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1.PRESENTACIÓ:

Aquesta memòria pretén ser un recull de dades objectiu de tots els serveis de l’àrea d’atenció a
les persones que s’han dut a terme, durant l’any 2019, a la Comarca del Pla d’Urgell.
Ens permet, a l’hora, poder avaluar la feina feta per tal de poder validar o replantejar les diferents
accions dutes a terme.
Un dels objectius principals com a cap d’àrea d’aquests programes, ha estat consolidar els equips
professionals i poder empoderar a cada un dels tècnics per tal de que puguin ser referents clau
en l’execució dels diferents programes i els serveis prestats.
L’actiu humà format per les companyes i companys de l’àrea és fonamental per a tirar endavant
amb tot l’engranatge tècnic i administratiu que suposa el nostre dia a dia.
La nostra missió és assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament
durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals
bàsiques i socials, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la comunitat potenciant
l’apoderament i l’autonomia de les persones
Així doncs, us presentem la memòria de l’any 2019 com un document informatiu, que ha realitzat
cada un dels serveis, de manera detallada i concreta, del que s’ha estat treballant i que explica
la feina més rellevant des de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.

Lourdes Fort Carré
Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones
Consell Comarcal Pla d’Urgell
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2.

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DE GRAU
D’ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS
TÈCNICS I DE RENDIMENT ECONÒMIC.

2019
Àrea d’Atenció a les Persones
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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INTRODUCCIÓ
Dins del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’hi configuren múltiples serveis i àrees de actuació i
intervenció.
L’engranatge entre tots els Departaments és complex i totes les normatives aplicables a cada
una d’ells fa que cada cop els procediments siguin més rigorosos i estrictes, el que suposa una
carrega de volum de feina a tots els professionals i tècnics que formem part d’aquest sistema i/o
Corporació. No obstant, aquesta rigidesa ens fa guanyar en transparència i en seguretat jurídica.
L’àrea d’atenció a les persones és una de les més grans del Consell. Actualment gestiona
1.613.842,39€; s’organitza amb diferents serveis on s’hi inclouen uns 34 professionals.
La primera gran distinció que cal fer dins l’àrea és entre els serveis socials bàsics i els
especialitzats.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell té competència directa en tots els serveis inclosos com a
bàsics; per tan n’hem de garantir la seva execució i el seu compliment.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, configura un nou sistema de serveis
socials, que parteix del principi d’universalitat en l’accés als serveis socials. Es tracta d’una norma
reglamentària que concreta el dret a les persones, en situació de necessitat, a gaudir dels serveis
socials. Instrument que reflecteix el pas d’un sistema assistencial dels serveis socials a un
sistema d’accés universal, més garantit, amb drets concrets reconeguts per a tota la població.
Segons l’esmentada llei, el serveis socials, s’estructuren en dos nivells, el primer dels quals és
el dels serveis socials bàsics. Aquest nivell és la garantia de més proximitat a les persones
usuàries en l’àmbit familiar i social i té un caràcter polivalent, comunitari i preventiu, basat en el
foment de l’autonomia de les persones per procurar una vida digna, atenent les diferents
situacions de necessitat que es puguin donar en el seu àmbit més immediat.
Per tal de donar resposta a les dificultats que es troben les persones i les famílies en situació de
vulnerabilitat, s’ha aprovat la llei 24/2015, de pobresa energètica, s’ha regulat el servei de
distribució d’aliments i s’ha aprovat i consolidat la xarxa de serveis socials bàsics formada per:
-

Equips bàsics d’atenció primària

-

Servei de intervenció socioeducativa

-

Servei d’ajuda a domicili/ Teleassistència

-

Centre de distribució d’aliments

-

Ajuts d’urgència social

-

Pobresa energètica
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Dins dels serveis socials especialitzats s’hi inclou:
-

Transport Adaptat

-

Immigració

-

SIAD

-

Polítiques d’igualtat

-

Mediació Sociocultural

-

Joventut

-

CDIAP

-

Drogodependències

MARC LEGAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones amb dependències
Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. Els ajuntaments dels municipis amb
més de 20.000 habitants tenen l’obligació de prestar serveis socials
Decret 27/2003, de l’atenció social primària
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya
Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica.
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ORGANIGRAMA

PROFESSIONALS:

PROFESSIONAL

TITULACIÓ

LLOC DE TREBALL

1

Diplomada en Treball Social i Postgrau en

Coordinadora àrea atenció a les

gestió i direcció de centres residencial.

persones

Graduada Treball Social i postgrau de

Tècnica referent EBAS

2

direcció i gestió de serveis personals
3

Diplomada en Treball Social

EBAS

4

Diplomada en Treball Social

EBAS

5

Diplomada en Treball Social

EBAS

6

Diplomada en Treball Social

EBAS

7

Diplomada en Treball Social

EBAS

8

Diplomada en Treball Social

EBAS

9

Diplomada en Treball Social

EBAS

10

Diplomada en Treball Social

EBAS

11

Diplomada en Educació Social

EBAS

12

Diplomada en Educació Social

EBAS

13

Diplomada en Educació Social

EBAS

14

Diplomada en Educació Social

EBAS

15

Diplomada en Treball Social

Centre Distribució Aliments

16

Pla d’Ocupació SOC

Centre Distribució Aliments

17

Tècnic adminstratiu

EBAS

18

Tècnic administratiu

EBAS

19

Auxiliar administratiu

EBAS

20

Recepció

EBAS (Mollerussa)

21

Pla d’Ocupació (Plans igualtat

Suport SIAD

22

Pla d’Ocupació

Suport EBAS (Subministres)

23

Diplomada en Educació Social

SIS/ Centre Obert estiu

24

Diplomada en Educació Social

Centre Obert estiu

25

Llicenciada en psicologia

SIAD/ igualtat/ LGTBI

26

Diplomada en Treball Social

Immigració i mediació comunitària

27

Xofer transport adaptat

Transport Adaptat

28

Acompanyant transport adaptat

Pla Ocupació SOC

29

Llicenciada en psicologia

Tècnica referent Joventut

30

Diplomada en Treball Social

Tècnica compartida, Joventut

31

Administració empreses

Garantia Juvenil

32

Llicenciada en psicologia. Postgrau en l’escala

Tècnica referent CDIAP

d’avaluació Brazelton i Postgrau Direcció de
centres assistencials.

33

Llicenciada

en

psicologia.

Postgrau

en

CDIAP

psicologia.

Postgrau

en

CDIAP

atenció precoç.
Llicenciada
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en

neuropsicologia i Postgrau en Neurorehabilitació.
Diplomada en Logopèdia i Màster en atenció

35

CDIAP (Baixa maternitat)

precoç.
Diplomat

36

fisioteràpia.

Màster

en

fisioteràpia

CDIAP

pediàtrica i Neurologia.

FUNCIONS CAP D’ÀREA DE L’ÀREA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar els diferents serveis de l’Àrea d’Atenció a les persones del Consell Comarcal.
(CDIAP, SIAD, Joventut, SIS , Àrea de la dona, Immigració...)
Enllaç entre els diferents professionals dels serveis socials i els representants polítics del
Consell Comarcal.
Fer arribar les necessitats, recursos i mancances detectades pels professionals de
l’EBAS als responsables del Consell Comarcal o d’altres institucions
Potenciar la coordinació interdepartamental.
Afavorir la coordinació entre les diferents administracions ubicades al territori i les entitats
de la comarca relacionades amb els serveis socials.
Promoure la creació de nous recursos socials, en relació a les necessitats detectades
per l’equip bàsic.
Realitzar el seguiment i l’avaluació dels projectes comunitaris dels quals en tingui la
responsabilitat.
Coordinar la implementació de nous projectes socials
Coordinar la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària i del Servei de Transport Adaptat.
Organitzar i dinamitzar les reunions dels Serveis Socials de la Comarca.
Coordinar els serveis referents a Immigració i Polítiques d’igualtat.
Participar de les reunions de coordinadors dels SSB de la província de Lleida,
impulsades pels Consells Comarcals o pel Departament de Treball, Afers Socials i
famílies de la Generalitat e Catalunya.
Crear i mantenir xarxes de comunicació amb les entitats de la comunitat.
Fomentar l’associacionisme i promoure el voluntariat
Consolidar l’estructura de l’equip professional. Tenint en compte que durant el 2018 s’han
incorporat nous professionals i s’ha millorat l’organització tècnica amb la incorporació de
la figura de la tècnica referent de l’EBAS. I Intentant en tot moment aproximar-nos al
compliment de les ràtios professionals que marca el contracte programa amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’any 2020.
En l’últim any també s’han creat grups de treball de casos, on setmanalment es treballen
situacions personals o familiars amb problemàtiques socials greus. En aquests grups
es pretén treballar les diferents situacions de manera multidisciplinari, per la consecució
dels objectius plantejats en els plans de treball i a fi d’obtenir els resultats més òptims
pels usuaris o famílies.
Trimestralment també és continuarà portant a terme la Comissió tècnica de serveis
socials.
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CONVENIS VIGENTS A L’ÀREA:

El Conveni Marc que sustenta la majoria de serveis que donem procedeix del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, tot i que en tenim d’altres amb altres Departaments i amb els
municipis.

CONVENI

VIGENT

ENS

CONTRACTE PROGRAMA PER LA COOPERACIÓ LA COL·LABORACIÓ

SÍ

DEPARTAMENT DE TREBALL,

I ENTRE EL DTASFI EL CC PLA D’URGELL, EN MATÈRIA DE SERVEIS

AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

CONTRACTE

PROGRAMA

SERVEI

DE

INFORMACIÓ

I

SI

ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)

DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA

CONVENI PER AL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL

SÍ

I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

DEPARTAMENT DE TREBALL
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

PLANS LOCALS DE JOVENTUT

SÍ

MUNICIPIS DE LA COMARCA

SERVEIS SOCIALS BÀSICS/ SAD

SÍ

TOTS ELS MUNICIPIS DE LA
COMARCA

CENTRE DISTRIBUCIÓ ALIMENTS

SÍ

TOTS ELS MUNICIPIS DE LA
COMARCA

COL·LABORACIÓ SERVEI CENTRE OBERT (FITXA 2.1 C.P)

SÍ

AJUNTAMENT MOLLERUSSA

COL·LABORACIÓ CENTRE OBERT ESTIU (FITXA 2.1.1 CP)

SI

AJUNTAMENT MOLLERUSSA

COL·LABORAICÓ SERVEI INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

SÍ

AJUNTAMENT MOLLERUSSA

COL·LABORACIÓ SERVEI IMMIGRAICÓ (FITXA 7 C.P)

SÍ

AJUNTAMENT MOLLERUSSA

COL·LABORACIÓ POLÍTIQUES D’IGUALTAT ( FITXA 37 C.P)

SÍ

AJUNTAMENT MOLLERUSSA

OFICINA JOVE (FITXA 42 C.P)

SI

AJUNTAMENT

(FITXA 2.2 C.P)

DE

MOLELRUSSA
CONVENI SAI (SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL) LGTBI

SÍ

DEPARTAMENT DE TREBALL
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

CONVENIS PRÀCTIQUES AMB UNIVERSITATS

SEGONS
DEMANDA
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BLANQUERNA, UOC, UDL...

