONS
6. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA
7. PLA DE TREBALL I CONTRAPRESTACIÓ
8. ANÀLISI DE LES PERSONES ATESES
8.1 Nombre de persones ateses
8.2 Evolució de les famílies i persones ateses al Rebost Solidari
8.3 Situació econòmica
8.4 Nacionalitat
9. HORT SOCIAL EL VINYET
10. VALORACIÓ PER PART DELS SERVEIS SOCIALS
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1. Introducció
El Fons d’Emergència Social va néixer l’any 2008 arran de la crisi econòmica.
L’any 2020 va haver-hi un gir inesperat amb l’arribada de la pandèmia de la COVID 19.
Al 2021 hem continuat treballant i patint les conseqüències de la pandèmia tot i que s’ha
notat una millora de la situació econòmica i laboral de les famílies. Durant aquest any han
sorgit noves conseqüències de la pandèmia; aquestes han estat a nivell de salut mental i
no tant a nivell econòmic. Aquesta inestabilitat de salut mental ha repercutit en l’àmbit
laboral i ha fet que moltes persones tinguessin més dificultats per trobar feina o per
mantenir-la.
A part de les conseqüències d’aquests dos anys de pandèmia, cal tenir en compte que la
situació encara no s’havia estabilitzat des de la crisi econòmica del 2008.
La taxa d’atur havia anat baixant al llarg d’aquests 12 anys. Al 2020 va augmentar
considerablement però al 2021, hi hagut un petit augment poc significatiu tal i com es pot
veure en la taula següent:
Taula 1. Evolució del nombre d’aturats registrats des del l’any 2008 i fins l’any 2021

Any

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solsona

315

637

729

729

690

761

711

623

466

434

383

372

447

457

Solsonès

399

773

880

866

837

914

830

738

611

516

455

451

551

557

En aquesta gràfica es pot veure l’atur del Solsonès i de Solsona des del 2008 fins el 2021.
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Al 2020 es van veure greument afectades les persones que treballaven en l’economia
submergida (hostaleria, turisme, neteges de la llar, atenció a la gent gran) i les persones
indocumentades que s’han trobat fora del sistema d’ajuts d’ocupació.
Aquest any 2021 cal destacar que un terç de les persones ateses al fons d’emergència social
eren persones indocumentades que només tenen opció de treballar en l’economia
submergida.

2. Entitats que en formen part
✓ Ajuntament de Solsona
✓ Consell Comarcal del Solsonès
✓ Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys
✓ Fundació Volem Feina
✓ Creu Roja El Solsonès
✓ Consell de la Gent Gran de Solsona
✓ Entitats de cooperació:
o SOM
o Mans Unides
o Rotary Club
o Petjades
✓ Col·labora:
o Celsona
o Solsona FM

3.Rebost solidari
El Banc d’Aliments del Solsonès l’any 2013 passa a dir-se Rebost Solidari del Solsonès i s’hi
va incorporar l’entrega de productes frescos.

3.1. Organització
Per la gestió del Rebost Solidari durant el 2021 s’ha renovat i actualitzat el conveni de
col·laboració entre Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal Caritas i Creu Roja.
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Creu Roja és l’encarregada de la recollida i distribució dels productes envasats (conserves,
llet, pasta, arròs...) que provenen de donatius de particulars, campanyes de recollida o de
la UE.
La Fundació Volem Feina i Creu Roja són les entitats encarregades de recollir els aliments
dels diferents punts fixos i els traslladen a Creu Roja on es fa l’emmagatzematge i posterior
repartiment.
Càritas Arxiprestal per la seva part, gestiona la part dels productes frescos. Per fer aquesta
tasca l’Ajuntament ha llogat un local on poder guardar els aliments recollits (amb frigorífics
i congeladors), preparar els lots i fer els lliuraments a les famílies. La ubicació del Rebost
Solidari és al carrer Trabucaires nº 3.
El cost del lloguer del local l’assumeix l’Ajuntament de Solsona per un import de
1.800€/any.
El repartiment dels aliments frescos per part de Càritas són setmanals, els dimarts i/o els
dimecres i el repartiment dels aliments envasats/secs per part de Creu Roja es fa de forma
quinzenal. A més a més, els dimecres també es van començar a repartir els aliments rebuts
per part de Mercadona.
Serveis Socials Bàsics del Solsonès s’encarrega de la derivació i control de llistats de cada
entrega, seguiment d’altes i baixes, els repartiments per cada família dels productes
envasats i les fitxes de la UE.

3.2. Aliments procedents de la UE
La sol·licitud d’aliments que procedeixen de la UE es fa des del Consell Comarcal del
Solsonès. Aquest és l’encarregat de fer la sol·licitud, organitzar el trasllat i dipositar-los als
locals de Creu Roja adaptats per aquesta finalitat.
Els usuaris hi són derivats des de serveis socials amb valoració prèvia de les treballadores
socials dels Serveis Socials Bàsics, de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i la tècnica social
de Creu Roja El Solsonès.
Durant el 2021 s’han rebut tres lliuraments d’aliments procedents d’excedents de la Unió
Europea els quals arriben a través de Creu Roja Espanyola. A continuació es detallen les
fases, la data i els quilos d’aliments rebuts durant el 2021:
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Fases

Data de lliurament

Quilograms d’aliments

Primera fase 2021

Març 2021

4719,60

Segona fase 2021

Juny 2021

2964,80

Tercera fase 2021

Octubre 2021

5705,60

TOTAL

13.390

Creu Roja El Solsonès, amb el suport del seu voluntariat, és l’encarregada d’emmagatzemar
els productes envasats i fer els lots d’aliments que es reparteixen quinzenalment.

3.3. Col·laboracions
Diferents entitats, empreses i particulars han col·laborat amb el rebost solidari durant el
2021:
•

CELSONA INFORMACIÓ:

Col·labora amb el Rebost Solidari facilitant un espai de publicitat gratuïta a la revista
setmanal.
•

SOLSONA FM:

Espai de publicitat per anunciar el Rebost Solidari.
CÀRITAS ARXIPRESTAL:
Aporta recursos materials i humans per a la gestió del Rebost Solitari (productes frescos).
Caritas Arxiprestal compta amb 10 voluntàries que setmanalment reben els productes
frescos recollits en els diferents establiments, els guarden, preparen els lots i els lliuren a
les famílies. També passen pels forns de pa a recollir el pa per donar a les famílies i tenen
contacte directe amb els diferents establiments col·laboradors.
Durant l’any 2021 l’entitat Càritas va destinar 7.345,46€ aproximadament a la compra
d’aliments frescos per complementar les donacions i els tiquets recollits (subvenció rebuda
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
Donacions/col·laboracions en productes frescos:
•

Excedents Caprabo Solsona: 1.518 safates de carn i altres productes
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•

Mercadona: 3.589 safates de carn i altres productes

•

Banc d’aliments Lleida: fruita, més de 300 pacs de iogurts i altres productes

•

Paradista (Fruites Mateu) mercat setmanal de Solsona: 2.000kg de fruita i verdura

•

Famílies i persones anònimes: més de 1.500€ en aliments (patates, carn, peix,
verdura i fruita variada)

•

Pagès d’Ogern: 1.500kg de patates

•

Cal Jaumet: entrega de pa i pastes quinzenalment

CREU ROJA EL SOLSONÈS:
Recursos destinats al projecte:
o Recursos econòmics:
▪

Despeses: 5.993,79 €

▪

Ingressos: 450 €

o Recursos humans:

▪

▪

1 tècnica social (dedicació de 6 h/setmanals)

▪

16 voluntaris/àries.

Donacions d’aliments rebudes:
Durant el 2021 s’han rebut un total de 14.257,13 Kg/L d’aliments. Al següent quadre
s’indica la seva procedència:

Procedència

Quantitat (Kg/L)

Gran Recapte - Fundació Banc dels Aliments de Lleida (1)

4.876,13

Procedents dels punts fixes (2)

2.582,16

Procedents d'entitats, empreses i particulars (3)

255,07

Fundació Banc dels Aliments de Lleida (4)

6.543,77
14.257,13

(1)

La campanya del Gran Recapte que es va dur a terme a finals del 2021 va canviar el

format degut a la pandèmia. En lloc d’una recollida d’aliments física als supermercats i petit
comerç es va fer una campanya virtual (donacions econòmiques a la web de la Fundació
Banc dels Aliments o als mateixos supermercats i petits establiments).
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(2)

Establiments que han disposat d’un punt fix de recollida d’aliments durant tot l’any:

Bon Àrea, Ca La Carme Gras, Cal Coll, Caprabo, Condis, Llobet i gasolinera Setelsis.
(3)

Empreses i entitats que han organitzat recollides, campanyes i/o donat directament

aliments:
-

Associació de Donants de Sang del Solsonès

-

Esplai Riallera

-

Materials per a la construcció Jordi Vilar S.L

-

Penya Barcelonista de Solsona i comarca

-

Persones a nivell particular

(4) La Fundació Banc dels Aliments de Lleida, durant el 2021, ha donat al Rebost Solidari
del Solsonès un total de 4.876,13 kg/L que han estat comprats amb els fons recollits durant
la campanya del Gran Recapte del 2020. Trasllats d’aliments de forma quinzenal
(aproximadament) entre Lleida i Solsona, per part de la Fundació Banc dels Aliments de
Lleida.

▪

Altres col·laboracions
-

Fundació Volem Feina: servei gratuït de recollida d’aliments dels punts fixes.

-

Materials per a la construcció Jordi Vilar S.L.: cessió de recursos humans i materials
per a la descàrrega d’aliments al magatzem de Creu Roja.

3.4. Campanya: “ Petits donatius es poden convertir en ajuts enormes”
Valorant que el projecte dels tiquets va ser efectiu durant uns anys, però que últimament
no acabava de funcionar, s'han proposat tres iniciatives per donar un aire nou al projecte i
d'aquesta manera incentivar la recaptació, sobretot de caràcter econòmic.
Sota aquesta campanya s’han realitzat les següents iniciatives:
1. Arrodoniments Solidaris: amb la col·laboració de 21 establiments de diferents sectors,
als quals es pot arrodonir l'import final de la compra. Els clients poden dipositar la quantitat
desitjada a unes caixes de fusta, fabricades per l'Associació Amisol. S’han recaptat 280
euros.
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2. Microdonacions: col·laborar mitjançant l'aportació mensual d'1 euro (12 euros
l'any)

a

la

plataforma Teaming a

través

de

l'enllaç:

https://www.teaming.net/fonsdemergenciasocialdelsolsones , unir-se al grup i registrars'hi. La col·laboració és automàtica i es destina íntegrament a la causa, sense comissió. S'hi
han adherit un total de 13 persones i durant el 2021 s’han recaptat 48 euros.
3. Per fer difusió de la campanya, es va organitzar un estand informatiu els dies 5,12 i 19
de novembre, coincidint amb el mercat municipal de Solsona. Es van recollir 90€.
A més a més, s'han realitzat notes de premsa a través de les xarxes socials i mitjans de
comunicació locals de totes les accions.
D'altra banda, s'han repartit adhesius identificadors als comerços col·laboradors.
Amb totes les iniciatives, s’han recaptat un total de 461
euros.
S’esperava que les aportacions econòmiques serien més
abundants. Igual que el nombre de persones que s'han
donat d'alta a través de la plataforma Teaming .
Pel que fa als arrodoniments solidaris, hi ha hagut molta
diferència entre els donatius en els diferents establiments.
Ho atribuïm a la implicació de cada comerciant, si han
explicat als clients la iniciativa i ha animat a la participació
o bé, s'ha limitat a posar la caixa. Cal destacar que arrel la
COVID-19 molts clients han passat a pagar amb targeta, aquest fet ha incidit molt en els
resultats.
Pel que fa a l'estand informatiu, hi van participar un representant de cada entitat
col·laboradora: Serveis socials, Càritas Arxiprestal i Creu Roja. L'horari va ser d'11 h a 13 h.
Si tornem a repetir l'experiència, seria bo canviar la localització, ja que es va fer davant
l'Ajuntament i la massificació de gent es troba a la plaça del Camp. També es valora que es
podria ampliar l'horari.
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3.5 Campanya packaging Nadal Caritas-Weli Weli
Des de Weli Eli juntament amb Càritas Arxiprestal es va idear una campanya per
confeccionar bosses de Nadal pels establiments de Solsona. Els 48 establiments que s’hi
van adherir, compraven les bosses per posar-hi els productes del seu establiment durant al
campanya de Nadal.
Aquestes bosses les confeccionar durant mesos i hi van col·laborar 58 voluntaris/es.
Alguns/es del fons d’emergència social, usuaris/es del MARMI, usuaris/es del Centre
Estrella i altres voluntaris/es que van col·laborar a títol personal.
Es van confeccionar: 125 bosses mida super gran, 450 bosses grans, 800 bosses petites,
100 bosses mida ampolla. En total 1471 bosses.
Es van aconseguir recaptar 1.915,94€ pel Rebost Solidari.