LÍNIES DE SUBVENCIÓ
Dins de les accions que dúiem a terme, podem acollir-nos a les subvencions de la Diputació en
matèria de:
-

Ajuts d’Urgència Social

-

Manteniment Programa informàtic Hestia, és el programari que s’utilitza a l’àrea de
serveis socials on s’enregistren totes les intervencions...

-

Subvenció Teleassistència

-

Subvenció per a la Contractació Neuropediatra CDIAP

CONTRACTACIONS DE SERVEIS:
-

FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT (RESIDOM), gestiona el servei d’Ajuda a domicili,
tan en la seva modalitat social com dependència.

-

DOMUS VI, gestiona el servei de teleassistència

-

LOGOPEDA CDIAP (Substitució Baixa maternitat de la professional que ocupa la plaça).

SERVEIS EXTERNALITZATS I VINCULATS A UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:
-

Accions de prevenció en temes de consum: CEPS

-

Assessorament psicològic, Anabel Miranda: SIAD

-

Assessorament jurídic, Roser Escolà: SIAD

-

Neuropediatra: CDIAP

-

Supervisions CDIAP: Carlos Larrañaga, Llicenciat en psicologia i especialista en clínica
infantil i teràpia sistèmica i de famílies

-

Assessorament equip CDIAP: Equip CDIAP SEL-SEGARRA
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT
SERVEIS SOCIALS BÀSICS:
DE L’EQUIP D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (2019)

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Consell
Comarcal I
Mollerussa

Departament
Treball, Afers
Socials i
Família

ALTRES
PROGRAMES
(SIAD I CDA).
ES JUSTIF
SUPORT ADM.

TOTAL
INGRESSOS

400.555,65€

8.000,00€

567.950,12€

Remuneració
del personal

Capítol II

TOTAL
DESPESES

EBASP

562.418,72€

5.531,4€

567.950,12€

159.394,47€

GESTIÓ

58.253,6€

58.253,60

58.253,60€

ATENCIÓ PRIMÀRIA

58.253,60€

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Capítol II i IV

TOTAL
DESPESES

25.491,95€

25.491,95€

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

DIPUTAICÓ
(resolució
atorgament
rebuda maig
2018)

TOTAL
INGRESSOS

24.314,00€

1.172,10€

25.491,95€

ATENCIÓ PRIMÀRIA

AJUTS URGÈNCIA SOCIAL

5,85€

POBRESA ENERGÈTICA

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Capítol II

TOTAL
DESPESES

12.906,78€

12.906,78€

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

DIPUTAICÓ
(resolució
atorgament
rebuda maig
2018)

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ PRIMÀRIA

POBRESA ENERGÈTICA
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0,00€

12.906,78€

12.906,78€

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Remuneració
del personal

Capítol II

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

Usuaris

TOTAL
INGRESSOS

7.520,47€

114.326,76€

121.847,23€

30.454,23€

91.385,42€

7,58€

121.847,23€

275.005,4€

275.005,40€

25.389,29€

206.254,05€

43.362,06€

275.005,4€

Diputació

Usuaris

TOTAL
INGRESSOS

18.469,04€

44.386,74€

ATENCIÓ PRIMÀRIA

SAD Social
SAD Dependència

RENDIMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Remuneració
del personal

Capítol II

TOTAL
DESPESES

44.386,74€

64.071,28€

Consell
Comarcal

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Serveis de telealarma i
teleassistència

19.684,54€

1.215,5€

64.071,28€

RENDIMENT DEL SERVEI DE INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

FITXA 2.1
CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Extrapressupostari

TOTAL
DESPESES

Ajuntament
Mollerussa

Departament
Treball, afers
socials..

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Serveis intervenció
socioeducativa

41.000,00€

41.000,00€

41.000,00€

41.000,00€

FITXA 2.1.1

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Remuneraci
ó del
personal

Capítol II

Extrapres.

16.598,54€

16.545,46€

TOTAL
DESPESES

Ajuntament
Mollerussa

Departamen
t Treball,
afers socials
Diputació

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Serveis intervenció socioeducativa
(ESTIU)

2.500,00€

FITXA 2.2
13

35.644,00€

35.644,00€

35.644,00€

Remuneraci
ó del
personal

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Projectes
Mollerussa

Cap II

TOTAL
DESPESES

Ajunt,
Mollerussa

Departament
de Treball,
Afers
Socials...

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Serveis intervenció socioeducativa
(INFÀNCIA AMB RISC)

24.088,9€

3.349,00€

32.264,1€

59.702,00€

59.702,00€

59.702,00€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT CDA

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneració
del personal

CENTRE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS

7.467,00€

Béns corrents i
Serveis

12.226,13€

TOTAL
DESPESES

19.693,13€

SUBV. MEDI
AMBIENT

MUNICIPIS

19.693,13€

TOTAL
INGRESSOS

19.693,13€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTIC
HESTIA

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

CAP. II

3.799,99€

HESTIA

TOTAL
DESPESES

3.799,99€

SUBV.
DIPUTACIÓ

TOTAL
INGRESSOS

3.799,99€

3.799,99€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT GENT GRAN

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019
GENT GRAN

CAP. II

TOTAL
DESPESES

FONS
PROPIS

TOTAL
INGRESSOS

330,20€

330,20€

330,20€

330,20€
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SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS:

RENDIMENT DEL SERVEI -SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

CAP. II

Consell
Comarc
al

TOTAL
DESPESES

Departament de
Treball, Afers Socials...

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

4.000,00€

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

RENDIMENT DEL SERVEI DE MIGRACIONS I CIUTADANIA: ACOLLIDA, IGUALTAT I
COHESIÓ

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneració
del personal

Extrapress.

TOTAL
DESPESES

6.750,00€ 18.746,58€

36.617,00€

CAP.II

Departament de
_Treball, Afers
socials...
I Fons Social
Europeu

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

MIGRACIONS I CIUTADANIA

11.120,42€

36.617,00€

36.617,00€

RENDIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneraci
ó del
personal

Mantenime
nt

41.580,45€

3.538,20€

CAP: II

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal

18.483,2€

63.601,85€

200,00€

Departament
Benestar
Social i
Família

Usuaris

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Serveis de transport adaptat
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55.931,16€ 7.470,69€

63.601,85€

RENDIMENT PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB
DROGODEPENDÈNCIES

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

CAP. I

TOTAL
DESPESES

CAP. II

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Programes d’atenció
social a persones amb
drogodependències

12.498,83€

4.458,0€ 16.956,83€

16.956,83€

16.956,83€

RENDIMENT PROGRAMA MEDIACIÓ SOCIOCULTURAL

CONSELL COMARCAL
D'URGELL 2019

PLA

Remuneració
del personal

Béns
corrents i
Serveis

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Programes de mediació sociocultural

0

0

0

RENDIMENT PROGRAMA POLÍTIQUES D’IGUALTAT

CONSELL COMARCAL
D'URGELL 2019

PLA

CAP I.

Extrapress.

TOTAL DESPESES

798,60

8.658,90€

9.547,50€

Ajuntament
Mollerussa

Departament
Benestar
Social i
Família

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Polítiques de igualtat

9.547,50€

9.547,50€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT OFICINA JOVE
CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneraci
ó del
personal

CAP. II

Activitats i
PLJ

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal i
Ens locals

Departament
Benestar
Social i
Família

CP 2018

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Fitxa 41

31.521,05€
25.000,00€

Fitxa 42 Extrapressupostari
Fitxa 43

31.521,05€

27.652,87€

3.331,12€

368,00€ 31.153,05€

25.000,00€
21.160,00€

52.143,99€

31.521,05€

25.000,00€
4.456,88€

47.478,00€

25.000,00€
209,11

52.143,99€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT DEL CDIAP
CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneració
del personal

CAP: II

TOTAL DESPESES

Consell
Comarcal

Departament
Benestar Social i
Família

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

CDIAP

190.341,13€

15.566,31€

205.907,44€

205.907,44€

205.907,44€

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I RENDIMENT SIAD

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remuneració
del personal

CAP. II

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal

8.734,75€

29.013,42€

1.329,79€

ICD

TOTAL INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

SIAD

20.278,67€

27.766,32€

22.009,79€
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DE SERVEIS
PÚBLICS CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

CONSELL COMARCAL
PLA D’URGELL 2019

Remuneració
del personal

Manteni
m.

ALTRES
(DIPUTACIÓ
,
USUARIS...)

TOTAL
INGRESSOS

400.555,65€

8000,00€

626.203,72€

25.491,95€

24.314,00€

1.177,95€

25.491,95€

12.906,78€

12.906,78€

CAP II i/o IV

TOTAL
DESPESES

5.531,14€

626.203,72€

ENS LOCAL

Departament
Benestar
Social i
Família

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Serveis d’atenció
domiciliària
EBASP

620.672,32€

25.491,95€

AUS

12.906,78€

Pobresa Energètica
7.520,47€

SAD Social

Fitxa 2.2
Centre distribució
d’aliments
Programa informàtic Hestia

121.847,23€

30.454,23€

91.385,42€

7,58€

121.847,23€

206.254,05€

43.362,06€

275.005,4€

62.855,78€

64.071,28€

275.005,4€

275.005,4€

25.389,29€

44.386,74€

64.071,28€

1.215,5€

EXRAPRES

41.000,00€

41.000,00€

41.000,00€

41.000,00€

2.500,00€

16.598,54€

19.098,54€

19.098,54€

19.098,54€

EXTRAPRES

16.545,46€

16.545,46€

16.545,46€

16.545,46€

24.088,9€

3.349,00€

27.437,9€

27.437,9€

27.437,9€

EXTRAPRES

32.264,1€

32.264,1€

32.264,1€

32.364,1€

7.467,00€

12.226,13€

19.693,13€

3.799,99€

3.799,99€

19.693,13€

513.622,43€
681.933,23€

TOTAL

12.906,78€

114.326,76€

19.684,54€

SAD Dependència
Serveis de teleassistència
Servei de intervenció
Socioeducativa (FITXA 2.1)
Fitxa 2.1.1

217.648,07€

89.809,56€
(EXTRAP)

19.693,13€
3.799,99€

3.799,99€

119.203,36

1.285.365,48

781.952,34
1.285.365,48

294.400,22€
89.809,56€

ATENCIÓ ESPECIALITZADA
ATENCIÓ PERSONES AMB
DISMINUCIÓ

Violència de gènere
Migracions i Ciutadania

11.120,42€
EXTRAPRES

Transport adapatat
Atenció a persones amb
drogodependènices
Atenció al poble gitano

41.580,45€

Oficiona jove Fitxa 41

31.521,05€

3.538,2

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

4.000,00€

6.750,00€

17.870,42€

17.870,42€

17.870,42€

18.746,58€

18.746,58€

18.483,2€

63.601,85€

16.956,83€

16.956,83€

18.746,58€
200,00€

55.931,16€

18.746,58€
7.470,69€

16.956,83€

16.956,83€

31.153,05€

31.521,05€

0,00€
31.521,05€

63.601,85€

0,00€
368,00€

Fitxa 42

EXTRAPRES

25.000,00€

25.000,00€

Fitxa 43

27.652,87€

3.331,12€

30.983,99€

EXTRAPRES

21.160,00€

21.160,00€

21.160,00€

21.160,00€

EXTRAPRES

8.658,9€

8.658,9€

8.658,9€

8.658,9€

Fita 37 (Polítiques igualtat)

798,60€

798,6€

798,6€

Gent gran

330,20€

330,20€

Fitxa 37 (Polítiques igualtat)

TOTAL

111.874,79€

3538,2

50.649,95
73.565,48
(extra)

239.628,42€

25.000,00€
4.456,88€

25.000,00€

26.318,00€

209,11€

798,6€

330,20€
5.355,08€

30.983,99€

330,20€
226.593,54€

7.679,8€

Contracte Programa
*NOTA: el finançament dels 8.000,00€ de l’EBAS ve donat per altres programes (CDA i SIAD).
Consten al quadrant perquè es vegi el balanç econòmic. No estan repercutits dues vegades.

2

239.628,42€

Convenis

CONSELL COMARCAL
PLA D'URGELL 2019

Remunera
ció del
personal

Manteni
ment

Béns
corrents i
Serveis

TOTAL
DESPESES

Consell
Comarcal

Departament
Benestar
Social i
Família

Usuaris

TOTAL
INGRESSOS

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

CDIAP

170.038,5

35868,94

205.907,44

SIAD

18.893,04

3116,75

22.009,79

3.301,47

205.907,44

205.907,44

18.708,32

22.009,79
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GRAU D’ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS GENERALS 2019:
-

-

-

Consolidació equip administratiu
Inici de treball amb el programa Annexa. Encara falta treballar en els circuits de
tramitació d’alguns dels serveis, però pel que fa els SSB, ja fem les tramitacions de
diferents tipologies de prestacions i/o ajuts.
La gestió econòmica de l’àrea es manté estable i amb uns balanços econòmics ajustats
a la realitat de les prestacions i els serveis.
Redacció de la proposta del projecte de mediació sociocultural: s’ha elaborat propostes
de intervenció. Resta pendent la implementació.
Consolidació de les reunions de coordinació amb l’empresa que gestiona el Servei
d’Ajuda a Domicili.
Creació de comissions trimestrals per a la supervisió i control de la prescripció tècnica
de serveis.
Creació de grups de treball amb periodicitat setmanal per tal de poder fer treball de
casos.
Creació i inici de taules de treball, on interactuen professionals de diferents serveis de
l’àrea, amb un enfoc comunitari i de treball en xarxa. Durant el 2019 ja s’han activat les
taules i han fet més d’una reunió cada una.
Elaboració de memòria anual.
S’ha organitzat el servei de SIAD/ Immigració i mediació gitana.
Augment del treball en xarxa amb reunions periòdiques amb entitats del tercer sector
de la comarca.
Treballar per la implementació de la catalogació dels llocs de treball, entenent que és
l’eina òptima per regularitzar el sou de tots els treballadors.

PROPOSTES DE MILLORA PER AL 2020-2021:
Implementació PROJECTES MEDIACIÓ SOCIOCULTURAL
- Millorar la coordinació amb els serveis de l’àrea
- Incorporació d’un TAG que porti la gestió purament econòmica i que permeti alliberar
temps per a fer una coordinació i projectes reals al territori.
- Donar continuïtat les taules de treball comunitari
- Donada la situació de la COVID 19, per al 2020 l’objectiu és mantenir el nivell d’atenció
directa i donar compliment a totes les normatives i instruccions que envia el
Departament de Treball, afers Socials i famílies.
- Domini de tots els professionals de l’àrea de l’eina informàtica per a la implementació
del model d’administració electrònica, en aquest cas, Annexa.
- Implementació i control de tots els professionals de la metodologia de treball E-set, en
relació als procediments administratius a seguir, en els nostres tràmits.
- Licitació del servei de teleassistència i ampliació de serveis perifèrics. 2021
- Licitació SAD 2021
- Revisió de reglament de règim intern, del Servei d’Ajuda a Domicili.2020
- Consolidació de l’organització tècnica de l’àrea d’atenció a les persones, que consisteix
en:
o Augmentar membres equip CDIAP (falta la treballadora social)
o Augmentar equip del SIS (falta una ES)
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3.

MEMÒRIA TÈCNICA DELS
SOCIALS BÀSICS (EBAS)

SERVEIS

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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A. EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (EBAS).

1. INTRODUCCIÓ

La memòria que us presentem a continuació és un recull de la feina feta per l’Equip Bàsic
d’Atenció Social del Pla d’Urgell durant l’any 2019 on hem recollit, analitzat i interpretat les
dades més significatives de les actuacions portades a terme en el marc dels diferents programes.
L’ Equip Bàsic d’Atenció Social Primària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (EBAS) atén tots
els municipis de la comarca.

Durant el 2019 l’equip tècnic ha estat format pels següents

professionals: la coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones, vuit treballadores socials ,
quatre educadores socials i tres administratives. Els professionals esmentats actuen directament
en el territori i es desplacen als diferents municipis, les seves tasques estan organitzades
mitjançant quatre sectors de població que engloben diferents municipis.
A més de l’equip propi dels serveis socials bàsics i adscrita als mateixos, es compta amb un altra
tècnica, una

treballadora social que és la professional referent del Centre de Distribució

d’Aliments.
Les principals actuacions professionals de l’EBAS tenen l'objectiu d'atendre les necessitats
socials més immediates, generals i bàsiques de les persones i famílies del territori. També
contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les
persones en situació de risc social o exclusió.

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:
•

Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció,
prevenció i tractament social i educatiu.

•

Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar
programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.

•

Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió
dels tràmits.

2. EQUIP TÈCNIC DE L’EBAS:
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L’ EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària) és l’equip més nombrós de l’àrea d’atenció a
les persones, format per 13 professionals –Treballadores Socials i Educadores Socials-.
Les professionals es distribueixen en quatre sectors comarcals, segons nombre de població.
Excepte el suport administratiu que està centralitzat a la seu del Consell Comarcal; i format per
3 professionals, més un suport íntegre destinat a Mollerussa, la qual combina tasques
administratives i d’atenció al públic.
La seva missió és la d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats
personals bàsiques i socials, i contribuint al benestar de les persones i dels grups en la comunitat
potenciant l’apoderament i l’autonomia de les persones

3. SECTORS DE POBLACIÓ I PERMANÈNCIES
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La relació de sectors de població i les permanències realitzades a cada municipi durant l’any
2019 ha estat la següent:

SECTOR 2
Mollerussa

Castellnou de Seana
Linyola
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Vila-sana

SECTOR 3

SECTOR 4

Bellvís
Fondarella
Golmés
El Poal
Miralcamp

Barbens
Bell.lloc d'Urgell
El Palau d'Anglesola
Ivars d'Urgell
Sidamon

SECTOR 1

SECTOR 1
• Treballadores Social. Atenció directa de dilluns a divendres de 10 a 14 h
• Educadores Socials. Atenció directa de dilluns a divendres de 10 a 14 h

SECTOR 2
• Castellnou de Seana.
• Linyola
• Torregrossa
• Vilanova de Bellpuig
• Vila-sana

TS 1r i 3r Dilluns d'11 a 13 h. / ES 2n i 4rt. Dimecres d'11 a 13 h
TS Dimarts de 12 a 15 h. / ES Divendres de 12 a 14 h
TS Dijous d'11 a 13 h. / ES 2n i 4rt. Divendres d'11 a 13 h
TS Dijous d'11 a 13 h. / ES 1r i 4rt. Dilluns de 12 a 14 h
TS 2n i 4rt. Dilluns d'11 a 13 h. / ES 1r i 4rt. h

SECTOR 3
• Bellvís
• Fondarella
• Golmés
• El Poal
• Miralcamp

TS 1r i 3r Dilluns d'11 a 14 h. / ES 2n i 4rt. Dimecres d'12 a 14 h
TS 1r i 3r Dijous de 9 a 11 h. / ES 1r. i 3r. Dilluns d'11 a 13 h
TS Dimarts de 10:30 a 13 h. / ES 1r i 3r. Divendres d'11 a 13 h
TS 2n i 4rt. divendres de 9 a 11 h. / ES 2n i 4rt. Dimarts d'11 a 13 h
TS Dimecres d'11 a 13 h. / ES 1r. i 3r. Dimarts de 12 a 14 h

SECTOR 4
• Barbens
TS 1r i 3r Dimecres d'11 a 13 h. / ES 1r i 3r Dilluns de 12 a 14 h
• Bell.lloc d'Urgell
TS Dimarts de 10 a 13 h. / ES Dimecres de 10 a 13 h
• El Palau d'Anglesola TS Dilluns d'11 a 13:30 h. / ES 2n i 4rt. Dimarts de 10 a 13 h
• Ivars d'urgell
TS Dijous de 10 a 12 h. / ES 2n i 4rt. Divendres d'11 a 13 h
• Sidamon
TS 2n i 4rt. Dimecres d'11 a 13 h. / ES 2n i 4rt. D a 13 h
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4. FUNCIONS DE L’EQUIP PROFESSIONAL:
4.1 FUNCIONS GENERALS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS:
•

Avaluar les situacions de necessitat

•

Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials

•

Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents

•

Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport

•

Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

•

Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris

•

Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques

•

Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari
4.2 FUNCIONS DE LES TREBALLADORES SOCIALS
•

Assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals
bàsiques i socials.