4. Recursos econòmics
El 8 de juliol de 2009 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Solsona, el Consell
Comarcal del Solsonès i Càritas per aportar recursos econòmics i humans al Fons
d’Emergència Social.
Per gestionar els recursos econòmics es va obrir un compte bancari els titulars del qual són
l’alcaldia de l’Ajuntament de Solsona i el president de Càritas. En aquest compte s’hi
ingressen les aportacions d’entitats i de particulars.
Tant Caritas com Creu Roja també reben donatius econòmics que són destinats al Fons i
que no consten en la taula següent però que han estat detallats al punt 3.3.
APORTACIONS ECONÒMIQUES AL COMPTE DEL FONS SOCIAL 2021
Ajuntament de Solsona

0€

(aportació

60.000 € al 2020)

Consell Comarcal

1.200,00 €
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Teaming

48€

Condonació Caixa

72€

Centre Excursionista del Solsonès

882€

Aportacions de particulars (3 persones)

500€

TOTAL

2.702€

També s’ha ingressat al compte del Fons 4583.37 € de retorn d’un ajut concedit d’anys
anteriors.
SALDO A 31/12/2021

29.368.53

€

Els ingressos al compte del fons social durant el 2021 van ser molt menys que els altres
anys però cal tenir en compte que encara es disposava de part del saldo dels ingressos que
hi va haver durant l’any 2020 (75.846,71€).
El 2020 es va rebre un donatiu de 1500 € per part de Rotary destinat als joves migrats sols,
que durant el 2021 s’ha destinat a ells i encara n’hi ha una part disponible (505 €).

5. Tipus d’ajuts concedits i despeses del fons
5.1 Ajuts i despeses a través del compte del Fons Social:
Tots els ajuts que es detallen han estat concedits tenint en compte les modificacions de les
bases reguladores dels ajuts del Fons.
Taula 2. Tipologia dels ajuts concedits i despesa per cada tipus d’ajut (pagat des del compte del fons)

TIPUS AJUT

NOMBRE DE FAMÍLIES

DESPESES

Aliments

93

(*1)

Lloguers i hipoteques

26

9103,93€

74

Llum
Altres

14

1584,66€

2

305,64€

TOTAL (pagat des del compte

10.994,23€

del Fons)

5.2 Altres ajuts i despeses des de les administracions locals
-

L’Ajuntament de Solsona assumeix els deutes d’aigua de les famílies que es valoren des
del Fons, el 2021 el deute que ha assumit és de 2.134,6€ (18 famílies),

-

Consell Comarcal del Solsonès (a través de les partides d’urgència social del contracte
programa i de la diputació de Lleida):
•

s’han destinat 5.188,03 € a alimentació:
-

2.029,16 € a la compra d’aliments congelats i d’alimentació infantil que
mancaven al Rebost

-

2.400 € amb targetes moneder (16 famílies) amb una quantitat fixada
per família, és el primer cop que s’entreguen targetes des del Consell
Comarcal. Es van destinar a persones soles i/o famílies monoparentals
que permetien anar a comprar a qualsevol establiment d’alimentació.
Es van carregar amb un import mensual de 75€ persones soles i 100€
per famílies monoparentals (+25€ per fill a càrrec). Es va fer prova pilot
mesos de novembre i desembre.

•

758,87 € transport aliments de la UE, anar a recollir-los a Lleida:

Ajuts d’urgència social per habitatge i subministraments es van destinar un total
de 29.515,10€.

5.3 Càritas Arxiprestal
Es va poder continuar acollint a la subvenció destinada a projectes i entitats de l’àmbit de
les polítiques socials.
A la taula següent es detallen les ajudes que s’han fet des de Càritas a través de la subvenció
a famílies del Fons.
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TIPUS AJUT

NOMBRE DE FAMÍLIES

DESPESES

Aliments frescos

93

7.345,46€

Lloguers

11

4.183,38€

Llum

3

260,62€

14

677,04€

6

593.97€

Bolquers
Medicaments
TOTAL

13.062,47€

5.4 Creu Roja del Solsonès
▪

Lots d’urgència
Durant el 2021 s’han entregat 13 lots d’urgència a 12 famílies que suposaven 27
persones (20 adults i 7 infants).

▪

Aportació extraordinària
Entre els mesos de gener i octubre del 2021, a través del Pla RESPON i amb el
finançament de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja ha destinat de forma
extraordinària 25.275€ al Rebost Solidari del Solsonès.

S’han lliurat a les famílies amb infants menors a càrrec, targetes pre-carregades amb
diferents imports (entre 75 i 200€) en funció del nombre de membres i/o menors a
càrrec, amb la finalitat de cobrir i/o complementar les seves necessitats alimentàries.
S’han realitzat un total de 225 ajudes mensuals, ja sigui a través de l’entrega d’una
targeta o de la recàrrega d’aquesta.
Se n’han beneficiat 170 persones de 45 famílies del Solsonès.

6. Valoració de les sol·licituds d’ajuda
Les persones que volen sol·licitar un ajut del Fons Social s’adrecen als Serveis Socials Bàsics.
La valoració de les sol·licituds les fa una comissió tècnica que es reuneix un cop al mes.
Formen part d’aquesta comissió les treballadores socials dels serveis socials bàsics, Caritas
Arxiprestal i Creu Roja. Un cop feta la valoració es passa el corresponent informe per
l’aprovació dels ajuts al president de Caritas Arxiprestal i a la Junta de Govern Local de
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l’Ajuntament de Solsona. En les reunions de valoració i seguiment s’acorda des d’on es
paguen els diferents ajuts i també es comenten els altres ajuts complementaris concedits
des de Creu Roja, Consell Comarcal i Caritas Arxiprestal.

7. Pla de treball i contraprestació
Es realitza un estudi de la situació familiar, s’elabora i s’acorda un pla de treball on, entre
d’altres, es pacten les contraprestacions que es duran a terme.
En la majoria de famílies les contraprestacions han estat formatives per poder així millorar
les seves competències bàsiques i millorar les seves capacitats laborals:
•

Cursos que ofereix el Centre de Formació d’Adults de Solsona (aprenentatge de la
llengua catalana, alfabetització, graduat escolar, informàtica i anglès)

•

Activitats organitzades des del Pla de Ciutadania i Immigració

•

Taller de conversa en català al Centre Cívic organitzat per Caritas Arxiprestal SolsonaMorunys (de gener a març)

•

Tallers de recerca de feina al Punt Òmnia

•

Servei Connectem: orientació laboral, seminaris, tallers...

Per altra part, se’ls informa dels serveis que els poden ajudar en la recerca de feina (Servei
Connectem, Volem Feina, SOC, Punt Òmnia, Oficina Jove del Solsonès) i se’n fa el seguiment
per part de serveis socials.
A les famílies amb menors, se les informa dels ajuts de menjador, material escolar, llibres,
sortides... i s’han realitzat coordinacions amb les escoles per si hi havia aspectes a millorar.

8. Anàlisi de les persones ateses
8.1 Nombre persones ateses
L’any 2021 s’han beneficiat del Fons d’Emergència Social 107 famílies que suposen 270
persones.
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Taula 3. Persones ateses al Fons d’Emergència Social. Any 2021

Edat

0-18

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 – 55

+56

TOTAL

Homes

48

8

18

18

20

12

124

Dones

58

11

23

36

12

6

146

TOTAL

106

19

41

54

32

18

270

2021

39,25%

7,03%

15,18%

20%

11,85%

6,6%

100%

141

20

48

73

40

25

347

(40,63%)

(5,7%)

(13,83%)

(21,03%)

(11,52%)

(7,2%)

100%

2020

➢ S’han atès 106 menors de 18 anys i 164 adults. El 39,25% de les persones ateses són
menors.
➢ Per grups d’edats es destaca que dels 18 als 25 anys i a partir dels 56 anys són les franges
d’edat més minoritàries i com l’any passat destaquem que les tres franges entre els 26
i 55 anys estan molt igualades en percentatges.
➢ Si tenim en compte el sexe veiem, com en anys anteriors, que estan molt igualats
45,92% homes i 54,07% dones. Tot i que tal i com es pot observar en el gràfic 4, les
dones de 26-45 anys sempre superen als homes.
Gràfic 4. Persones ateses per grups d’edat i sexe.
Per so n es ateses p er h om es i d on es
200
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146
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TOTAL
FRANJA D'EDATS

Homes
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Font: elaboració pròpia

78

➢ Aquest any 2020 i 2021 s’ha produït un canvi degut a la pandèmia de la Covid, i la
davallada de famílies que teníem al Fons social d’aquests darrers anys, s’ha vist
incrementada de nou, passant a més del doble de famílies ateses, tal i com es pot
observar en la taula 6.

2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Taula 4. Evolució famílies ateses al Fons 2009-2021
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Gràfic 5. Evolució famílies i persones ateses 2009-2021.
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Font: elaboració pròpia

➢ Des de l’any 2014 el nombre de famílies ateses va anar disminuint, fent un canvi molt
significatiu aquest any 2020-2021 per la Covid19.

En la Taula 5 podem observar que durant l’any 2021 s’han atès 107 famílies de les quals 47
estaven d’alta a 31/12/2021.
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Taula 5. Resum de la situació de les famílies ateses 2021

FAMÍLIES ATESES FONS SOCIAL

107 (100%)

FAMÍLIES DE BAIXA (31/12/2021)

60 (57%)

FAMÍLIES D’ALTA (31/12/2021)

47 (43%)

A 63 famílies durant l’any 2021 se’ls ha donat de baixa. Els motius han estat els següents:
➢ 14 aprovació, represa o ampliació de la RG
➢ 23 han trobat feina
➢ 15 ajuts puntuals
➢ 7 se’ls ha donat de baixa per incompliment
➢ 2 han canviat de domicili (fora de Solsona i comarca)
➢ 1 cobren pensió o ajut
➢ 1 altres

A diferència de l’any 2020 que el nombre de famílies ateses va augmentar, l’any 2021 ha
tornat a baixar una mica.
Aquest 2021 destaca que molta part de les famílies ateses han tornat a trobar feina i per
tant, l’ocupació ha millorat força.
Cal destacar que algunes famílies només han necessitat un ajut econòmic de forma puntual,
per continuar de forma autònoma.

8.2. Evolució de les famílies i persones ateses al Rebost Solidari
L’any 2021 s’han beneficiat del Rebost Solidari del Solsonès 93 famílies que suposen 254
persones. D’aquestes:
o Infants de 0 a 17 anys:
o 55 dones
o 51 homes
80

o Adults de 18 a 73 anys:
o 77 dones
o 71 homes

8.3 Situació econòmica de les famílies ateses
Si analitzem la situació econòmica de les famílies ateses aquest any 2021 (taula 6):
Taula 6. Situació econòmica de les famílies ateses. Any 2021

SITUACIÓ ECONÒMICA

NOMBRE DE FAMÍLIES

Sense ingressos

48

Cobren un subsidi de l’Inem / ERTO / RAI

18

Treball esporàdic a temps parcial o en l’economia submergida
amb ingressos

21

Pensions i altres ajuts

10

RGC i IMV

9

Pensions d’aliments

1

TOTAL

107

Pel que fa a les famílies que no tenen cap tipus d’ingrés, hi ha diferents causes que han
provocat aquesta situació econòmica:
•

Persones que han esgotat les prestacions d’atur i subsidi i que no tenen accés a la RG o
que estan esperant la seva aprovació i pagament.

•

Persones que no poden accedir a cap prestació de l’Inem tot i que han treballat (no
tenir prou temps cotitzat, haver treballat sense contracte, haver esgotat la prestació
d’atur o subsidi…).

•

Persones que estan indocumentades, no poden treballar legalment ni ho fan en
l’economia submergida.
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8.4 País de naixement de les persones ateses
Taula 7. País de naixement de les persones ateses . Any 2021

ESPANYA
COLOMBIA
VENEZUELA
BRASIL
MARROC
EQUADOR
BULGARIA
CONGO
ARGENTINA
ROMANIA
CUBA
FRANÇA
GRECIA
HONDURAS
MALI
SENEGAL
SUÏSSA
TOTAL

ADULTS
Homes
Dones
27
27
2
2
2
2
1
29
37
1
2
2
1
1
2
3
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INFANTS
Nens
Nenes
16
22
1
2
25
1

30
1

1
4

1
1

1
1
1

1

TOTAL
92
5
6
1
121
2
5
2
7
14
2
3
1
3
1
4
1
270

A partir de les dades de la taula 7 observem que el percentatge de persones nascudes a
Espanya és del 34,07% i el de persones procedents d’altres països és del 65,93%. En total
aquestes persones són de 16 països diferents i gran part de les persones ateses van néixer
al Marroc (44,81%).