•

Contribuir al benestar de les persones i dels grups en la comunitat potenciant
l’apoderament i l’autonomia de les persones
Realitzar atenció directa a persones o famílies amb problemàtiques socials.
Promoure, mitjançant els programes socials existents, la participació de persones i
famílies en la consecució del seu benestar social.
Detectar i intervenir en situacions d’especial atenció, en relació al risc social.
Informar, orientar i donar a conèixer els recursos existents.
Promoure la inserció i la integració de persones al territori

•
•
•
•
•

4.3 FUNCIONS DE LES EDUCADORES SOCIALS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Detectar problemàtiques relacionades amb infants , adolescents i joves que es troben en
situacions de risc social
Valorar i intervindré en situacions de risc social, amb caràcter educatiu.
Donar suport i potenciar tot allò que aporti una millora per desenvolupar el procés
evolutiu dels infants.
Potenciar el procés de socialització i integració dels menors en el seu entorn habitual.
Conèixer la realitat que envolta al menor , aportant orientacions i derivant si cal als
serveis especialitzats per tal de reduir o resoldre la seva situació de risc.
Apropar als menors a la xarxa de recursos i serveis de l’entorn per tal que pugui rebre
suport.
Informar i assessora en aspectes bàsics.
Coordinar-se amb entitats i institucions de l’entorn del cap pedagògic, assistencial,
terapèutic, laboral...
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76
78
154

162
236
398

60
85
145

189
331
520

256
371
627

174
241
415

5168

Dones

291
548
839

156
223
379

3058

Homes

50
87
137

97
184
281

39
54
93

128
228
356

263
363
363

76
148
224

197
307
504

2110

5. INTERVENCIONS / PERSONES ATESES PER MUNCIPIS
5.1 Nombre d’ intervencions amb usuaris durant el 2019 per municipis.
TOTAL
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6.2 Nombre d’intervencions amb usuaris durant el 2019 per Sectors:

SECTOR 2

SECTOR 1

1000

6000
5000

800

4000

600

3000

400

2000

200

1000
0

0

Mollerussa

Castellnou
Homes

Dones

TOTAL

Linyola
Homes

SECTOR 3

Torregrossa Vilanova
Dones

Vila-sana

TOTAL

SECTOR 4
700
600
500
400
300
200
100
0

600
500
400
300
200
100
0

Barbens

El Poal

Golmés
Homes

Bellvís
Dones

Bell.lloc

El Palau

Ivars d'U.

Sidamon

Fondarella Miralcamp
TOTAL

Homes

Dones

TOTAL
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5.2 Comparativa intervencions amb usuaris en els últims 6 anys:

12694

11987

11916

11313

10886

9599

7868

7368

7385

7116

6542
5914
4826

4548
3685

2014

4602

4197

2015

2016
Homes

2017
Dones

4324

2018

2019

TOTAL
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6. PROBLEMÀTIQUES SOCIALS:

Durant el 2019 les problemàtiques més detectades per l’EBAS han estat les relacionades amb temes
de salut. Però això en quan a nombre. En quan a la intensitat de les actuacions les que generen més
volum de feina són les relacionades amb temes d’habitatge ( deutes i desnonaments) i les relacionades
amb els deutes amb els pagaments dels subministraments bàsics (llei 24/2015).

1%

0%

1%

23%

Aprenentatge
Altres
Discapacitats
Economiques
Habitatge
laborals
9%

58%

Mancances socials
Salut
Maltractalments

1%
5%
2%
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7. PRESTACIONS D’ATENCIÓ A LA PROBRESA I A L’EXCLUSIÓ SOCIAL:

Des de l’EBASP es gestionen dos tipus de prestacions per a fer front a la pobresa i a l’exclusió social:
Les prestacions per ajudes d’urgència social: són ajudes de pagament únic i de caràcter urgent,
dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i/o famílies mancades de recursos
suficients per a fer front a despeses bàsiques i especifiques. Per evitar o pal·liar situacions d’exclusió
social i sempre incloses dins el pla de treball elaborat per les tècniques de l’EBASP.
Es concedeixen vinculades a una situació puntual, concreta que no pot ser atesa per la persona o
família.
Durant el 2019 s’han revisat els reglaments i els procediments que regulen aquestes ajudes així com
l’articulat per a fer la tramitació electrònicament.

PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL
Transports

2876

Necessitats bàsiques

1479

Habitatge

2900

Emergències socials

7205

Electrodomèstics
Despeses mèdiques

943

Despeses educatives

923

Allotjament alternatiu

7708
0

2000

4000

6000

8000

10000

Imports expressats en euros
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Les ajudes per pobresa energètica: Es concedeixen vinculades a la comunicació per part de l’empresa
subministradora del deute en relació als subministraments d’aigua, gas i llum. L’ EBAS valora la situació
socioeconòmica de la persona/família i emet el corresponent informe de vulnerabilitat. Estan subjectes
a la llei 25/2015 i al Reglament regulador de les ajudes per aquest concepte.
Els deutes d’usuaris/famílies acreditats per ells i per les companyies subministradores corresponen a:
Gas Natural, Naturgy, Endesa i Sorea.
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8. PRESTACIONS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA:

8.1 Plans individuals d’atenció

El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per
determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones
d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.
El PIA incorpora la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars
que la representin.
Per confeccionar aquest programa, la persona professional té en compte l'estudi dels
aspectes socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, les
preferències i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els
serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

2019

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

PIA

116

93

103

130

GESTIONS

344

203

211

278

Les gestions relacionades amb la llei estatal 39/2006, coneguda popularment com llei de la
dependència són nombroses. Aquestes inclouen les sol·licituds de valoració i revisió de grau
de dependència i totes les modificacions o comunicacions que es realitzen en relació als PIA.

8.2 Servei d’atenció domiciliaria

El Servei d’ajuda a domicili (SAD) és un servei d’atenció social realitzat al domicili consistent en
un conjunt organitzat i coordinat d’accions adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda

a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament,
d’integració social o manca d’autonomia personal.
Poden ser beneficiaris del Servei d’Ajuda a Domicili les persones i/o nuclis familiars que es troben
en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, situació de dependència, negligència
o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius físics,
psíquics o socials.
Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan
l’estudi i seguiment de la situació social. I el servei al domicili és realitzat per un equip
professional, de l’empresa a la qual s’ha adjudicat la realització d’aquest.
Al Pla d’Urgell a 31 de desembre de 2019 hi ha 137 nuclis familiars que es beneficien d’aquest
servei. I s’han realitzat un total de 7497,75 hores d’atenció de SAD SOCIAL i 17621,92 hores
d’atenció de SAD

DEPENDÊNCIA.
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8.3 Servei de teleassistència

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada,
permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i
garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta
mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades.
El servei funciona mitjançant el telèfon i permet a l’usuari, tan sols prement un botó, establir
contacte directe amb la central de control i també es realitza un seguiment permanent.
Perfil d’accés:
•

Persones majors de 65 anys

•

Viure sol o estar sol la major part del dia.

•

Disposar de línia telefònica.

•

Els usuaris no han de patir malalties físiques o psíquiques que limitin la capacitat per fer
funcionar l’aparell.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan
l’estudi i posterior valoració de la situació.
Al Pla d’Urgell a 31 de desembre de 2019 hi ha un total de 302 aparells actius.
8.4 Servei de transport adaptat

Servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb
discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau
de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.
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Possibilita l'accés a les persones amb discapacitat o dependència als serveis socials d'atenció
especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva integració.
Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan
l’estudi i posterior valoració de la situació.
Al Pla d’Urgell a 31 de desembre de 2019 hi ha 13 persones/famílies que es beneficien
d’aquest servei.
8.5 Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat.

La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a
aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no
impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances
municipals de la localitat corresponent.
Hi ha tres modalitats:
•

Targeta per a persones conductores

•

Targeta per a persones no conductores

•

Targeta per a transport col·lectiu

L’ EBAS informa als usuaris i en realitza la tramitació. Durant el 2019 al Pla d’Urgell s’han
entregat 63 targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat.

9. PRESTACIONS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA:

9.1 Beques de menjador escolar
Des dels Serveis socials Bàsics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es tramiten i valoren les
beques de menjador gestionades des d’Educació i concedides per la Generalitat a través del
Consell Comarcal.

A banda, es valoren individualment aquells casos de menors escolaritzats i/o empadronats al
municipi, que requereixin la concessió de la beca, per a garantir l’estabilitat i afavorir la seva
situació .
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Durant el 2019 s’han gestionat 630 sol·licituds de beca per menjador escolar. D’aquestes
un total de 531 sol·licituds han estat aprovades. I de les que han estat denegades, el
principal motiu d’aquesta denegació és la superació del llindar econòmic.

9.2 Coordinacions amb serveis especialitzats
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la
infància i a l’adolescència en situació de risc social o desemparament, així com les seves famílies.
L’EAIA estudia les situacions d’alt risc detectades i proposa les mesures més adequades. L’EAIA
Lleida zona sud és un servei supracomarcal, que comprèn les comarques de: Les Garrigues, El
Pla d’Urgell, La Segarra i l’Urgell.
Durant el 2019 s’han treballat 85 expedients d’infància en risc. I han estat 46 els expedients
que s’ han treballat conjuntament amb l’EAIA.

10. ACTIVITATS FORMATIVES:
L’equip bàsic de serveis socials durant el 2019 ha participat en les següents formacions:
•

Metodologia e-set.

•

Prevenció educativa en prevenció de drogues en joves.

•

Curs sobre eines pràctiques per a la gestió i la prevenció de conflictes.

•

Càpsules d’innivació social: Com gestionar la política d’habitatge com a eix vertebrador
de la comunitat ?

•

Segona jornada sobre violència masclista i Salut mental.

•

Els nous models d’atenció a persones sense llar: l’experiència del Housing First.

•

Formació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: PEEU i MESA.

Formació realitzada al Consell Comarcal. Desembre
2019

11. ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS 2019
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•

Durant el 2019 s’han cobert dues baixes laborals , de dues educadores de l’EBAS.

•

S’han donat continuïtat als grups de treball de casos, on setmanalment s’han treballat
situacions personals o familiars amb problemàtiques socials greus. En aquests grups
es treballen les diferents situacions de manera multidisciplinària, per la consecució dels
objectius plantejats en els plans de treball i a fi d’obtenir els resultats més òptims pels
usuaris o famílies. S’han incrementat el nombre de casos a tractar ja que les
problemàtiques derivades d’habitatge (ocupacions il.legals i desnonaments) així ho
requereixen, per la problemàtica social que generen.