9. Hort social El Vinyet
El projecte Hort Social El Vinyet, iniciat l’any 2014, es va incloure dins el Fons d’Emergència
Social. És una iniciativa que porten a terme, coordinadament, les entitats següents: Consell
Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona, Creu Roja, i Càritas Arxiprestal.

Beneficiaris/es de l’hort: 10 famílies diferents s’han beneficiat dels horts, ocupant-se així
totes les parcel·les disponibles. Les famílies beneficiàries estan en una de les situacions
següents:
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•

Famílies usuàries del Fons d’Emergència Social del Solsonès.

•

Estar cobrant una RG (Renda Garantida de Ciutadania).

•

Altres situacions excepcionals valorades prèviament per serveis socials bàsics.

10. Valoració
➢ Volem destacar la gran implicació i coordinació entre totes les entitats que en formem
part, cada entitat és una peça bàsica per al seu bon funcionament. Una bona part del
Fons es gestiona gràcies al voluntariat, sense el qual no seria possible la tasca que s’està
duent a terme.
El fet de treballar coordinadament permet donar una resposta conjunta als usuari/es,
evitar així la duplicitat d’intervencions i complementar en alguns casos els ajuts en una
mateixa família.
➢ El 2021 encara comptàvem amb gran part del pressupost destinat l’any 2020, on s’hi va
destinar un pressupost molt important sobretot per part de l’Ajuntament de Solsona
(60.000€)
➢ Per intentar recollir més diners i donar a conèixer el projecte del Rebost Solidari, es va
iniciar una campanya amb diferents accions però aquesta no ha tingut els resultats
esperats.
➢ Com en altres anys, cal tenir en compte que, s’ha pogut descongestionar el fons social
a través d’ajuts econòmics que s’han donat a través Càritas Arxiprestal, Creu Roja, del
Consell Comarcal i Ajuntament (a través de les condonacions d’aigua).
➢ El volum més gran que continuem atenent són persones indocumentades que aquestes
es cronifiquen dins del fons d’emergència social fins que poden regularitzar la seva
situació personal a través d’estrangeria. El 2021 hem atès 35 famílies indocumentades.
➢ Valorem com a bàsic i molt important el suport que ofereixen els serveis d’orientació
laboral per donar sortida a moltes de les persones ateses: Volem feina, Servei
Connectem, el programa de Noves Oportunitats per a joves, el programa MARMI i el
SOC.
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➢ Per altra banda, degut a la pandèmia i el tancament de les atencions presencials
d’alguns serveis, s’ha multiplicat la feina dels serveis socials, Caritas i Creu Roja ja que
hem assumit altres funcions i tràmits que no ens pertocaven.
➢ Els motius majoritaris de les baixes de les famílies ateses al fons d’emergència social,
han estat per trobar feina i per tant, hem observat que l’ocupació ha millorat molt en
comparació al 2020.
➢ Un dels principals problemes que detectem és la manca d’habitatge de lloguer per
famílies amb rendes baixes. Hi ha un augment de la demanada d’habitatge de lloguer i
les famílies amb rendes baixes cada cop tenen més dificultats per trobar-ne.
➢ Durant el 2021 s’ha treballat molt per tirar endavant el supermercat per punts i ja es
disposa del programa informàtic per gestionar-ho (Datalab).
Es calcula que durant el primer trimestre del 2022 es podrà començar a entregar amb
la metodologia de supermercat per punts unificant totes les entregues al mateix local
(avinguda Trabucaires 3).
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2. MEMÒRIA DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA “EL 6”
Solsona i Sant Llorenç de Morunys

1. Organització del servei
El Servei d’Intervenció Socioeducativa, El 6, és un servei diürn preventiu, fora de l'horari
escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les
mancances socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el
grupal, el treball amb la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
El 6 es constitueix com un espai que atén especialment grups d’infants i joves i les seves
famílies en situacions de vulnerabilitat. Aquest servei es realitza a Solsona i, un cop per
setmana a la població de Sant Llorenç de Morunys.
La metodologia emprada es basa en oferir atenció individual i grupal a l’usuari. Per tal de
donar una atenció el màxim d’ajustada a les necessitats de cada participant, es realitzen
coordinacions periòdiques amb els Serveis Socials Bàsics2, les escoles i les famílies.
D’aquesta manera podem recollir la informació necessària per tal d’integrar aquests infants
en recursos normalitzadors i comunitaris i ens permet treballar holísticament. Aquesta
atenció s’ha vist alterada durant algunes setmanes degut a la pandèmia de la COVID-19 i
s’ha hagut de modificar la forma en què es realitzaven les activitats, passant d’activitats
presencials a activitats de manera telemàtica.

2. Objectius generals
L’objectiu general del servei és prevenir, detectar i vetllar per a la millora de les situacions
de vulnerabilitat i de ruptura amb la família i l’escola. Per tal d’aconseguir-lo es treballen
principalment aquestes quatre línies:

2

D’aquí en endavant nombrat SSB.
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•

La utilització de l’oci com a temps d’aprenentatge informal.

•

L’infant com a subjecte actiu en el procés educatiu.

•

Respecte per les diferències individuals.

•

La comunitat com a eina d’integració i de socialització.

Per tal d’explicar el servei d’El 6 al llarg del 2021, cal diferenciar tres espais en el temps; el
primer de gener a juny ,el segon de juliol a agost i el tercer d’octubre a desembre. També
és important tenir en compte que durant el segon període és realitzen les activitats
d’estiu. Durant el període d’estiu, les places són accessibles a tots els i les infants de
Solsona, donant prioritat a aquelles persones que ja estan inscrites durant el primer
període. A l’estiu l’atenció es realitza a Solsona i no a Sant Llorenç de Morunys. En aquesta
població es reprèn l’activitat el mes d’octubre.

S’han realitzat reunions trimestrals amb cada un/una dels tutors/es o bé coordinadors/es
de les escoles de primària i secundària per portar un seguiment més complert de cada un/a
dels participants.
Pel que fa a les reunions amb els diferents SIS de la província de Lleida, aquest curs 2021
no se n’ha realitzat cap. Tan mateix, s’ha realitzat breus coordinacions amb alguns serveis
d’intervenció socioeducativa concrets per parlar de temes específics sobre el funcionament
del SIS.

3. Perfil de l’usuari
A Solsona, durant el primer període (gener-juny), “El 6” ha estat un espai dirigit a infants
i joves d’entre 3 i 16 anys i un grup de mares dels infants del grup de 3 i 6 anys, oferint un
espai dividit per grups d’edat, amb un màxim de 10 usuaris per cada grup. Durant aquest
primer període també s’han realitzat videotrucades tant individuals com grupals a tots i
totes les participants durant les setmanes que el servei a tancat per la Covid-19. Hi ha hagut
un total de 57 participants.
Aquests, es dividien en 9 grups d’edat de la següent forma: un grup de 3 a 6 anys, dos grups
de 7 a 8 anys, dos grups de 9 a 10 anys, dos de 11 a 12 anys, un de 13 a 14 anys i un de 15
a 16 anys.
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El segon període (estiu) ha estat dirigit a infants i joves de 6 a 12 anys. Aquests han realitzat
activitats de dilluns a divendres, dividint-se en tres grups diferents d’edat, amb un màxim
de 8 participants per cada educadora, suposant així una participació d’uns 24 infants i
joves a la setmana.

Durant el tercer període, d’octubre a desembre, s’atén a infants i adolescents de 0 a 16
anys i un grup de mares dels infants del grup de 3 a 6 anys, fins a un màxim de 10 places
per cada grup d’edat. S’ha atès un total de 48 participants durant el tercer periode. Aquests,
es dividien en 6 grups d’edat de la següent forma: un grup de 3 a 6 anys, un grup de 7 a 8
anys, un grup de 9 a 10 anys, un de 11 a 12 anys, un de 13 a 14 anys i un de 15 a 16 anys.

S’inicia l’Espai Cucanya, un espai per infants de 0 a 3 anys i la seva o el seu referent
educatiu. Aquest servei es du a terme en un espai del Centre Cívic adequat per aquestes
edats. A l’espai Cucanya hi assisteixen un total de 15 participants separats per dos grups, el
grup de gatejants i el grup de caminants. Al grup de gatejants hi assisteixen 4 infants i 4
adults, i al grup de caminants 3 infants i 4 persones adultes.

A Sant Llorenç de Morunys, durant el primer període hi han hagut un total de 9 participants
en el grup de 6 a 11 anys (grup de primària) i 5 participants en el grup de 12 a 16 anys (grup
de secundaria). En aquest període, cada educadora és referent d’un dels dos grups. Durant
el tercer període, d’octubre a desembre hi han hagut un total de 7 participants en el grup
de 6 a 11 anys ( grup de primària) i 8 participants en el grup de 12 a 16 anys (grup de
secundaria). Durant aquest tercer període les dues educadores són referents dels dos
grups.

Horaris d’atenció
A continuació es mostraran els diferents horaris que s’han realitzat en els diferents
períodes a les poblacions de Solsona i de Sant Llorenç de Morunys.

Horari del primer període a Solsona i Sant Llorenç de Morunys:
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8a9
9:15 a 10:30

Famílies

Famílies

10:30 a 11
11 a 12

gestió

12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 15:30
15:30 a 16
16:00 a
16:30
16:30 a 17
17 a 18

GG1

GG2

18 a 19

12 A 13 14 A 16

GP A
6A7
anys

agenda grans ESPAI OBERT

Sant
Llorenç
Primària i
secundaria
Treball
intern

3 a 5 anys
GPA
GP A
8a9

10 a 11
anys

GP B
i famílies

GP B
6 A 7 anys

GP B
8a9

10 a 11
anys

19:15
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Horari del segon període a Solsona:

6-8 ANYS
10:00h
12:30h

8-10
ANYS
10:00h
12:30h

10-12 ANYS
10:00h
12:30h

DILLUNS
Presentació
país
+
Manualitat
(6 i exterior)

DIMARTS
Jocs
tradicionals
+
Jocs de taula
(tot Arrels)

DIMECRES
Cuina (6)
+
Jocs
d’exterior
(St.Pere)

DIJOUS
Biblioteca
+
Pel·lícula (6)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Presentació
país
+
Jocs de taula
(6)

Manualitat
+
Jocs
tradicionals
(tot Arrels)

Biblioteca
+
Pel·lícula (6)

Cuina (6)
+
Jocs
d’exterior
(Arrels)

Jocs d’aigua
(Mare de la
font)

DILLUNS
Presentació
país
+
Jocs
tradicionals
(Arrels)

DIMARTS
Biblioteca
+
Pel·lícula
(6)

DIMECRES
Jocs de
taula
+
Manualitat
(tot Arrels)

DIJOUS
Jocs exterior
(Arrels)
+
Cuina (6)

DIVENDRES
Jocs d’aigua
(Mare de la
font)

DIVENDRES
Jocs d’aigua
(Mare de la
font)

En aquest segon període, els mesos de juliol i agost, els infants venien de 10h del matí
a 12:30h del migdia. En aquest període les activitats van anar dirigides a conèixer
diferents països del món, tot coneixent la seva situació geopolítica, descobrint els jocs
de taula i jocs exteriors tradicionals del país, llegint i escoltant els contes tradicionals
d’aquest, entre d’altres.
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A continuació es mostra l’horari del tercer període a Solsona i Sant Llorenç de Morunys:

08:00 a 14:00

Espai Cucanya

ESPAI AGENDA IES (16 a 17:30)
ESPAI DE DALT
16:00 a 17:30

(16:30 a 19:30)
SANT LLORENÇ
16:30 a 18 (primària)
18:00 a 19:30
(secundaria)

PREPARACIÓ

GRUP 14-18
GRUP 12- 14
ANYS
ANYS
(16:00 a 17:30)
ALTERNA ESPAIS
ALTERNA
ESPAIS

(15:30 a 17:00)
REUNIÓ INTERNA

PREPARACIÓ

PREPARACIÓ

17:30 a 17:45
GRUP 6- 8
(17:45 a 19:15)
ESPAI DE BAIX
17:45 a 19:15

GRUP 10-12
(17:45 a 19:15)
ESPAI DE DALT

GRUP 8 -10 ANYS
(17:00 a 19:00)
TOT L'ESPAI

GRUP 6-8
(17:45 a 19:15)
ESPAI DE BAIX

GRUP 10-12
GRUP 8 -10
(17:45 a 19:15) (17:00 a 19:00)
ESPAI DE DALT ESPAI DE DALT

MATÍ
/TARDA
GESTIÓ
TUTORIES
ITINERÀNCIA
TREBALL
AMB
FAMÍLIES

GRUP 3-5 I
MARES
(17:00 a
18:30) ESPAI
DE BAIX
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3.1 Distribució per períodes i sexe
SOLSONA
En el primer període a Solsona els i les participants es distribueixen per sexes de la
següent manera: 38 participants de sexe masculí i 19 participants de sexe femení.
Primer període: gener - juny 2021

sexe masculi

sexe femení

38
19

En el segon període s’ha realitzat un estudi amb les dades dels infants que han vingut al
llarg de les 8 setmanes al servei per tal d’extreure la següent mitjana:
Segon període: juliol - agost 2021

sexe masculí

sexe femení

16
8

En el tercer període a Solsona els i les participants es distribueixen per sexes de la
següent manera: 27 participants de sexe masculí i 21 participants de sexe femení.
Tercer període: octubre - desembre 2021

sexe masculí

27

sexe femení

21
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SANT LLORENÇ DE MORUNYS
En el primer període es visualitzen dos grups: el grup de secundaria, de 12 a 16 anys, i
el grup de primària, de 6 a 11 anys.
Primer període: gener - juny 2021
Sexe masculí
Sexe femení