•

S’ha mantingut , amb una periodicitat trimestral, la Comissió tècnica de serveis socials,
que incorpora la comissió de seguiment del servei d’atenció domiciliaria i el seguiment
de totes les modificacions que hi pugui haver en relació als recurs de serveis socials que
gestiona el Consell Comarcal. Formen part d’aquesta comissió : la Consellera de l’àrea
d’atenció a les persones, la Coordinadora de l’Àrea, la professional referent i tot l’equip
tècnic dels serveis socials bàsics.

•

S’ha continuat treballant amb la implementació de procediments electrònics. I
professionals de l’EBAS han format part del grup motor de treball. S’han realitzat diverses
formacions al llarg de l’any.

•

A nivell comunitari s’han continuat els contactes i reunions amb les entitats socials del
territori a fi de millorar el treball en xarxa i poder tenir espais on treballar conjuntament.
La valoració d’aquest treball és positiva per ambdues parts.

•

S’ha participat activament en els grups de treball per problemàtiques relacionades amb
l’habitatge a la ciutat de Mollerussa. Participant en les reunions del GSI i a les de l’EPI.

12. PROPOSTES DE MILLORA EN LA QUALITAT DE LES INTERVENCIONS:

•

Consolidació de l’equip tècnic:

Aproximar-nos en tot moment a les ràtios que marca el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
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En quan a l’estructura de treball, trimestralment és continuarà portant a terme

la

Comissió tècnica de serveis socials així com també es donarà continuïtat a les reunions
setmanals de treball de casos.
•

Supervisió de l’EBAS

La supervisió i l'assessorament professional és una pràctica comuna, acceptada i
reconeguda molt especialment des del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya
i que es troba dins l'àmbit de la formació permanent. La llei 12/2007, d'11 d'octubre, de
serveis socials en el seu Article 45 de Mesures de suport i protecció als professionals
estableix que les organitzacions de serveis socials (públics) han de garantir als
professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti
donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població
Durant el proper any incorporarem les sessions de supervisió tècnica a l’EBASP. La
supervisió és una eina imprescindible per a millorar progressivament l’atenció a la
població i reforçarà la tasca

dels professional a través d'un espai de trobada,

intercanviant i reflexionant per cercar entre els aquests diferents enfocaments del
diagnòstic social i estratègies en la intervenció amb els diferents usuaris. També es
treballarà el posicionament d'aquests professionals amb relació a l'equip.
•

Implantació de la metodologia e-Set
Per a dotar a l’equip bàsic de serveis socials de nous hàbits de treball i de recursos per
ser més eficients en les seves tasques diàries, durant el proper any s’ incorporarà la
metodologia e-Set.. I posteriorment s’anirà incorporant el nou sistema de treball digital a
l’equip de serveis socials.
Caldrà dotar a l’equip tècnic de les eines necessàries per a poder-ho dur a terme.

•

Promoció del treball social comunitari:
Es crearan procediments i protocols de treball , prioritzant els àmbits d’atenció a la
infància i del foment del voluntariat, que promoguin el treball social comunitari. Per a
cercar alternatives i noves formes de treballar, incrementant tasques relacionades amb
la prevenció.
Creació de la Taula de Salut Mental a la comarca del Pla d’Urgell, amb la implicaci

•

Incrementar el treball en xarxa:
S’establiran calendaris de reunions amb les entitats de serveis socials i de salut del
territori a fi d’unir esforços en benefici dels usuaris i de la societat, amb l’objectiu de
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millorar les relacions entre els diferents actors socials, amb pautes de vinculació mútua
i de reciprocitat quotidiana.

4.

MEMÒRIA TÈCNICA DEL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA)

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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B. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA):

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.
El Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell vol facilitar aliments bàsics a persones i
famílies que tenen dificultats econòmiques, per cobrir adequadament les seves necessitats
d’alimentació.
El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, de les entitats del tercer sector i
de la societat civil. El centre pretén dignificar els tradicionals sistemes de lliurament d’aliments,
amb la regulació de les entregues i facilitant que les persones puguin escollir el tipus de
productes de la cistella. Garantint els aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.
Els professionals dels serveis socials bàsics són els responsables de la derivació de les persones
beneficiàries al centre, amb l’aplicació dels criteris de valoració i derivació establerts en el
reglament regulador del servei.
Es treballa per afavorir la coresponsabilitat dels participants mitjançant la possibilitat de
confeccionar la seva pròpia cistella i amb la realització de tallers de formació en temes de foment
de l’autonomia de les persones. També es promouen des del centre: el voluntariat social i el
foment de la solidaritat del món empresarial.
Des de la seva inauguració s’ha millorat notablement el sistema de repartiment mitjançant
l’aplicació del programa informàtic E-Qualiment, que genera un calendari de recollida anual per
a cada unitat familiar. En aquest hi consten les dates de recollida, facilitant a les famílies la seva
organització. El nombre de repartiments que els hi correspon anualment queda estipulat en la
valoració professional mitjançant l’aplicació dels criteris tècnics.
Hem de destacar, també, l’increment en el nombre de col·laboracions amb el CDA. La més
valuosa és la de les entitats del tercer sector. Caritas i Creu Roja del territori ens aporten un
suport indispensable mitjançant el temps de dedicació del seus voluntaris i donant molt suport
quan es realitza el Gran Recapte d’Aliments. Un altra col·laboració que ha anat creixent és la
dels alumnes dels centres de secundària de la comarca. I també la d’algunes d’empreses que
destinen, puntualment, una part del temps dels seus treballadors.

2. NOMBRE D’USUARIS ATESOS:
Durant el 2018 han estat 1850 persones les que s’han beneficiat del centre de distribució
d’aliments.
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Aquest nombre de persones està distribuït en 570 famílies de la comarca.
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3. COMPARATIVA D’USUARIS ATESOS EN ELS ÚLTIMS ANYS:
Barbens
Bell·lloc d’Urgell
Bellvís, Els Arcs
Castellnou de Seana
Fondarella
Golmés
Ivars d’Urgell
Linyola
Miralcamp
Mollerussa
Palau d’Anglesola
El Poal
Sidamon
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Vilasana
TOTAL

2016
25
103
21
2
18
36
45
53
65
1024
100
1
7
63
11
19
1593

2017
23
58
28
18
7
44
35
63
47
1010
106
0
7
78
10
14
1548

2018
54
119
28
34
14
59
29
70
53
1147
101
8
7
149
19
13
1904

2019
48
127
24
37
11
53
23
73
54
1118
93
18
3
141
18
9
1850

4. PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS:
•

•

•

La procedència dels aliments que arriben al CDA, són de la Comunitat Econòmica
Europea, mitjançant una sol·licitud que es realitza anualment. Aquests aliments arriben
en 3 Fases.
Altra procedència important, és el Banc D’Aliments de Lleida, que distribueix
setmanalment al CDA, fruita i verdura, i molts cops d’altres aliments com poden ser
làctics i embotits
Altra procedència d’aliments molt important és el “Gran Recapte d’Aliments”, que es
realitza anualment a finals d’any. Que explicaré amb més detall més abaix.
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•

També ens arriba aliments gràcies al projecte de malbaratament alimentari, que
consisteix en la retirada d’aliments que els diferents comerços realitza i ens entreguen a
nosaltres.
Aquest supermercats tenen un conveni de col·laboració amb Banc d’Aliments de Lleida,
que cedeix al CDA de la Comarca del Pla d’Urgell.
Actualment tenim conveni amb Plufresc, que en proveeix sobretot de peix congelat,
Caprabo , que ens dona, carn, làctics i diferents aliments i estem en tràmits amb
Mercadona.

•
•

5. ALIMENTS REPARTITS 2019
Aliments CCEE
Gran Recapte d'aliments
Malbaratement alimentari

118183,24
20510
4858,02
35480,37

TOTAL

179031,63

6. CONTROLS INTERNS:
Tenim diferents controls interns:
•

Es porta la traçabilitat de l’aliment que arriba al CDA, quin dia arriba, a quina tª que es
troba, les condicions del aliment i com s’emmagatzema (magatzem, càmera de fred o
càmera de congelació).
També es porta un control dels kg de fruita i verdures que es reparteixen diàriament

7. CONTROLS EXTERNS:
També tenim diferents controls externs:
•
•

•

•

Mensualment es realitza un informe a Banc d’Aliments dels aliments que es recuperen,
del programa de malbaratament alimentari.
També el CDA, té les seves diferents inspeccions de salut, que sempre està a la nostra
disposició per poder consultar qualsevol dubte que tinguem. També en facilita formació
de manipulació d’aliments per als voluntaris que acudeixen setmanalment.
També hi ha 2 inspeccions anuals de la CCEE. Una en la que es fan un control de full
d’entrega d’aliments estiguin ben complimentats i signats per les famílies que recullen
aquets aliments i una altre de seguiment en el que es controla que aquets aliments han
estan repartits.
Trimestralment s’envia un informe trimestral dels aliments recuperats del programa de
malbaratament alimentari a l’Agència de Residus de Catalunya.

8. TREBALL AMB XARXA:
Un any més hem organitzat, amb la col·laboració de Càritas, Creu Roja i Banc dels Aliments, el
Gran Recapte d’Aliments.
En aquesta edició es van recollir 20.010 quilos d’aliments.
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Una de les grans virtuts del Gran Recapte del Pla d’Urgell és, a banda de la quantitat d’aliments
que es recull, la gran implicació de persones que col·laboren en l’organització de l’acte,
establiments comercials, empreses, escoles de primària i entitats de manera desinteressada. En
aquesta ocasió es van implicar més de 150 persones col·laboradores, es va reforçar el suport
per al transport amb entitats, i es van habilitar 11 punts de recollida entre Mollerussa i Golmés i
a diferents espais dels 16 municipis de la comarca. La campanya és, també, una oportunitat
magnífica perquè les persones que col·laboren i les entitats estableixin lligams i relacions que
reforcen la seva tasca.

8. Taula 9. Evolució del nombre de quilos d’aliments recollits al Gran Recapte. Pla
d’Urgell 2016-2019

2016
22.452 kg

2017
21.449 kg

2018
20.520 kg

2019
20.010 kg

També es fa una recollida al mes de juny, organitzada per Plusfresc i Banc d’aliments, en el
nosaltres també participem.