6

4

3

Primaria

2

Secundaria

En el tercer període es visualitzen dos grups: el grup de secundaria, de 12 a 16 anys, i
el grup de primària, de 6 a 11 anys.
Tercer període: octubre - desembre 2021

Sexe masculí
4

Sexe femení
4

4

3

Primaria

Secundaria

3.2 Distribució per escoles
SOLSONA
En aquest apartat s’observarà de quines escoles procedeix cada participant, segons els
diferents períodes anteriorment expressats.
En les gràfiques es visualitzen dos centres de secundària, l’institut Francesc Ribalta (IFR),
i Arrels Secundària (Arrels S).
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Així mateix, també es mostren tres escoles de primària, el Vinyet, Setelsis i Arrels
Primària (Arrels P).
Primer període:
Primer període: gener - juny 2021

IFR

Arrels S

Vinyet

Setelsis
22

10

5

Arrels P

15

5

Segon període:
Segon període: juliol-agost 2021

Vinyet

Setelsis

Arrels P
10

8

7

Tercer període:
Tercer període: octubre - desembre 2021

IFR

Arrels S

Vinyet

Setelsis
14

11
3

Arrels P

16

4

SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Totes les persones participants del grup de primària estan realitzant els seus estudis a
l’Escola la Vall de Lord i tots i totes les participants del grup de secundaria de l’Institut la
Vall de Lord.
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3.3 Derivacions
Tot i que majoritàriament és Serveis Socials qui realitza les derivacions, també s’han
acollit inscripcions derivades d’altres canals com poden ser les escoles i instituts, així
com a través de les comissions socials que s’organitzen dins d’aquestes mateixes. Alguns
dels participants derivats també han estat proposats per les pròpies professionals del
SIS.

4. Activitats realitzades
El funcionament diari del SIS es realitza a partir de programes i projectes. Cadascun d’ells
té uns objectius en concret i d’aquí en surten les activitats més específiques. Cal tenir en
compte que al llarg d’aquest any 2021 hi ha hagut un total de 4 setmanes que es van
tancar per motius de seguretat davant de la COVID-19.
Els programes que s’han desenvolupat aquest any han estat els següents:

1. Programa d’expressió i joc
Objectiu general:
1. Desenvolupar aptituds creatives, imaginatives i de destresa a més d’afavorir la
concentració i satisfacció per la feina finalitzada adequadament.
2. Promoure les relacions humanes a través del joc.
3. Desenvolupar espais de lliure interacció.
4. Adquirir eines d’expressió
5. Desenvolupar-se a nivell psicomotriu i en el joc simbòlic

2. Programa de competència social i cívica i educació en valors
Aquest programa pretén acompanyar als nostres participants en el desenvolupament
d’aquelles competències, habilitats, aptituds i actituds necessàries per al seu
desenvolupament integral.
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2.1 Projecte d’habilitats socials i intel·ligència emocional
Objectiu general:
1. Afavorir al desenvolupament de les habilitats socials de comunicació,
participació i relació.
2. Vetllar pel descobriment i la interiorització dels valors socials i de les emocions.
3. Adquirir eines per a un saludable desenvolupament emocional.

3. Programa d’hàbits saludables
Objectiu general:
1. Fomentar els hàbits saludables en el dia a dia
2. Conscienciar de la importància de mantenir uns bons hàbits saludables.

4. Gènere i relacions sexoafectives
1.

Vetllar pel respecte i el descobriment del nostre propi cos.

2.

Adquirir eines per identificar relacions tòxiques.

3.

Adquirir una visió feminista.

4.

Conèixer i integrar la perspectiva de gènere.

5.

Conèixer les diferents identitats sexuals

5. Programa de participació ciutadana i comunitària
Aquest programa està format per diferents activitats que afavoreixen la integració dels
nostres participants en la vida comunitària, així com aproximar-se a les tradicions i
cultura del lloc on resideixen.
Aquestes activitats ens serveix també per obrir el servei a tota la població, donar-lo a
conèixer i fomentar la relació entre els diferents infants i famílies de la localitat.
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S’han realitzat col·laboracions tot realitzant tallers i activitats a diferents fires de
Solsona.
5.1 Projecte Coneixem Solsona
Objectiu general:
1. Conèixer amb més detall la ciutat de Solsona, els seus costums i tradicions menys
i més visibles, els seus carrers, els edificis emblemàtics, personatges importants,
la gastronomia, entre altres.

Aquest projecte s’ha vist alterat i reduït degut a les limitacions de la pandèmia.
5.2 Projecte Participació comunitària
Objectiu general:
1. Afavorir el coneixement de les festes i tradicions del lloc on resideixen
2. Estimular la participació dels infants i joves en la vida comunitària

Aquest projecte s’ha vist alterat i reduït degut a les limitacions de la pandèmia.

6. Programa estiu
Objectius generals:
1.

Gaudir del lleure i dels espais de joc i la socialització.

2.

Estimular la participació del infants.

3.

Afavorir la creació de noves relacions d’amistat.

5. Avaluació i valoració
L’avaluació s’ha dut a terme mitjançant una enquesta de satisfacció a tots i totes les
participants del servei. S’ha avaluat molt positivament l’atenció duta a terme per les
professionals del servei al llarg del curs. Les respostes obtingudes afirmen que més d’un
97% dels enquestats valoren les activitats, els projectes i l’atenció de les educadores
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com a molt satisfactori. La gran majoria d’enquestats i enquestades exposen que no
canviarien ni millorarien res del servei. Estan satisfets i satisfetes de les activitats
proposades, així com l’espai i l’horari d’atenció.
Des de les escoles també s’ha valorat positivament les diferents coordinacions
realitzades al llarg del curs.
Com a equip del SIS es valora molt positivament l’acompanyament que s’ha realitzat
durant l’any 2021. Es veu molt positivament la creació de l’Espai Cucanya tot
acompanyant a diferents famílies i infants en l’aventura de la maternitat i paternitat.
Des de l’equip d’educadores del SIS es valora positivament la tasca que s’ha realitzat i
l’atenció donada als diferents infants, joves i família. Tan mateix, s’aposta per poder
treballar de manera més individualitzada així com fer un treball amb les famílies més
exhaustiu. També es planteja un canvi en la metodologia que s’està emprant per tal que
el recurs no sigui en la seva mesura tan assistencial i poder crear un espai més curós
tenint en compte peculiaritats i les vivències de cada una de les persones que assisteixen
en aquest servei.
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3. SERVEIS LABORALS ESPECIALITZATS
D’ORIENTACIÓ,ACOMPANYAMENT I
SUPORT A L’INSERCIÓ PER A PERSONES
DESTINATÀRIES DE LA RENDA
GARANTIDA
1. Definició
El servei d’orientació, acompanyament i suport a l’ inserció per a persones destinatàries
de la renda garantida de ciutadania pretén acompanyar a les persones destinatàries
d'una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en la definició i execució del projecte
professional a partir de l'acompanyament tutorial individual i grupal. Són itineraris
individuals únics, flexibles i adaptats al moment vital de cada participant que ofereixen
accions d'informació, orientació i suport, dirigides a la millora de l'ocupabilitat.
Aquest acompanyament es duu a terme amb diferents actuacions. El que es vol
aconseguir és que les persones ateses puguin desenvolupar recursos personals, com
l’autonomia, per fer front amb èxit al procés de recerca de feina i així millorar
l’ocupabilitat amb la finalitat d’aconseguir la inserció laboral.

Aquest servei en la comarca del Solsonès el gestionen dues tècniques, una orientadora
laboral a jornada completa i una prospectora laboral a mitja jornada. Entre les dues
condueixen un grup d’entre 28-30 persones que va variant durant l’any, segons les altes
i baixes que hi vagi havent, ja sigui perquè els participants s’han inserit al món laboral,
han canviat de població, entre altres. No hi ha un temps límit de participació, cada
persona estarà d’alta al programa segons les seves circumstàncies actuals i el temps que
necessiti per adquirir les eines i recursos necessaris per inserir-se al món laboral.
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2. Objectius
2.1 Generals
•

Dissenyar l’itinerari personal d’inserció de cadascun dels participants.

•

Orientar i acompanyar les persones destinatàries de la renda garantida de
ciutadania en el procés de recerca de feina.

•

Aconseguir i mantenir una inserció laboral al mercat de treball ordinari
mitjançant les adaptacions i els ajustaments necessaris al lloc de treball.

2.2. Específics
• Acompanyar les persones en l’elaboració i desenvolupament del seu pla
d’inserció laboral i recerca de feina.
• Acompanyar en la millora de les competències personals, professionals i
tècniques necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat de les persones a
través de tutories individuals i també en formacions grupals.
• Promocionar actuacions de prospecció del mercat laboral i pràctiques formatives
no laborals.
• Millorar l’accessibilitat al mercat de treball ordinari.

3. Continguts del programa
El servei ofereix l’acompanyament a les persones participants una sèrie de
continguts impartits de manera individual o grupal, segons es cregui oportú, i
prèviament pactats al seu pla d inserció individual. Abans d elaborar aquest pla
d inserció es realitza una primera entrevista diagnòstica socio-laboral per tal de
conèixer el participant i el seu context, per poder dissenyar de manera adequada i
personalitzada el seu itinerari.

Els continguts que s’imparteixen venen emmarcats en diferents blocs, i són els
següents:

100

Bloc 0: Competències clau:
Aquest bloc preveu les competències clau per poder seguir un procés d orientació.
Mòdul 0.1: Context laboral
Objectiu: mostrar la situació del context laboral per facilitar la presa de consciència,
així com detectar i treballar possibles resistències de la persona cap al mercat laboral.
Continguts:
·Situació general del mercat de treball
·Drets i deures dels treballadors/es i dels/les empresaris/àries
·Actituds facilitadores i no facilitadores per a la recerca de feina
·Valors i motivacions per treballar
Mòdul 0.2: Identificació de competències transversals bàsiques
Objectiu. Identificar les competències transversals mínimes necessàries perquè la
persona pugui seguir de forma òptima un procés de recerca de feina i inserir-se al
mercat de treball.
Continguts
.Identificació de les competències de base: lecto-escriptura, informàtica, idiomes.
.identificació de les capacitats i les aptituds pròpies: comunicació, responsabilitat,
habilitats socials, etc.
.Coneixement de l entorn.
Bloc 1: Diagnòstic de l ocupabilitat i elaboració del pla individual d inserció
Conjunt de mòduls adreçats a definir l objectiu professional i a determinar el nivell
ocupabilitat d una persona en relació amb l ocupació o les ocupacions on vol buscar
feina.
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1.1:Motivacions i interessos:
Objectiu:
Determinar les motivacions que té la persona, a partir de desigs, afinitats, gustos,
habilitats, experiències i coneixements per possibilitar l elecció de l ocupació o
ocupacions sobre les quals s emmarcarà el procés de recerca de feina.
Continguts:
·Identificació d interessos
·Valoració de la seva pròpia experiència professional i no professional
·Valoració d aprenentatges no formals
·Autoconeixement
·Valoració de les competències tecnicoprofessionals (formació i experiència

professional)
1.2: Mercat de treball:
Objectiu:
Analitzar la situació del mercat de treball per identificar els factors estructurals que
incideixen en la pròpia ocupabilitat, i les característiques i els requeriments que
demana el mercat de treball de les ocupacions de cada participant, així com

l estructura organitzativa i els valors i les regles de funcionament formals i informals
de les empreses vinculades al sector d interès.
Continguts:
·Situació general del mercat de treball i específica del sector ocupació
·Situacions contractuals i base del sector
·Perfils professionals coherents amb els interessos de les persones
·Competències requerides per l ocupació
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·Transferir les competències requerides amb les pròpies
Bloc 2: Recerca de feina
Conjunt de continguts de caràcter instrumental adreçats a desenvolupar
competències de base d accés a l ocupació.
2.1: Canals de recerca de feina:
Objectiu:
Determinar els canals de recerca de feina més adequats al sector on es busca feina
per tal d optimitzar al màxim el temps de recerca.
Continguts:
·Vies d accés al mercat de treball
·Intermediaris del mercat de treball