HEMEROTECA:

28

Recapte Plusfresc juny 2019

Gran Recapte d’aliments 2019
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30

Gran Recapte d’aliments novembre 2019

9. DONACIONS
Durant aquest any ha hagut diferents donacions d’Instituts, diferents associacions i particulars
de la comarca.
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Donació Institut Terres de Ponent

La Colla 50 i +

Associació Alea

Donació Institut La Salle

Club Hoquei Mollerussa
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10. E-QUALIMENT
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(Acreditació sense mostrar els beneficiaris)
El programa eQuàliment ens ajuda a gestionar el productes del Fons d’Ajuda Europea per a les
persones més desfavorides (FEAD).
Genera un document anomenat “Acreditació” que és la relació de documents d’Acreditació
vigents en el moment de la consulta (documents que emeten els Serveis socials per cada família
amb la prescripció del servei d’aliments i les dates de recollida assignades)

.
Amb el programa eQuàliment també ens permet extraure diferents dades ja sigui beneficiaris, o
aliments rebuts dels diferents aliments dintre del programa de malbaratament alimentari.
A continuació
s’especifica
els aliments
recuperats
de 2019 i una
comparació
respecte
2018

Classificador
Làctis
Carn, peix i ous
Llegums
Verdura, hortalisses i tubercles
Fruita i derivats
Pasta i arròs
Cereals i derivats
Dolços
Café, cacao i infusions
Oli i greixos
Brous
Precuinats

1er Trimestre 2019
Quantitat (kg)
152,3
294
4
48
387,8
88
18
147
12
34,1
8
80
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Begudes
Especies, salses i condiments
Alimentació infantil
Higiene infantil
Neteja de la llar
Altres aliments
Total

Classificador
Làctis
Carn, peix i ous
Llegums
Verdura, hortalisses i tubercles
Fruita i derivats
Pasta i arròs
Cereals i derivats
Dolços
Café, cacao i infusions
Oli i greixos
Brous
Precuinats
Begudes
Especies, salses i condiments
Alimentació infantil
Higiene personal
Higiene infantil
Neteja de la llar
Total

39,75
55
31
1
2
20,7
1422,65

2on Trimestre 2019
Quantitat (kg)
88,9
417,7
1
66
91,75
1
61
168
19,5
22
16
50,5
9,5
3
22
5
59
4
1110,55

3er Trimestre 2019
Classificador

Quantitat (kg)
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Làctis
Carn, peix i ous
Llegums
Verdura, hortalisses i tubercles
Fruita i derivats
Pasta i arròs
Cereals i derivats
Dolços
Café, cacao i infusions
Oli i greixos
Brous
Precuinats
Begudes
Alimentació infantil
Higiene personal
Higiene infantil
Neteja de la llar
Altres aliments
Total

Classificador
Làctis
Carn, peix i ous
Verdura, hortalisses i tubercles
Fruita i derivats
Cereals i derivats
Dolços
Café, cacao i infusions
Oli i greixos
Brous
Precuinats
Begudes
Especies, salses i condiments
Alimentació infantil
Higiene personal
Altres aliments
Total

145,4
452,02
1
70
65,5
14
100,5
295
29,5
170,4
54
54
11,75
23,25
15
1
4
35,7
1542,02
4art Trimestre 2019
Quantitat (kg)
88
366,84
7
47,05
39,5
67
6
20,1
46
31
19,5
1
12
1
31,5
783,49
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11. VISITES AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS:
Durant l’any diferents grups de joves e infants, han visitat el Centre de Distribució
d’Aliments, per conèixer les seves instal·lacions i funcionament.

Grup PTT

Nens de catequesis
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12. TALLERS REALITZATS:
Durant aquest any s’ha realitzat diferents tallers al Centre de Distribució d’aliments.
Un d’ells amb col·laboració amb Banc d’Aliments de Lleida, aquest està realitzat juntament amb
la Universitat de Lleida (Grau de Nutrició Humana i Dietètica) dirigit a millorar l'educació
nutricional a fi d'aconseguir una dieta més equilibrada.
Taller d’orientacions nutricionals per aconseguir una dieta equilibrada.

Un altre taller realitzat va ser de nutrició infantil de nens entre 0 a 2 anys. Aquest va estar realitzat
pel Doctor Gomà pediatra jubilat. Dirigit a totes aquelles famílies que conviuen amb menors de 2
anys.

Parlem , amb el Dr. Gomà, de l’alimentació dels infants de 0 a 2 anys.

5.

MEMÒRIA TÈCNICA DEL SERVEI DE
INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
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INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria pretén ser un resum general i explicatiu del Servei d’intervenció socioeducativa
no residencial itinerant per a infants, adolescents i les seves famílies durant el període lectiu entre
el 2018 i el 2019.
Primerament, hi ha una apartat on s’exposen els canvis més significatius que hi han hagut en
aquest servei respecte a l’any anterior.
Tot seguit, s’explica una segona secció amb els objectius generals i específics del servei, seguit
del funcionament i la organització. En aquest tercer apartat s’especifica quins són els
professionals que hi treballen, quina organització es segueix, la valoració de les reunions i de la
infraestructura.
Per acabar, s’exposa un últim apartat amb la valoració general i les perspectives de futur i,
finalment, un apartat amb els annexos convenients.

DEFINICIÓ

El SISI Pla d’Urgell es un servei adreçat a infants de 0-17 anys, amb la intencionalitat d’establir
un pla educatiu familiar per tal de promoure i potenciar les seves habilitats comunicatives i
relacionals.
Els professionals fan un acompanyament temporal per dotar d’estratègies i eines per millorar el
vincle i la situació familiar.
Es treballa per habilitats i competències i es pretén promoure l’empoderament dels individus que
conformen el nucli familiar.
La via d’accés és a través dels/es tècniques de l’equip bàsic d’atenció social.

CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS
✓

Es realitza el servei

als següents municipis: Barbens, Torregrossa i el Palau

d’Anglesola..
✓

S’inicia un grup d’adolescents al municipi del Palau d’Anglesola.

✓

S’inicien els monogràfics per a les famílies a les escoles de la comarca.

✓

S’inicia projecte pilot per a intervencions grupals per a famílies.

✓

S’inicia projecte un pla de contes.

✓

El servei disposa de telèfon propi.
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✓

S’ha ampliat la jornada laborar de l’educadora social a 37h setmanals.

OBJECTIUS
OG1: Donar atenció suport i acompanyament als infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició
d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i potenciant les seves
pròpies capacitats socioeducatives socioeducatius.

OE 1.1: Afavorir la cobertura de les necessitats biopsicosocials dels infants i adolescents.
OE 1.2: Contribuir en l’imaginari del nucli familiar la importància dels rols parentals
positius.
OE 1.3: Estimular el desenvolupament integral del menor en relació al grup d’iguals.
OE 1.4: Estimular el desenvolupament integral del menor en relació al grup d’iguals.
OE 1.5: Fomentar la participació comunitària dels infants i adolescents i les seves
famílies.
OG2: Consolidar el Servei d’intervenció socioeducativa no residencial itinerant a la comarca
del pla d’Urgell.
OE 2.1: Treballar de manera transversal i conjuntament amb els equips del diferents
serveis d’intervenció socioeducativa no residencial de la província de Lleida.
OE 2.2: Promoure accions per a que tots els agents de la comarca siguin informats
respecte a la finalitat del servei.
OE 2.3: Reforçar la estructura organitzativa del servei.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ
PROFESSIONALS

1 EDUCADORA SOCIAL (PERSONAL LABORAL – 37,5H SETMANALS):
o Analitzar la informació rebuda de l’infant i l’adolescent per conèixer la seva realitat
familiar i sociocultural.
o

Acollir a l’infant i l’adolescent i donar-li a conèixer el servei.

o

Observar a l’infant i l’adolescent per detectar les seves necessitats socioeducatives.

o

Identificar la motivació i les necessitats de l’infant i l’adolescent.

o

Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.

o

Afavorir el desenvolupament personal de l’infant i l’adolescent.

o

Orientar i acompanyar a l’infant i l’adolescent en les diverses etapes escolars,
laborals i formatives.

o

Programar, desenvolupar i avaluar les activitats educatives.
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o

Realitzar les tutories individualitzades.

o

Derivar a altres serveis socials, educatius o de salut.

o

Donar suport emocional a l’infant i a l’adolescent.

o

Detectar i prevenir situacions de risc.

o

Fomentar la participació de l’infant i l’adolescent en el seu projecte educatiu.

o

Potenciar la convivència i el respecte mutu.

o

Afavorir la integració al grup d’iguals en i amb l’entorn.

o

Gestionar els conflictes de forma positiva entre les persones usuàries del servei.

o

Elaborar projectes d’activitats en grup i activitats extraordinàries.

o

Participar en el procés de finalització de l’estada de l’infant i l’adolescent en el servei.

o

Facilitar el coneixement i la participació en altres recursos de la comunitat.

o

Elaborar informes i protocols d’actuació.

o

Registrar la informació

o

Elaborar i dissenyar la planificació general d’activitats del centre

1 EDUCADORA SOCIAL (PLA D’OCUPACIÓ – 37,5 H SETMANALS)
o

Analitzar la informació rebuda de l’infant i l’adolescent per conèixer la seva realitat
familiar i sociocultural.

o

Acollir a l’infant i l’adolescent i donar-li a conèixer el servei.

o

Observar a l’infant i l’adolescent per detectar les seves necessitats socioeducatives.

o

Identificar la motivació i les necessitats de l’infant i l’adolescent.

o

Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.

o

Afavorir el desenvolupament personal de l’infant i l’adolescent.

o

Desenvolupar i avaluar les activitats educatives.

o

Donar suport emocional a l’infant i a l’adolescent.

o

Detectar i prevenir situacions de risc.

o

Fomentar la participació de l’infant i l’adolescent en el seu projecte educatiu.

o

Potenciar la convivència i el respecte mutu.

o

Afavorir la integració al grup d’iguals en i amb l’entorn.

o

Gestionar els conflictes de forma positiva entre les persones usuàries del servei.

o

Elaborar projectes d’activitats en grup i activitats extraordinàries.

o

Participar en el procés de finalització de l’estada de l’infant i l’adolescent en el servei.

o

Registrar la informació

ORGANITZACIÓ
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Durant el període de 2018 - 2019, s’ha donat servei a tres municipis:

BARBENS
Grup 6 a 12 anys
7 infants

SISi
Pla d’Urgell
TORREGROSSA
PALAU D’ANGLESOLA
GP: 5 a 6 anys
10 infants

GG: 12 A 16 anys

GM: 7 a 12 anys

5 adolescents

10 infants

Il·lustració 1 Elaboració pròpia. Grups per Municpi i edats. 2019

Barbens, Palau d’Anglesola i Torregrossa . Entre els tres municipis s’han conformat 4 grups
d’infants i adolescents i les seves famílies. A continuació es mostra la distribució dels grups per
pobles i edats.

HORARI
En primer lloc cal remarcar que l’horari servei varia segons el període de l’any, per una banda,
ens trobem en períodes on no hi ha intervenció directa amb els infants i adolescents i les seves
famílies, fet que comporta que la dedicació horària es realitzi de 08:00 hores a les 15:00h, per
facilitar la coordinació i la comunicació amb tots els agents implicats al servei.
D’altra banda, en període d’intervenció directa, aquest any: d’octubre del 2018 a maig 2019,
l’horari del servei s’ha situat després de classes i s’ha distribuït de la següent manera:

HORARI DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
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17:00

BARBENS

TORREGROSSA PALAU

TORREGORSSA

19:00

GP/GM

GM

GP

GG

Il·lustració 1 Elaboració pròpia. Horari servei. 2019

Pel que fa al municipi de el Palau d’Anglesola s’ha realitzat els dijous de 17.00 h a 19.00h amb
el amb el grup de grans (GG). Referent al municipi de Torregrossa s’ha realitzat el dimecres, de
17:00h a 19.00h, amb el grup de mitjans (G.M.), el divendres de 17:00h a 19:00h amb el grup
de petits (GP) i, per últim, els dimarts de 17:00h a 19:00h s’ha realitzat intervenció grupal amb el
grup heterogeni (GP i GM) al municipi de Barbens. A banda de l’atenció directa amb els infants,
s’ha realitzat: treball intern, reunions de coordinació, l’atenció amb les famílies i la gestió,
execució i avaluació d’altres projectes tranversals.
Com bé s’ha pogut observar els infants i les famílies ateses han estat distribuïdes en grups
segons el municipi.

LES COORDINACIONS
La coordinació del Servei amb els agents del territori i els altres recursos d’atenció a la infància
es considera clau, per això cal destacar que les reunions de coordinació han estat amb els
diferents agents que intervenen amb els menors.

✓

Reunions d’equip: Espai dedicat a organitzar el funcionament del servei (aspecte molt
important per a desenvolupar una feina òptima, tenint en compte que l’equip és novell) i
definir les tasques de cadascú. Aquestes han permès analitzar l’evolució dels infants, la
situació actual de cadascun d’ells, fer propostes d’actuació, etc. Afavorint alhora la
complementarietat dels membres de l’equip i el compromís amb el projecte.

✓

Serveis Socials Bàsics: S’ha realitzat transferència d’ informació amb les educadores
de referència, quan s’ha necessitat, així com s’han realitzat les coordinacions d’ obertura
i finalització del servei. També s’han fet propostes de derivació que es consensuen amb
l’equip educatiu per tal de mantenir l’equilibri dels grup existents tenint en compte les
característiques de cadascun d’ells. Alhora s’ha treballat les diferents propostes de
millora per garantir la comunicació entre ambdós serveis.

✓

Serves especialitzats: S’ha realitzat transferència d’ informació a l’Equip d’Atenció a la
Infància i Adolescència quan aquest ho ha necessitat per fer valoració de casos.

✓

Xarxa de diferents Centres Educatius: Coordinacions amb l’equip directiu de l’escola
‘La Bassa’ de Torregrossa. Aquest any s’ha enfortit el vincle entre el centre educatiu i el
servei, garantint així unes sinergies que garanteixen una intervenció cada vegada més
integral.
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✓

Ens Locals: Hem de tenir en compte que els servei es realitza en edificis municipals
cedits pels Ens Locals competents. El servei s’ha coordinat amb les diferents Regidories
de Servei Socials de cada Ajuntament per fer la “posta a punt” de les instal·lacions
municipals emprades.

✓

Coordinació intraprovincials: Espai dedicat a la reflexió i el disseny del nou model
d’intervenció socioeducatiu no residencial amb i per les comarques de Lleida.

INFRAESTRUCTURA

Les infraestructures utilitzades eren cedides pels diferents Ens Locals, sent aquests els
responsables del manteniment. A continuació es citen els espais emprats:
•

Barbens: La sala de les arcades del Ajuntament.

•

Palau d’Anglesola: Espai sociocultural situat a la Plaça Abadia nº 7.

•

Torregrossa: Sala annexa a la sala de plens situada a la part del darrera de l’Ajuntament de
Torregrossa a la Plaça Canalejas nº1

•

ACTIVITATS

Per tal d’assolir els objectius plantejats, s’han tingut en compte les característiques dels infants i
l’espai disponible a l’hora d’organitzar i dissenyar les activitats. A continuació es citen les diferents
tipologia d’activitats que s’han dut a terme als diferents municipis.
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Tallers i
xerrades

Joc lliure o dirigit

Educació emocional

Estimulació cognitiva

Dinàmiques
de grup

Activitats
esportives

Tècniques
d’aprenentatge

Sortides
culturals i
lúdiques

Treball amb les famílies

Habilitats
socials i
autoestima

FAMÍLIES I INFANTS
NOMBRE D’INFANTS ATESOS
A continuació es mostra el nombre d’infants derivats al servei, aquest estan classificats per edat
i sexe. L’edat que s’ha tingut en compte a l’hora d’omplir aquesta taula és la que tenien en el
moment d’inscriure’s al servei. Podem observar que la major part de població atesa compren
entre els 4 i els 15 anys.

Edat

Nois

Noies

Prenatal

0

0

0 - 18 mesos

0

0

18 a 36 mesos

0

3

4 a 6 anys

5

3

7 a 11 anys

3

7

12 a 15 anys

5

2

16 0

0

Majors
anys
Total

de

54%
46%

Nens

12

Nenes

25

Taula 1 Infants derivats per edat per sexe 2019
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Al servei han assistit un total de 37 infants, dels quals tots han estat derivats per Serveis Socials
Bàsics. Al mateix temps, d’aquest infants, el 46% han sigut nens i el 54% han sigut nenes. Podem
observar a la taula que el major volum d’infants atesos al servei es comprenen entre els 7 i els
11 anys.

NOMBRE DE FAMÍLIES DERIVADES AL SERVEI
A continuació es mostra el nombre de noves altes de les famílies derivades al servei des de
Serveis Socials Bàsics això com les baixes i el motiu d’aquestes.

Il·lustració 2. Nombre d’altes, baixes i motiu d’aquestes. 2018

Durant el període 2018 - 2019, el servei va col·laborar amb un total de 31 famílies i se’ls hi va
donar servei. D’aquest total, ens trobem que 11 han sigut altes noves, 21 famílies ja provenen
de l’any anteriors, i la restant s’ha donat de baixa per diferents motius com: assoliment d’objectius
(5), l’ abandonament del recurs per part de les famílies (0), pel trasllat de la família a un altre
municipi (3) i per altres tipus de baixa (2), .

TIPOLOGIA DE FAMÍLIES

A continuació es presenta la tipologia de les famílies a les quals es va donar servei.

Gràfic 1 Tipologia de famílies en el servei al 2019

Al quadre de doble entrada podem observar que, de les 24 famílies a les que es va donar servei,
14 d’aquestes estan conformades per pare i mare, mentre que, 6 famílies són monoparentals. A
més a més, també podem observar que la 4 de les famílies nuclears ateses són nombroses.
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ASSISTÈNCIA AL SERVEI
Amb aquesta gràfica es mostren els percentatges d’infants que han assistit al servei diferenciat
per municipis.

Assitència dels grups per
municipis
150,00%
Barbens

100,00%
50,00%

98,70%
95,54%
67,50%

Torregrossa
Palau d'Anglesola

0,00%
Gràfic 2 Assistència dels infants al servei per municipis al 2019

En aquesta gràfica podem observar que el grups de El Palau d’Anglesola (67,50 tenen un índex
d’assistència inferior als grups de Torregrossa (98,70% i Barbens (95,54%).
Des del servei es planteja aquesta diferència entre municipis degut a les franges d’edat ateses,
ja que al Palau d’Anglesola s’atenen adolescents, fet que suposa tenir una assistència més
intermitent donades les seves característiques pròpies. Tot i així, pel que fa a l’assistència
general de tots els grups des del servei es pren com a un fet molt positiu degut a la importància
de la continuïtat per al bon treball d’hàbits amb els infants.

SATISFACCIÓ DELS USUARIS
En aquest apartat es descriuran les dades obtingudes del qüestionaris de valoració realitzats:
per a una banda pels infants de cada grup1 i per altra, per les famílies de cada municipi. Les
eines d’avaluació emprades es troben als annexos.

1

Annex 4
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INFANTS
GRUP ADOLESCENTS DEL PALAU D’ANGLESOLA

M'agrada venir

74%

4%
0%

22,20%

M'agraden les activitats

74%

4%
0%

22,20%

M'ho passo bé

74%

4%
0%

22,20%

M'agraden els companys

74%

M'agrada l'espai

4%

25%

67%

M'agrada l'educador/a

11% 1%

70%

He après
10%
SI

20%

30%

DE VEGADES

40%
NO

50%

60%

22,20%

7%
0,00%

22,20%

4%
0,00%

22,20%

74,00%
0%

22,20%

70%

80%

90%

100%

NO CONTESTADES

Gràfic 3 Grau de satisfacció del grup El Palau d'Anglesola al 2019

El grup del municipi del Palau d’Anglesola estava format per 7 adolescents amb edats compreses
entre 12 a 15 anys. L’avaluació es va realitzar amb un total de 5 adolescents.
Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és positiva, ja que
74% els hi agrada venir al servei
Tanmateix, es pot veure reflectit que en al majoria d’ítems avaluats resulten ser favorables (>
50%).
Pel que fa a les respostes registrades de l’últim apartat de l’avaluació: Canviaria alguna cosa del
servei? Cap dels adolescents respon que vulgui canviar, tot i així des del servei no ho entén com
un indicador favorable, ja que el servei persegueix transmetre la capacitat d’anàlisis, reflexió i
millora dels infants i adolescent.
En l’última part de l’avaluació se’ls va demanar que proposessin quines activitats o jocs els hi
agradaria fer amb el servei, les respostes van ser les següents:
‘’veure pel·lícules, fer activitats esportives.’’
Respecte a les seves propostes ens sorprèn la necessitat de potenciar en el grup la capacitat de
participació en quan a identificar i respondre el que els hi agradaria fer.