·Canals de recerca de feina, auto-candidatura, xarxes de contactes, premsa analògica
i digital, portals d ocupació, borses de treball, etc.
2.2: Eines de recerca de feina:
Objectiu:
Redactar el currículum vitae i la carta de presentació en funció de cada situació
professional concreta i del perfil demanat, així com portar un control de les
candidatures presentades.
Continguts:
·CV i carta de presentació en resposta a una oferta o per l auto-candidatura
·Altres eines
·CV competencial

·Registre de les accions realitzades i de les candidatures presentades
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2.3: Procés de selecció:
Objectiu:
Adquirir les competències necessàries per superar amb èxit un procés de selecció en
la fase corresponent a l entrevista i a les proves d accés.
Continguts:
·Circuït de selecció
·Entrevista de selecció individual
·Entrevista de selecció grupal: dinàmica de grups, joc d empresa..
·Proves psicotècniques i professionals
(metodologia preferentment grupal)
2.4: Autoocupació:
Objectiu:
Informar sobre la possibilitat de treballar per compte propi com una forma d accés
al mercat de treball.
Continguts:
·L emprenedor i la idea

·Competències de la persona emprenedora
·Formes jurídiques
·Encaminament de l usuari/ària als organismes de suport, i assessorament per a
projectes d autoocupació.
Bloc 3: Accions de formació
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3.1: Formació en competències transversals
Objectiu:
Aconseguir les habilitats i les competències necessàries per poder afrontar tot el que
implica la realització d una recerca efectiva de feina i el manteniment d un lloc de
treball.
3.2: Formació en noves tecnologies
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en la utilització de les noves tecnologies
de la informació i de la comunicació (TIC).
Objectiu:
Introducció al món de les noves tecnologies i millora de les competències laborals
amb la finalitat de millorar l accessibilitat al món laboral i fer-ne ús en la recerca de
feina.
Continguts:
·Iniciació a la informàtica
·Introducció a internet
·Recerca de recursos formatius i laborals per internet
·Gestió d ofertes de feina per internet
Al Solsonès no es disposa d una àmplia gamma de recursos formatius. És per aquest
motiu, i pel fet que molts dels usuaris participants al servei presenten un dèficit en
competències primàries, sobretot pel que fa al domini de la llengua i domini de les
noves tecnologies, molts d ells són persones d origen estranger que se ls deriva a
reforçar aquestes competències. Ja sigui assistint a classes de català ( fora del nostre
servei o al mateix programa on es realitzen també classes per ajudar-los en el domini
de la llengua) i d informàtica.
Sense un mínim de domini d aquestes dues competències, llengua i TIC, difícilment
es poden assolir la resta de continguts a impartir al programa.
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3.3: Programació i seguiment de les pràctiques professionals
Concepte: Període formatiu portat a terme dins d una empresa regulada per mitjà
d un conveni de pràctiques professionals. La durada màxima de les pràctiques per a
cada persona participant serà de 100 hores, i no s han de superar les 5 hores diàries
ni les 25 hores setmanals en horari diürn i en dies laborables. Per a la realització de
les pràctiques professionals se signaran els convenis de col·laboració corresponents.
El conveni de col·laboració de pràctiques en empreses el signaran el representant

legal de l empresa, el de l ens local i el representant de l Administració.
Objectiu:
Formació a l empresa on la persona participant pugui desenvolupar competències
professionals en relació amb una ocupació en concret i en un entorn laboral, i
possible pont cap a la contractació per part de l empresa.
Bloc 4: Relació amb l empresa:

Aquest bloc bàsicament el gestiona la persona encarregada de la prospecció, per tal
d arribar a materialitzar els diferents convenis de pràctiques.
4.1: Prospecció d’empreses
·Realització d una recerca àmplia en el teixit empresarial del territori on es realitza
l actuació i així poder conèixer i definir les empreses diana”.
·Fer conèixer a les empreses diana el programa i els serveis que se ls pot oferir.
·Negociació de la col·laboració: el contacte és telefònic i presencial.
·Tramitar, informar i gestionar tot el tema relacionat amb la posada en marxa del
conveni de pràctiques, tant a l empresa o entitat col·laboradora com amb el/la
participant.
·Si es consolida posteriorment la inserció, es farà un seguiment de com està
funcionant la contractació.
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4. Participants
Participen al servei únicament les persones perceptores de la renda garantida de
ciutadania, bé sigui en la seva totalitat o de manera parcial.
La derivació al servei la tramita l oficina del l OTG de Solsona en funció dels criteris
marcats pel SOC per determinar si poden ser susceptibles de participar o no.
Moltes vegades coincideix que un mateix usuari participa al servei i alhora també se l

deriva des de l OTG a algun altre servei formatiu del territori, com pot ser a classes
de català o informàtica.
Durant l any 2021 han participat al programa 49 persones.
Participants 2021

HOMES

39%
61%

DONES

A nivell d insercions, durant el 2021 van trobar feina 7 usuaris: 5 homes i 2 dones.
Les empreses contractants han estat 6 empreses ordinàries i 1 a empresa pública.

4.1 Procedència

3

ESPANYA

MARROC

1

3

PROCEDÈNCIA INSERCIONS

ROMANIA
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1

2

10

16

PROCEDÈNCIA HOMES

ROMANIA

ESPANYA

MARROC

BULGÀRIA

En la taula anterior podem apreciar que el major nombre d usuaris homes derivats
són d origen marroquí. La major part ja fa anys que viuen a Solsona, tot i així
presenten dificultats en la comprensió i domini de la llengua.

PROCEDÈNCIA DONES

7

7

2
1
SUD
AMÈRICA

ROMANIA

MARROC

ESPANYA

1

1

BULGÀRIA

EL CONGO

Pel que fa a les usuàries dones, està igualat el nombre de dones d’origen espanyol i
d’origen marroquí.

5. Pràctiques formatives no laborals
Durant l’any 2021 s han realitzat 7 convenis de pràctiques formatives no laborals, tot

i la situació delicada i difícil de pandèmia.
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Pel que fa referència a les baixes del programa han estat 20 usuaris els que han causat
baixa durant l’any per diferents motius:
•

Insercions: 7

•

Suspensió de renda: Se’ls ha suspès la renda a 4 usuaris per falta de
compromís.

•

Altres motius (malaltia, situació familiar...): En aquest cas s’han donat 9 baixes
del programa d’usuaris que per qüestions diverses no podien continuar
participant.

MOTIUS DE BAIXA
SUSPENCIÓ
RENDA
20%

INSERCIONS
35%
INSERCIONS
ALTRES

ALTRES
45%

SUSPENCIÓ RENDA

109

110

4.PLA DE CIUTADANIA I DE LES
MIGRACIONS
INTRODUCCIÓ
Al 2021 el Solsonès té una població de 13.700 habitants (dades segons l’Idescat) i d’aquests,
1.498 són d’origen immigrant (comunitaris i extracomunitaris).
La població estrangera representa un 10.89% del total, un percentatge inferior al general de
Catalunya en què la població estrangera significa un 16,11%. Si ens centrem en els municipis
amb més població, trobem que Solsona té un 14.28% de població estrangeria i Sant Llorenç un
6,59%.
Tot i que al Solsonès hi viuen persones de més de cinquanta nacionalitats, les dues majoritàries
són la marroquina i la romanesa.
La població immigrant es concentra als municipis més grans de la comarca: Sant Llorenç de
Morunys (65) i Solsona (1.311).
Donat que el Solsonès és una comarca de menys de 20.000 habitants, el Pla de Ciutadania i de
les Migracions s’impulsa des del Consell Comarcal per tots els ajuntament de la comarca. Per
tant, la tècnica que impulsa aquest Pla, està a disposició de tots els ajuntaments.

I. PROFESSIONALS DEL PCM

1. Tècnica de polítiques migratòries
La tècnica de polítiques migratòries és l’encarregada del disseny, planificació, execució i
seguiment de les actuacions que s’exposen a continuació:
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1. Suport als ajuntaments
S’ofereix a tots els ajuntaments de la comarca assessorament en temes d’estrangeria.
En el cas de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys hi ha el Punt d’Informació en
temes d’estrangeria. Es preveia que les atencions es farien el primer dimarts de cada
mes però cal demanar cita prèvia a l’Ajuntament. Actualment, no es respecta aquest
horari i es puja a l’ajuntament quan hi ha cites concertades.

2. Servei d’acollida (S1A):
➔ Solsona
Des de la Unitat d’Atenció al Ciutadà deriven al servei d’acollida els estrangers/res que
s’empadronen al municipi.
Realitza les tasques d’acollida la tècnica de polítiques migratòries del PCM.

En l’acollida se’ls informa dels serveis i recursos de la ciutat i com accedir-hi (es fa un
seguiment dels tràmits inicials que han de fer: tramitar la targeta sanitària, escolarització
dels fills...sanitària, escolarització dels fills...
Aquest seguiment és important per vetllar per l’escolarització dels nens. S’ha marcat un
protocol amb educació i de coordinació amb l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització).
Aquest protocol ajuda a coordinar els serveis i així poder assegurar que tots els infants
empadronats estan escolaritzats i també es vetlla perquè no tots els nens i nenes
nouvinguts es concentrin en un mateix centre educatiu.
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Durant el 2021 s’ha fet l’acollida a 86 persones (15 són nens i nenes en edat
d’escolarització obligatòria).
Acollides
Nacionalitat

Nombre

Marroc

30

Romania

13

Argentina

7

Colòmbia

7

Espanya

6

Paquistan

5

Bulgària

3

Hondures

3

Itàlia

3

Congo

2

Cuba

1

Perú

1

Paraguai

1

Xile

1

Sierra Leone

1

EEUU

1

El Salvador

1
Total

86

Tot i que s’ha intentat fer sessions de benvinguda, no s’aconsegueix que hi assisteixin
els estrangers que s’empadronen. S’aprofita els cursos de coneixement de l’entorn
(mòdul C) per fer aquesta sessió. Es visita l’Ajuntament i l’alcalde/essa fa una rebuda
institucional. Enguany amb el covid no ha estat possible fer-ho amb tots els grups.
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També, des del servei d’acollida, es reben les demandes i s’emeten les propostes
d’informe d’arrelament, d’integració social i d’adequació d’habitatge (en aquest darrer
cas, conjuntament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament). S’han emès les següents:
-

Propostes d’informe d’arrelament social (INF02)

-

Propostes d’informe d’adequació d’habitatge per

25

renovar autoritzacions de residència de
familiars reagrupats (INF04)
-

2

Propostes d’informe d’adequació d’habitatge
per reagrupació familiar (INF01)

26

En el cas dels reagrupaments familiars, s’aprofita aquest moment per fer una entrevista
amb el reagrupador per tal de facilitar-li aquella informació que li serà útil a l’hora que
arribin els seus familiars.

Servei de Traducció: Pràcticament no es fan traduccions però hi ha algunes situacions
(casos de violència de gènere...) en la que és necessari un traductor/ra. S’han fet 11
traduccions: 6 d’àrab, 1 d’urdú, 1 d’italià i 3 de búlgar. A la nostra borsa de traductors
no tenim cap traductor/a d’urdú. S’ha contactat amb la borsa de traductors del Consell
Comarcal d’Osona per tal que ens fessin aquesta traducció.

➔ Resta de municipis de la comarca
També s’ofereix el Servei d’Acollida als ajuntaments de la comarca. S’ofereix que la
tècnica del Pla de Ciutadania i de les Migracions es desplaci als municipis i atengui a les
persones que s’hi empadronen.
Hi ha escàs moviment de padró, però també costa que els ajuntaments petits es facin
seu aquest servei. Aquest fet dificulta que els estrangers que s’hi empadronen puguin
beneficar-se dels cursos del servei de primera acollida.
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La tècnica de polítiques migratòries és l’encarregada, també, d’atendre i d’emetre les
propostes d’informe d’arrelament, integració social i adequació d’habitatge (en aquest
darrer cas, en col·laboració amb els serveis tècnics de cada ajuntament que són els que
visiten l’habitatge). La majoria d’informes es sol·liciten a l’Ajuntament de Solsona. A la
resta de municipis de la comarca només s’han fet set informes:

-

Ajuntament de Navès: 1 informe d’arrelament social

-

Ajuntament de Castellar de la Ribera: 1 informe d’arrelament social

-

Ajuntament d’Olius: 2 informes d’arrelament social

-

Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys: 2 informes d’arrelament social
ii. informe d’adequació habitatge

3. Cursos del Servei de Primera Acollida (S1A)
→ Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic
La tècnica del PCM ha impartit cursos, al municipi de Solsona, amb el contingut del
mòdul C que contempla la Llei d’Acollida. Els grups han estat molt reduïts per tal de
complir amb la normativa sanitària.
Ha augmentat l’interès d’assistir a aquests cursos per part de la població
indocumentada. Molts d’ells s’han assabentat de la convocatòria ACOL i saben que per
tenir possibilitats els calen els cursos del S1A.
Alguns dels assistents, tot i haver fet cursos per aprendre l’idioma, tenien certes
dificultats en la comprensió del contingut del curs degut al baix nivell de català.
Grup 1
Tot i que hi havia 9 persones inscrites només han rebut el certificat d’assistència 7 ja
que la resta han assistit a menys d’un 75% de les sessions.
•

6 homes i 3 dones

•

5 amb nacionalitat Marroquina, 2 d’Hondures, 2 de Colòmbia, 1 del
Congo

•

Tots indocumentats
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Els assistents han valorat molt positivament el curs.

Grup 2
Hi havia 11 persones inscrites, només han rebut el certificat d’assistència 6 ja que la
resta ha assistit a menys d’un 75% de les sessions.
•

5 homes i 6 dones

•

5 amb nacionalitat Marroquina, 2 de Colòmbia, 2 de Cuba i 2 d’Hondures

•

2 tenen NIE i la resta són indocumentats

Els assistents han valorat molt positivament el curs.

Grup 3
Hi havia 15 persones inscrites només han rebut el certificat d’assistència 8 ja que la resta
ha assistit a menys d’un 75% de les sessions.
•

8 homes i 7 dones

•

7 amb nacionalitat Marroquina , 2 d’Argentina, 2 de Colòmbia, 1
d’Hondures, 1 d’El Salvador, 1 de Veneçuela i 1 de Perú

•

3 tenen NIE i la resta són indocumentats

Els assistents han valorat molt positivament el curs.

En una de les sessions es visita l’Ajuntament de Solsona i som rebuts per l’Alcalde/essa.
S’aprofita per a fer una sessió de benvinguda (s’havia intentat en vàries ocasions fer
sessions de benvinguda adreçades a les persones acabades d’empadronar però no
s’aconseguia que hi assistissin).

A diferència d’anys anteriors ja no costa tant que els estrangers s’hi apuntin. És
important ofertar el Mòdul ja que la majoria
de continguts són totalment desconeguts
per a ells. Per tant, al 2022 es preveu
realitzar nous cursos del Mòdul C.
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→ Mòdul B: Coneixements laborals
Aquest mòdul s’imparteix des del SOC. Des del Servei d’Acollida s’han derivat 29
persones:
•

2 tenen autorització de residència i la resta són indocumentades.

•

23 del Marroc, 1 de Guinea, 1 de Colòmbia, 1 de Mali, 1 de Pakistan, 1
de Veneçuela i 1 Hondures

Des del SOC ens informen que, 3 d’elles han passat el test inicial, per tant, han obtingut
directament el certificat del mòdul B; 15 finalitzen el curs i 1 abandonen.
Totes les persones inscrites estan indocumentades. 6 són del Marroc, 1 de Veneçuela, 1
de Colòmbia, 3 d’Hondures, 1 d’Argentina.
Per tant al 2021, 18 persones de les 29 persones derivades han obtingut el certificat del
mòdul B. Per tant, pràcticament la meitat de les persones derivades no han acabat fent
el curs o bé ja no l’han iniciat.
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Al 2022 cal continuar derivant usuaris al SOC. Cal destacar la bona coordinació amb el
SOC.

→Assessorament jurídic i orientació laboral.
Durant el 2021 s’han atès 462 persones.
La majoria de les persones ateses, entenen el castellà. En canvi, tenen molta dificultat
amb el català.
S’han resol 920 consultes i eren vinculades a les temàtiques següents:

Concepte

Nombre

Arrelament i INF02

146

Reagrupació familiar i INF01
Vinculades amb l’acollida

94
271

Naturalitzacions

50

Renovacions

137

Consultes jurídiques i altres
temes

222

A mesura que augmenta el nombre de persones a les que se li fa l’acollida augmenten
també les consultes en temes d’estrangeria.
L’assessorament, però, és bàsic. Després d’una informació inicial es deriven al Servei
d’Assessorament legal de Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys.

4. Formació per a professionals
Des de d’Ajuntament de Solsona es van impulsar dues formacions per a professionals:
1. Curs online de 2h “Identitats” ” impartit per Rodrigo Prieto, professor de la
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.
El curs pretenia:
-

Definir les identitats des d’una perspectiva oberta, múltiple i relacional.
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-

Promoure la reflexió sobre la convivència en la diversitat, tenint en compte
les identitats individuals i socials.

Van assistir-hi 31 professionals de diferents recursos i serveis. La valoració de
tots ells va ser molt positiva

2. Curs online de 4 h “Construint convivència intercultural” impartit per Rodrigo
Prieto, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés,
Universitat Ramon Llull.
El curs pretenia:
-

Presentar la perspectiva de la convivència intercultural, les seves
característiques, fonaments i beneficis.

-

Conèixer diferents iniciatives orientades a construir convivència intercultural
que han obtingut bons resultats.

Van assistir-hi 12 professionals de diferents recursos i serveis. La valoració de
tots ells va ser molt positiva

5.Coordinació amb el Servei Connectem
El Servei Connectem és un servei de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i
Cardona que fa un acompanyament en el procés de recerca de feina i alhora té un
contacte amb les empreses.
Es van fer reunions de coordinació per tal d’establir mecanismes per connectar les
persones indocumentades que viuen al territori i que reuneixen les condicions per a
regularitzar-se però no disposen d’un contracte de treball, i les empreses que cerquen
treballadors.

6. Actuacions realitzades a conseqüència de la pandèmia
Degut a la pandèmia s’han fet un seguit actuacions adreçades a informar al col·lectiu
d’origen estranger de les mesures sanitàries a prendre i altres informacions que els
poguessin ser d’interès. Es destaquen les actuacions següents:
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-

Fer difusió dels fulls informatius emesos per la Generalitat sobre les mesures
sanitàries preventives a prendre en cada moment. Per WhatsApp es van fer
arribar als representats de les diferents comunitats (marroquins, romanesos)
per tal que ho distribueixin dins el seu grup.

-

Col·laborar amb salut per tal de fer difusió de les diferents campanyes de
vacunació massiva

-

Col·laborar amb Salut de la Catalunya Central. Volia fer una reunió amb
agents del territori (representants d’associacions, entitats i representants de
diferents comunitats d’estrangers) on se’ls va demanar col·laboració per tal
de fer de canal per difondre els missatges de salut.

-

Col·laboració amb Catsalut en l’elaboració del llistat de persones vulnerables
amb l’objectiu de facilitar la vacunació d’aquest col·lectiu.

7. Activitats per promoure la convivència
L’Ajuntament de Solsona ha impulsat el projecte Freqüència de Barri. Aquest projecte
ha estat dissenyat i executat per la tècnica del PCM i un educador de l’equip bàsic.
Freqüència de barri té els objectius següents:
-

Cohesionar els barris

-

Promoure el sentiment de pertinença a Solsona

-

Abordar les dificultats de convivència

-

Potenciar activitats inclusives que vetllin per la diversitat

Dins aquest projecte s’han realitzat les actuacions següents:

1- Gestionar, en col·laboració amb l’associació de veïns/es del barri Josep
Torregassa, problemes de convivència en aquest barri.
S’han fet un seguit de reunions amb els veïns on hi assisteixen representants de
l’associació de veïns, tècnics socials, alcaldessa i veïns amb l’objectiu d’abordar
els problemes de convivència i arribar a acords per donar-hi solució.

2- Contes als barris
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L’objectiu de la iniciativa és apropar la cultura a tots els sectors del municipi i
fomentar la cohesió entre barris i el sentiment de pertinença local.
Es van fer dues sessions, una al barri Josep Torregassa i l’altra al de la Creu de
Sant Joan. Ambdues iniciatives van tenir molt bona acollida i de cara el 2022 es
preveu ampliar el nombre de barris que es beneficiïn de les sessions de
contacontes.

3- Trap-trap, el joc trampa d’aquest Nadal
Aquesta iniciativa pretenia cohesionar el barris del municipi i donar-los visibilitat.
L’activitat pretenia que, durant les festes de Nadal, els nens i nenes d’entre 6 i
12 anys anessin a deu parcs infantils de Solsona i hi busquessin informació de
personatges il·lustres de la història local que s’hi amagava i amb aquesta
informació, responguessin unes preguntes.
Els infants que encertessin les respostes entrarien en un sorteig d’un abonament
familiar al parc d’atraccions del Tibidabo.
Van participar a l’activitat 55 infants i 46, van encertar totes les respostes
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8. Comissió Comarcal de seguiment de la crisi dels
adolescents i joves migrats sols
Comissió formada per:
- Presidenta del Consell Comarcal
- Delegada del govern a la Catalunya Central
- Directora General de la DGAIA
- Conseller de drets socials, igualtat i feminismes del Consell Comarcal
- Conseller d’Educació del Consell Comarcal
- Consellera de Salut del Consell Comarcal
- Conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
- Alcalde/essa de Solsona
- Responsable de la Regió Sanitària Catalunya Central
- Inspector dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central
- Director de l’Oficina de Treball de Solsona
- Directora del Servei Territorial d’Ocupació de la Catalunya Central
- Coordinador de la Cooperativa GEDI
- Tècnica de la Secretaria per a la Immigració de la Catalunya Central
- Tècnica de l’EAIA comarcal
- Tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal
- Coordinadora de Serveis Socials del Consell Comarcal
- Responsable del Consorci per a la Normalització Lingüística del Solsonès
- Tècnica del Servei de Joventut del Consell Comarcal
- Directora del Centre de Formació de persones Adultes del Solsonès
- Tècnica del Servei Connectem
- Dinamitzadora cívica

L’objectiu d’aquesta comissió és
- Detectar les necessitats individuals o col·lectives dels adolescents i joves migrats
- Detectar bones pràctiques i identificar els aspectes a millorar
- Identificar els recursos territorials disponibles
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- Establir canals de comunicació efectius entre les diferents parts implicades en l’acollida
Durant el 2021 la Comissió ha fet dues reunions i s’han tractat els temes següents:

-

Descripció del perfil i necessitats dels JMS que tenim a la comarca.

-

Joves + 18

-

Mentoria amb JMS

-

Programa Treball i Formació. Línia joves tutelats i extutelats

La coordinació amb el centre i el seguiment dels joves quan són baixa del centre ho fa la
dinamitzadora cívica per l’emancipació juvenil.
A part dels joves del Centre Ca l’ Estrella gestionat per la Cooperativa GEDI arriba a la comarca
altres JMS que han estat a altres centres catalans o de l’estat i a l’assolir la majoria d’edat es
queden sense recurs. Durant el 2021 s’han atès 20 joves (19 a Solsona i 1 de Sant Llorenç de
Morunys).

9. Participació a la Comissió Supramunicipal de Serveis
Socials
La tècnica del PCM és membre de la Comissió Supramunicipal de Serveis Socials.
Aquesta comissió està formada per les diferents entitats socials de la comarca. S’impulsa
el projecte “3 mirades” on cada any es tracta un tema diferent. Al 2019 es van fer
activitats per sensibilitzar sobre l’arribada de menors migrats sols. Al 2020, degut a la
pandèmia, no es va fer cap activitat i al 2021, es va tractar la intersexualitat. Es proposen
tres activitats per abordar la temàtica que es tracta però des de perspectives diferents.

10. Participació en l’actualització del protocol de violència
de gènere del Solsonès
11. Coordinació de la taula de prevenció de la MGF
(Mutilació Genital Femenina)
Formen part d’aquesta taula els serveis següents: pediatria, EAP, SIAD, Mossos i PCM. A
la comarca, però, hi ha poca població de persones procedents de països on es practiqui
la MGF. A més és una població estable i fa temps que no varia. Al 2021 no s’ha fer cap
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reunió de coordinació. Des del PCI es van proposar diferents dates però no va ser
possible trobar-nos.

12. Donar suport a les organitzacions i associacions
d’immigrants:
Se’ls ofereix assessorament sobre tramitacions, canvis de normativa, convocatòries de
subvencions i, si ho desitgen, se’ls ajuda a preparar-les.

13. Donar suport a les entitats socials de la comarca:
Han sortit algunes convocatòries de subvenció adreçades a entitats socials (ACOL,
COSPE, Formació i treball per a joves extutelats...) a les quals s’ha ofert assessorament.
Aquestes entitats no estan avesades a la terminologia, documentació i tràmits que
requereixen aquests subvencions. Des del Pla se’ls ha ofert un suport intensiu tant a
l’hora de sol·licitar-les, com a l’hora de l’executar-les i justificar-les.

14. Comissió d’escolarització:
Enguany s’ha obert l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) on gestionen les
incorporacions tardanes dels infants que arriben durant el curs. Hi ha una estreta
col·laboració entre el servei d’acollida i aquesta oficina per tal de garantir que tots els
infants en edat d’escolarització obligatòria s’escolaritzin.

15. Docència:
El Consell Comarcal té conveni amb diferents universitats i accepta alumnat en
pràctiques. Concretament, la tècnica en polítiques migratòries va ser la tutora de
pràctiques d’una alumna de Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona.
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5. MEMÒRIA DEL SIAD. SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones
1.1. Descripció del servei
El SIAD és un servei que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en
tots aquells aspectes relacionats amb l’exercici dels seus drets en els diferents àmbits
de la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. El servei també treballa
en la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista i en actuacions de
sensibilització social al voltant de la igualtat de gènere.
El SIAD disposa de dos serveis per poder donar una millor atenció a les demandes de les
usuàries.
•

Servei d’orientació jurídica: per poder respondre totes aquelles demandes que
requereixin l’assessorament legal en qualsevol àmbit que afecti la vida de les
dones.

•

Servei d’Atenció Psicològica: el SIAD disposa d’un servei d’atenció psicològica
que dona suport, contenció i atenció a aquelles dones que necessitin suport per
fer front a una situació de crisi, ja sigui per problemàtiques familiars, laborals,
socials o per violència masclista.

El SIAD ofereix atenció des del Consell Comarcal del Solsonès (Serveis Socials), i des de
Sant Llorenç de Morunys amb cita prèvia.

1.2. Objectius
Objectiu general
▪

Oferir informació, assessorament i acompanyament a les dones
en l’exercici dels seus drets en tots els àmbits.
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Objectius específics
▪

Donar informació i orientació integrals a les dones de la comarca
en tots aquells àmbits que tinguin una incidència en les seves
vides.

▪

Donar suport a les associacions de dones i fomentar la
participació sociopolítica de les dones de la comarca.

▪

Sensibilitzar la població en general les desigualtats existents, així
com contribuir a la difusió dels sabers femenins i de les
aportacions de les dones en els diferents àmbits de la societat.

▪

Coordinar la implementació de polítiques de dones a la comarca
a través de la col·laboració amb tots els ajuntaments de la
comarca.

1.3. Atencions realitzades i tipologia de les atencions 2021
RESUM ATENCIONS 2021
Nombre de dones ateses

98

Nombre d’atencions realitzades

422

Nombre de dones ateses pel servei d’atenció psicològica

51

Nombre d’atencions psicològiques

204

Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament jurídic

18

Nombre d’atencions pels servei d’assessorament jurídic

27

Nombre de dones ateses en situació de violència masclista

27

CANAL D’ENTRADA
Cossos Policials – Mossos d’Esquadra

5

Iniciativa pròpia

44
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Salut

1

Serveis Socials

43

Altres

1

No consta

1

CANAL DE L’ATENCIÓ
Presencial

271

Telefònica

100

Correu electrònic

48

Videoconferència

3

ATENCIONS SEGONS TEMÀTICA
Laboral

1

Serveis Socials

23

Psicològic

167

Jurídic

40

Formació i activitats

53

Violència

131

Altres

1

DONES ATESES PER NACIONALITAT
Espanyola

68
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No consta

11

Marroc

5

Bulgària

2

Perú

1

Senegal

1

República Dominicana

1

Romania

4

Veneçuela

1

Xile

2

1.4 Participació en circuits i protocols per a l’abordatge de la violència
masclista
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Solsonès participa en diferents circuits i
protocols per a l’abordatge de la violència masclista. Són aquests:
- Protocol bàsic d’actuacions en casos de violència domèstica al Solsonès.
- Protocol d’abordatge i prevenció de la mutilació genital femenina. Protocol d’àmbit
comarcal.
- Circuit per a l’abordatge de la violència masclista a la Catalunya Central

1.5 Participació en accions de formació i supervisió
A continuació s’enumeren les principals accions de formació i supervisió en les quals ha
participat el SIAD durant el 2021, a part de les accions organitzades des del mateix
servei.
Programa APROP. Participació en les sessions de supervisió per a tècniques dels SIADS
de l’Alt Pirineu i Aran. Programa impulsat per l’Institut Català de les Dones. Les sessions
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van tenir lloc del 21 de gener al 15 de novembre de 2021 en format virtual i conduïdes
per la psicòloga social i formadora Gemma Altell.

Curs “Introducció a l’abordatge de les Violències sexuals (II)” organitzat per l’Institut
Català de les Dones els dies 17 i 24 de febrer de 10 a 14 hores i impartit per Montse
Pineda (Creación Positiva).

Curs “Introducció a l’abordatge de les violències sexuals”. Organitzat per l’Institut
Català de les Dones els dies 27 i 30 de setembre i 4, 6 i 25 d’octubre de 2021 en format
virtual i amb una durada de 18 hores. Impartit per Nieves Prados (Creación Positiva).

Jornada virtual sobre l’impacte de les campanyes de sensibilització contra la violència
masclista al món rural organitzada per Unió de Pagesos el 30 de novembre de 2021 amb
una durada de 2 hores.

2. Desplegament del III Pla Comarcal de Polítiques de
Dones (Prorrogat)
A continuació s’enumeren les accions de desplegament del III Pla Comarcal de Polítiques
de dones i igualtat. Algunes de les accions han estat impulsades pel Consell Comarcal
del Solsonès i altres pels diferents ajuntaments de la comarca amb la coordinació i el
suport tècnic del Consell Comarcal del Solsonès.

2.1 Elaboració del IV Pla comarcal de polítiques feministes (2022-2025)
Durant el 2021 s’ha dut a terme el procés d’elaboració del IV Pla comarcal de polítiques
feministes (2022-2025) en base a la diagnosi elaborada l’any 2020.
El Pla, recull 120 mesures i s’estructura en quatre valors estratègics: feminismes,
diversitat, cures i benestar i en quatre valors operatius: creativitat, comunicació,
proximitat i cooperació.
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2.2 Projecte “La igualtat, ara i aquí”
Amb l’objectiu que les administracions públiques de la comarca introdueixin mesures
d’igualtat i la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, l’any 2018 es va crear
el projecte “La igualtat, ara i aquí”.

Logotip i imatge gràfica del projecte

El projecte s’estructura en quatre eixos: càpsules formatives, materials de divulgació,
suport en l’elaboració de plans d’igualtat i suport per a l’adopció de mesures per a la
prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.
Durant el 2021, s’han dut a terme les següents accions:
- Suport en l’elaboració del Pla intern d’igualtat entre dones i homes a l’Ajuntament
de Solsona (2021-2025). Durant el primer semestre del 2021 es va realitzar suport tècnic
i acompanyament a l’Ajuntament de Solsona en el procés d’elaboració del Pla intern
d’igualtat d’oportunitats. El procés es va estructurar en diferents fases:

▪

Compromís institucional i creació de la comissió d’igualtat.

▪

Elaboració de la diagnosi interna.

▪

Redacció del Pla Intern d’Igualtat

▪

Aprovació del Pla Intern d’Igualtat entre dones i homes (2021-2025).

- Suport en l’elaboració de plans intern d’igualtat per als ajuntaments mitjans i petits
del Solsonès
En el marc del projecte “La igualtat, ara i aquí” durant el 2021 es va iniciar un procés de
suport i acompanyament als ajuntaments mitjans i petits de la comarca per tal que
elaboressin els seus propis plans interns per complir la normativa vigent.
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Hi han participat els municipis de Sant Llorenç de Morunys, Olius, Castellar de la Ribera,
Clariana de Cardener, Odèn, Lladurs, Llobera, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Guixers i
La Coma i la Pedra. Una part van elaborar i aprovar el Pla durant el 2021 i d’altres van
iniciar el procés d’elaboració.

- Càpsula formativa “Igualtat retributiva”. Formació virtual adreçada al personal del
Consell Comarcal del Solsonès i a empreses del territori. La formació es va impartir amb
modalitat virtual i va anar a càrrec de Georgina González, experta en polítiques
d’igualtat.
Dia: 10 de desembre de 2021
Hora: 1,5 hores
Participació: 12 persones (11 dones i 1 home)

2.3 Commemoració del Dia Internacional de les Dones 2021
En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones 2021 es va dur a
terme una programació conjunta entre l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del
Solsonès i diferents entitats del territori. El disseny del programa va anar a càrrec de
l’artista local Anna Terricabras i portava per lema “Ens sobren els motius”.

La programació incloïa les cinc activitats següents:
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Caminada popular “Ens movem per les dones IV”, organitzada per l’Associació de Dones
del Solsonès.
Conferència “Feminismes. Pels drets de totes” a càrrec de l’activista Maria Dantas i
organitzat per Òmnium Cultural.
Tertúlia literària amb Jenn Díaz al voltant de les seves dues obres “Mare i filla” i Dona i
poder. Com i Per què feminitzar la política”, organitzat per Òmnium Cultural.
Exposició fotogràfica “Les dones hi som -sempre hi hem estat-“ organitzat pel grup de
treball “El Solsonès Coeduca” amb la coordinació del Servei Educatiu del Solsonès i la
participació de tots els centres de la comarca.
El projecte ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal
del Solsonès. En total es van crear 100 plafons, cadascun protagonitzat per una dona
que ha tingut un paper rellevant en la història. Aquests plafons es van distribuir per
diferents punts de la comarca (comerços, espais públics, escoles, etc.)

En aquesta iniciativa hi van participar tots els centres educatius de la comarca (escoles
de primària, centres de secundària i escola de persones adultes). Cada escola rural i cada
grup classe de la resta de centres van treballar i crear un plafó amb una de les dones
protagonistes de l’exposició. Es calcular que en total hi van participar 2.000 alumnes del
Solsonès. Es valora molt positivament el nivell de participació i també el treball previ de
cada grup classe a l’hora d’escollir i treballar una dona rellevant de la història.
- Concert a càrrec de la cantautora Meritxell Gené presentant el disc “Sa tanca d’allà
dins”, organitzat per l’Ajuntament de Solsona, el SIAD del Consell Comarcal del Solsonès
i l’Associació de Dones del Solsonès.
Dia: 27 de març de 2021
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
Participació: nombre total 103 persones (78 dones i 25 homes)
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- Campanya “Preguntes freqüents. La interrupció voluntària de l’embaràs”
En el marc dels actes del 8 de març es va impulsar una campanya a través de les xarxes
socials per tal de difondre el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. Consistia en
sis imatges amb preguntes i respostes sobre aquest tema. Aquesta va ser una iniciativa
del Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona.

2.4 Commemoració Dia internacional per a l’erradicació de la violència
envers les dones
En el marc de la commemoració del 25 de novembre es va dur a terme una programació
conjunta entre l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i diferents
entitats del territori. Les violències sexuals van ser una de les temàtiques centrals de la
programació. A més a més, es va encarregar a l’artista local Aurembiaix Sabaté la
realització d’una obra plàstica en motiu del 25N i de la temàtica escollida.

Obra “Flor de Murta”: creada per l’artista visual i plàstica Aurembiaix Sabaté amb la
representació de l’ametlla mística que resguarda allò sagrat i la flor consagrada a la
deessa Afrodita. Al centre de la imatge, desenes d’estams simbolitzen la llibertat i la
diversitat de ser i desafien un cercle fosc que evoca una font de desequilibri i l’opressió
patriarcal. Se’n van imprimir una sèrie limitada de làmines amb la reproducció de l’obra
que, durant tota la setmana del 25N, es podien adquirir al Consell Comarcal,
l’Ajuntament i en els actes organitzats.
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A continuació s’enumeren els actes realitzats.
- Concentració davant de l’ajuntament de Solsona
El mateix dia 25 de novembre a les 7 de la tarda es va organitzar un acte de concentració
i lectura de manifest davant de l’Ajuntament de Solsona. L’acte es va completar amb la
lectura d’un relat de l’escriptora Bel Olid sobre la violència sexual en l’àmbit de la parella
i l’actuació musical del grup local Gatzara.
Dia: 25 de novembre de 2021
Lloc: davant l´Ajuntament de Solsona
Participació: hi van participar 32 persones (24 dones i 8 homes)

- Taula rodona “Justícia feminista”
El mateix 25 de novembre, després de la concentració davant l’Ajuntament de Solsona
a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, es va dur a terme la taula rodona “Justícia
feminista” conduïda per l’activista feminista Montse Mas. Hi van participar Irene Codina,
estudiant de Filosofia i encausada pels fets en resposta a l’empresonament de Pablo
Hasel; Assun Martínez, advocada especialista en violència masclista i membre del
Col·lectiu Feminista Adona’t Vic i la Plataforma d’Osona pel dret a l’avortament, i Anna
Cardona, tècnica del Servei d’Atenció a la Víctima del Delicte en seu judicial (ADV) del
Departament de Justícia.
Dia: 25 de novembre de 2021
Lloc: Biblioteca Carles Morató de Solsona
Participació: nombre total 24 persones (20 dones i 4 homes)

- Taller per famílies “Eduquem la sexualitat i les emocions per fer impensables les
violències masclistes”. A càrrec del psicopedagog i formador Daniel Gabarró el dia 22
de novembre a Sant Llorenç de Morunys i amb una durada de 90 minuts, que facilità
eines per trencar tabús i prejudicis a l’hora de parlar de sexualitat amb els infants i
136

recursos per acompanyar la sexualitat i l’afectivitat dels menors per garantir relacions
respectuoses i lliures de violències. Aquesta actuació s’emmarcava també dins la
Campanya Impensables
Dia: 22 de novembre de 2021
Lloc: Sant Llorenç de Morunys
Participació: nombre total persones 25 (20 dones i 5 homes)

- Campanya “7 violències sexuals, 7 drets sexuals”.
També en el marc dels actes del 25N es va impulsar una campanya a través de les xarxes
socials amb l’objectiu de visibilitzar les violències sexuals i de difondre els drets sexuals
des d’una mirada interseccional.

2.5 Programa “Salut, consciència i moviment”
Durant el 2021 s’ha realitzat una edició del curs “Salut i benestar a través del taitxí”.
El curs té per objectiu promoure la millora de la coordinació, l’equilibri i la relaxació.
Amb una durada de 33 hores, aquest curs va desenvolupar-se en format virtual de febrer
a maig en motiu de la pandèmia de la Covid-19 i, a partir de setembre amb sessions
presencials. Hi van participar 3 homes i 18 dones.
Durada: 33 hores (22 sessions d’1,5 hores)
Grups:
Matí de 10 a 11.30 hores
Tarda de 18 a 19.30 hores
Participació: 21 persones (3 homes i 18 dones)

2.6 Projecte “Entre totes”
Durant el 2021 s’ha posat en marxa un espai terapèutic grupal durant els mesos de
novembre i desembre de 2021 amb una durada de 9 hores i una participació de 6 dones.
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La metodologia utilitzada ha estat la de grup d’ajuda mútua (GAM) on s’ha creat un espai
de treball vivencial des del qual abordar temàtiques relacionades amb el posicionament
respecte les seves vides i els seus sistemes per guanyar claredat i comprensió. Alguns
dels aspectes treballats han estat els vincles, la gestió de conflictes, la violència masclista
o la genealogia, entre d’altres.
Les dones participants eren dones que ja havien rebut una atenció psicològica individual
a través del SIAD.

Dies: dimarts 26 d’octubre, 2, 16 i 30 de novembre i 14 i 21 de desembre de 2022
Horari: De 15 a 16.30 h
Lloc: SIAD del Solsonès
Participació: 6 dones
Valoració: les participants han experimentat un procés personal que han valorat
positivament, tant pel que fa als aspectes personals que han pogut treballar com per la
connexió i la força del propi grup.

2.7Transversalitat de gènere. Sessió de formació “Una mirada
feminista a les polítiques públiques”.
En el marc del desplegament del Pla comarcal de polítiques de dones, es va impartir la
sessió formativa “Transversalitat de gènere. Una mirada feminista a les polítiques
públiques” impartida per la politòloga experta en violències masclistes Carme Vidal
Estruel. Hi van participar personal del Consell Comarcal, de dues entitats de la comarca
i dels ajuntaments d’Olius i Castellar de la Ribera.
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Dia: 22 de novembre de 2021
Lloc: Biblioteca Carles Morató de Solsona
Durada: 4 hores
Participació: 8 dones

2.8. Consell de Dones del Solsonès
El Consell de Dones del Solsonès és un òrgan de participació i consulta que depèn del
Consell Comarcal i del qual en formen part: una representant de cada municipi de la
comarca, una representant de cada grup polític, una representant de l’àrea de serveis
socials, la tècnica del SIAD del Solsonès i dues representants de l’Associació del Dones
del Solsonès. Durant el 2021 s’ha realitzat una sessió plenària.

2.9. Desplegament i coordinació de la Campanya Impensables.
El Consell Comarcal del Solsonès, a través del SIAD, ha coordinat el disseny i el
desplegament de la Campanya Impensables la qual s’ha executat des del mateix Consell
Comarcal i dels ajuntaments de la comarca en el marc dels fons rebuts del Pacte d’Estat
de Violència de Gènere.
La campanya s’ha estructurat en cinc eixos i cinc públics objectius:
Adona’t. Línia adreçada a les dones per tal d’identificar situacions d’abús i violència i
conèixer els recursos existents.
Qüestiona’t. Línia adreçada a joves, professorat i famílies per tal d’afavorir el
qüestionament d’actituds sexistes que es repeteixen i sostenen les violències masclistes.
Implica’t. Línia de la campanya adreçada a professionals que intervenen en la detecció,
atenció o recuperació de dones i infants en situació de violència masclista.
Repensa’t. Línia de la campanya adreçada als homes per tal de fomentar un canvi en el
model de masculinitat.
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Pregunta’t. Línia adreçada a infants, famílies i mestres per tal d’afavorir la consolidació
de la coeducació com a eina per a la prevenció de les violències masclistes.
Difusió i comunicació. Des del SIAD s’ha coordinat la creació del web de la campanya
www.campanyaimpensables.cat a través de la qual es pot accedir als diferents recursos
creats. A més a més, també s’ha creat un perfil d’Instagram des del qual es difonen els
continguts de la campanya: https://www.instagram.com/campanyaimpensables/

ADONA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
La línia Adona’t té per objectiu afavorir la identificació de les violències masclistes.
Durant el 2021, s’han creat continguts específics per a la identificació de les violències
sexuals on s’han recollit també serveis i recursos per atendre-les. Els continguts creats
durant el 2021 es difondran posteriorment a través d’un quadríptic específic.

PREGUNTA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Durant el 2021 s’ha desplegat aquesta línia de la campanya a partir de tres eixos: un
adreçat a infants, un altre adreçat a famílies i, per últim, un adreçat a mestres de
primària.
TALLERS PER A INFANTS DE PRIMÀRIA
Tallers de coeducació “Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?”
Durant el curs 2021-2022, totes les escoles de primària de la comarca han acollit tallers
de coeducació i prevenció de les violències masclistes. En total s’han realitzat 16 tallers
d’aquesta temàtica. 7 a Solsona, 2 a Sant Llorenç de Morunys i 7 a les escoles de la ZER
del Solsonès.
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Conjuntament amb l'alumnat s’han posat sobre la taula idees com: què s'espera de
nosaltres, l'amor romàntic, la igualtat en les relacions, la vida domèstica, les càrregues
emocionals, on són els límits de cada un o una, i el poder i la llibertat personal.
En total hi van participar 293 alumnes de la comarca.

RECURSOS PER A FAMÍLIES
Aprofitant que la família és un espai privilegiat per acompanyar als infants a créixer com
a persones lliures i respectuoses, des de la Campanya Impensables s’ha creat una guia
específica per a elles. El títol és “Eines d’estar per casa. Per a famílies disposades a fer
impensables les violències masclistes”.
Els continguts s’organitzen en nou apartats i es treballen
temes com els estereotips, la feminitat, la masculinitat, la
sexualitat o l’amor romàntic entre d’altres. Els continguts
de cada apartat s’organitzen a partir d’una expressió
quotidiana com “Els homes no ploren” o “Calladeta estàs
més maca” i a partir d’aquí s’exposa un marc teòric,
recomanacions per a l’educació dels infants i recursos per
tractar aquell tema concret.
Portada de la guia per a famílies.
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Es van editar 2500 exemplars de la guia i es van repartir a les famílies a través de les
escoles de primària amb el suport i la coordinació dels Serveis Educatius del Solsonès.
També se’n va fer difusió a través del web de la campanya on està penjada i a través de
la premsa local i el perfil d’Instagram de la Campanya.

RECURSOS PER A DOCENTS DE PRIMÀRIA
En el marc de la campanya s’han creat també tres materials audiovisuals per a docents
de primària amb l’objectiu d’incorporar la prevenció de les violències masclistes en el
dia a dia de les aules. Els vídeos han anat a càrrec de la politòloga experta en violències
masclistes, Carme Vidal Estruel.

•

Vídeo “Com abordem les violències masclistes des dels centres educatius?”

•

Vídeo “Com podem repensar els currículums escolars per prevenir les
violències masclistes?”

•

Vídeo “Com repensem la mirada dels cossos per prevenir les violències
masclistes?”
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QÜESTIONA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Representació teatral de l’obra “Estranyes relacions”. Alumnat secundària

Durant el curs

2021-2022 s’han organitzat diferents representacions de l’obra

“Estranyes relacions” de la companyia Frec a Frec. Una obra de teatre que fomenta la
participació de l’alumnat per tal d’identificar situacions de violència masclista i
reflexionar al voltant d’aquesta realitat.

En total es van fer tres representacions: una per l’alumnat de secundària del l’Institut de
Sant Llorenç de Morunys, una per a l’alumnat de 3er d’ESO de l’institut Francesc Ribalta
i una altra per a l’alumnat de 3er d’ESO d’Arrels II.

Teatre. Estranyes relacions. Sala Polivalent de Solsona

Pel que fa al nivell de participació, en total hi van participar 181 alumnes (96 noies i 86
nois).
Tallers de prevenció de violències masclistes per a alumnat de l’Escola Agrària del
Solsonès
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En el marc de la Campanya Impensables i de la línia Qüestiona’t adreçada a professorat,
joves i famílies es van dur a terme dos tallers els dies 20 i 22 de febrer de 2021. Es van
fer dos grups, en un hi van participar 21 alumnes (16 nois i 5 noies) i en l’altre 13 alumnes
(11 nois i 2 noies).

Sessió de formació sobre prevenció de violències masclistes per a professorat de
l’Escola Agrària del Solsonès
També en el marc de la Campanya es va impartir el dia 10 de juny una sessió de formació
i sensibilització adreçada al professorat de l’ECA amb una durada de 2 hores en format
virtual a càrrec del mestre i psicopedagog Daniel Gabarró. Hi va participar tot l’equip
docent: 4 professors i 7 professores.

IMPLICA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Aquesta línia s’adreça als i les professionals que intervenen en la detecció, atenció o
recuperació de dones en situació de violència masclista. Durant el 2021 s’ha realitzat
una acció.

Curs de formació “La violència masclista en l’àmbit de la parella. Eines per a
l’abordatge professional” per a agents de la Policia Local i Mossos d’Esquadra. Hi van
participar 11 agents de la policia local de Solsona i 2 del cos de Mossos d’Esquadra de
Solsona.

Impartida per: Raul Lizana
Dates: 9, 16 i 23 de novembre de 2021
Horaris: de 9.30 h a 11.30 h
Nivell de participació: 13 professionals (11 agents de la policia local i 2 Mossos
d’Esquadra)
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REPENSA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Aquesta línia de la campanya s’adreça als homes i pretén promoure nous models de
masculinitat. Durant el 2021 s’ha fet difusió dels materials creats durant el 2020, s’han
imprès cartells en diferents formats i s’han difós a través de les xarxes socials i la premsa
comarcal. Per reforçar els missatges s’han acompanyat d’articles del formador i pedagog
Daniel Gabarró per oferir alternatives de canvi i transformació de la masculinitat
hegemònica.

2.10 Participació i col·laboració amb altres projectes
Cicle de conferències Calidoscòpia. Conferència sobre “Flexibilitzar el gènere” amb
l’escriptora Bel Olid.
Un any més, el SIAD ha col·laborat amb el cicle anual de conferències Calidoscòpia
centrat en el pensament divergent i en els col·lectius que sovint ocupen els “marges” i
que queden fora del nostre camp de visió.

En aquesta edició, es va abordar entre d’altres temes, la possibilitat d’educar i
acompanyar el gènere d’una manera més flexible i respectuosa, i de com fer espai per a
la llibertat dels infants ens pot fer més lliures també a la resta.
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La conferència va comptar amb l’escriptora Bel Olid. Es va realitzar el dia 12 de
novembre de 2021 al Teatre Comarcal de Solsona i hi van assistir 80 persones (65 dones
i 15 homes).
DIA:12 de novembre
LLOC: Teatre Comarcal de Solsona
PARTICIPACIÓ: 80 persones (65 dones i 15 homes)

Projecte “Dones rurals, dones de Lleida”
Des del SIAD del Consell Comarcal del Solsonès es va participar en el projecte “Dones
rurals, dones de Lleida” impulsat per l’Institut Català de les Dones i que tenia per
objectiu visibilitzar diverses dones de la província de Lleida a través d’una exposició i
d’una publicació. En el cas del Solsonès es va aportar informació de l’empresària i
promotora immobiliària Dolors Fàbregas coneguda com “La Caputxina”.

2.11 Suport i col·laboració amb entitats de dones i feministes del territori
Des del SIAD s’ofereix suport i col·laboració amb entitats de dones i feministes de la
comarca. S’ha col·laborat i donat suport a l’Associació de Dones del Solsonès, al Grup de
Gèneres del Casal Popular La Fura i a L’Associació d’emprenedores La Inquieta.
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Solsona, setembre de 2022
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