50

GRUP BARBENS

Título del gráfico
M'agrada venir
M'agraden les activitats
M'ho passo bé
M'agraden els companys
M'agrada l'espai
M'agrada l'educador/a
He après

96%

3,70%

92,60%

7,40%

88,90%

11,10%
96%
96%
96%

0%

3,70%
3,70%
3,70%

100,00%
82%

84%
SI

86%

88%

DE VEGADES

90%
NO

92%

94%

96%

98%

0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%
0%
0,00%
0,00%
0%
100%

NO CONTESTADES

Gràfic 4 Grau de satisfacció dels infants de Barbens 2019

Aquest grup es portava a terme els dilluns, amb un grup de 7 d’infants amb edats compreses
entre els 6 i els 12 anys . Aquesta enquesta es va poder realitzar a tots els membres del grup.
Tenint en compte la gràfica exposada, podem indicar que la valoració del servei és positiva ja
que no hi ha cap membre a qui no li agradi anar al grup.
En l’última part de l’avaluació se’ls va demanar que proposessin quines activitats o jocs els hi
agradaria fer amb el servei, les respostes recollides són ‘’ més sortides, més activitats a l’exterior
i utilitzar el poliesportiu tancat”.
GRUP PETIT TORREGROSSA

M'agrada venir

100,00%

0,00%
0%

M'agraden les activitats

100,00%

0,00%
0%

M'ho passo bé

100,00%

0,00%
0%

M'agraden els companys

100,00%

0,00%
0%

M'agrada l'espai

100,00%

0,00%
0%

M'agrada l'educador/a

100,00%

0,00%
0%

He après

100,00%

0,00%
0%

0%

10%
SI

20%

30%

DE VEGADES

40%
NO

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NO CONTESTADES

Gràfic 5 Grau de satisfacció dels Infants de Torregrossa (G.P.) al 2019

Aquest grup es conformava els divendres per 10 infants d’entre 5 i 6 anys, L’avaluació l’han
realitzat tots els membres del grup. Tenint en compte les característiques dels infants es va crear
una nova eina avaluativa. Dita eina es va elaborar com una manualitat on els infants assignaven
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un color en funció a les seves idees. D’aquesta forma, se’ls va indicar que, si estaven d’acord,
utilitzessin el verd, si no ho estaven del tot, el groc i, si no ho estaven gens, el vermell.
La valoració dels infants respecte al servei ha estat molt positiva ja que a tots els hi agrada venir.
GRUP MITJÀ DE TORREGROSSA
M'agrada venir

100,00%

M'agraden les activitats

0,00%
0%

90,00%

M'ho passo bé

10%0,00%
0%

100,00%

M'agraden els companys

0,00%
0%

75,00%

M'agrada l'espai

0%

80,00%
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0%

20%
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Gràfic 6 Grau de satisfacció dels Infants de Torregrossa (G.M) al 2019

El grup es conformava els dimecres per 10 infants de 7 a 12 anys. L’enquesta es va poder fer
als 10 membres del grup.
Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la valoració del servei és molt positiva: a
tots els hi agrada venir al servei.
Com a última part de l’avaluació se’ls va demanar que expressessin quines activitats o jocs els
hi agradaria fer amb el servei, les respostes varen ser les següents:
‘’Fet i Amagar, endevinalles, fer màscares, pilla-pilla, curses, jugar amb globus, curses
d'equilibris, sortir al parc, jugar a futbol, posar cançons, joc d'estàtues, fer un laberint i
que els companys s'hagin de guiar els uns als altres, fer excursions, més activitats
físiques, joc de les cadires, jocs d’amagar i trobar, jugar amb les marfegues, més espai
de joc lliure, ballar, jugar al mocador, jugar al telèfon, jugar al pitxi, jugar a bàsquet.’’

D’aquestes propostes s’extreu que els infants volen més jocs on es puguin moure físicament, o
bé sortir més a l’exterior de la sala del servei, tanmateix cal recalcar de la gran capacitat que té
el grup de participar activament en la presa de decisions, així com saber identificar que es el que
els hi agrada.
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GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES USUARIES DEL SERVEI DELS TRES MUNICIPIS
Creieu que és útil el servei que s'ofereix?
L'horari us agrada i va bé?
Us agrada el grup?
Us sentiu cómodes i bé amb l'educador/a?
Si ha sorgit un problema, s'ha pogut solucionar?
Us agraden les activitats que es fan amb els infants?
Heu vist canvis en el nen?
Us agrada l'espai que utilitzem?
Canviarieu alguna cosa del servei?

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,00%
80,70%
80,00%
80,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
12,40%
6,90%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Sí

De vegades
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No Contestades

Gràfic 7 Grau de satisfacció de les famílies a El Palau d'Anglesola al 2018

Tenint en compte la gràfica exposada, podem dir que la participació de la valoració de les famílies
ha sigut tot un èxit i que el grau de satisfacció de les famílies que sí han participat és molt elevada,
totes les famílies usuàries del servei han participat a les avaluacions d’aquest.
A més a més, en al qüestionari també se’ls hi preguntava respecte a quines activitats i jocs els
hi agradaria proposar. Les respostes que s’han obtingut son: ‘Activitats conjuntes i sobretot
activitats de suport acadèmic (Torregrossa i Barbens) activitats per reconduir el comportament
dels seus fills ( a Palau d’Anglesola).’’

ALTRES PROJECTES TRANSVERSALS
A banda del servei que es realitza durant el període escolar exposat als apartats anteriors, cal
anomenar els diferents projectes que s’han dut a terme des del servei d’intervenció
socioeducativa no residencial itinerant. A continuació es farà una presentació de cadascun d’ells.
UN PLA DE CONTES

DESCRIPCIÓ GENERAL I FINALITAT
Tenint en compte l’enfoc del nou model d’intervenció socioeducativa no residencial, aquest vol
enfortir la intervenció socioeducativa, fent incidència als infants de 4- a 6 anys que estiguin en
situació de vulnerabilitat social i/o en risc social. Tanmateix, cal tenir en compte que dites
intervencions es faran extensibles a les seves famílies. El “Un pla de conte” està orientar per una
banda, en crear espais d’aprenentatge i convivència pels infants de la Comarca adaptats a la
seva etapa evolutiva. El territori i municipis
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“Un pla de conte” es durà a terme a diferents municipis de la Comarca del Pla d’Urgell, segons
valoració prèvia del equip socioeducatiu de serveis socials bàsics i segons la disponibilitat
econòmica del servei.

ANÀLISI DE NECESSITATS
Referent a l’anàlisi de necessitats, cal tenir en compte que la majoria de intervencions
socioeducatives es troben centralitzats al municipi de Mollerussa i es fa latent la necessitat de
intervenció a la resta de municipis.
Els motius pel quals es veu necessari iniciar “Un Pla de conte” als diferents municipis de la
comarca són:
1. La tendència creixent de situacions de risc de les famílies amb infants de 4 a 6 anys.
2. La mancança d’ofertes socioeducatives als municipis cap aquest col·lectiu.
3. Ens trobem un grup de persones amb problemes d’integració social i escolar.
4. Increment de les famílies que comparteixen les mateixes problemàtiques socials i
econòmiques, per tant hi ha una part important de la població amb situació de
vulnerabilitat.
5. La necessitat de oferir recursos adaptats a les característiques del territori i de la població
atesa.

PERFIL USUARIS
“Un Pla de conte” està destinat a infants amb edats compreses entre 4 – 6 anys en situació de
vulnerabilitat i/o de risc social valorada com a tal pel serveis socials bàsics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell. L’accés al taller es podrà fer per dos accessos, per una banda per derivació de
l’Equip Bàsic d’Atenció Primària i per altre per llista oberta a les famílies dels municipis.
El nombre de places variarà en funció de les característiques pròpies del cada municipi, no
obstant la sessió tindrà un aforament màxim de 20 infants. Ara per ara, aquestes no es poden
comptabilitzar, ja que dependrà de la disponibilitat i la predisposició de cada cas.

JUSTIFICACIÓ
El Servei d’intervenció socioeducativa no residencial Itinerant del Pla d’Urgell parteix de la base
de que en els territoris amb una gran extensió territorial i forta dispersió demogràfica, es fa difícil
mantenir un servei eficient i eficaç per dues causes. Per una banda, ens trobem dificultats per
poder oferir el servei a tota la població de la zona i, per l’altra, el desplaçament dels usuaris
potencials que se’n poden beneficiar no es homogeni, ja que no hi ha disponibilitat de bones
connexions de transport públic i la majoria de vegades la inversió de recursos cap aquests tipus
de serveis es veuen afectats per les prioritzacions subjectives de cada individu. El que es vol
oferir són Conta contes-Tallers itinerants per als infants i famílies del diferents municipis de la
Comarca del Pla d’Urgell i així poder oferir espais de treball per fomentar espais d’aprenentatge
col·lectiu.
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OBJECTIUS

OG1. Promoure activitats d’aprenentatge per als infants de la Comarca. .
OG2. Prevenir les situacions de risc social.
OG3. Apropar a tots els infants i les seves famílies, independentment de les
seves característiques a recursos.
OG4. Enfortir la xarxa de suport de les famílies.
METOTDOLOGIA
La metodologia que s’ha utilitzat es la pròpia que segueixen els tallers. Aquest ha estat guiats,
però es permetrà que els assistents aprenguin nous conceptes i també estratègies funcionals
que els brindaran més autonomia.
Per captar tota l’atenció, s’entén important que els infants participin de forma activa i se’ls deixi
intervenir. A més a més, cal tenir em compte que existeixen materials molt diversos, per tant és
interessant que els infants no es quedin enquadrats i tancats dintre d’un full blanc i colors. Cal
innovar i deixar que manipulin textures i objectes diversos, d’aquesta manera creixerà la
motivació d’aquest.
Les sessions es realitzaran a espais propis dels diferents municipis, l’horari serà de tarda de
17:30h a 19:00h.
La intervenció consta d’una sessió per treballar diferents valors i/o temes importants en el
desenvolupament del infant, aquesta edició s’ha treballat el tema de la perdua. Aquesta sessió
ha estat configurada per diferents tempos: la presentació, introducció del tema a treballar, el relat
del conte, anàlisis i crítica del conte, realització del taller i reflexió final de la sessió. Finalment,
cal destacar que, aquesta activitat ha comptat amb el suport de dues educadores de EBASP.
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RECURSOS D’INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS

IMATGES DELS GRUPS D’UN PLA DE CONTES 2019
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DISTRIBUCIÓ DE LES POBLACIONS I HORARIS

Es presenta el cartell on es veuen reflectits els horaris i els municipis on s’ha realitzat un pla de
contes.

Il·lustració 2 Cartell un pla de contes 2019
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FITXA DE L’ACTIVITAT
SESSIO 1: LA PÈRDUA
USUARIS: Infants de 3 – 6 anys

DURADA: 1h I 30min

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
1. Analitzar els valors que faciliten la convivència i l’harmonia social amb el fi de
potenciar-los
1.1 Reflexionar sobre la pèrdua
2. Enfortir la personalitat mitjançant la pròpia opinió dels fets.
2.1 Argumentar les impressions/critiques dels personatges del conte.
3. Desenvolupar l’autonomia personal mitjançant l’execució procedimental.
3.1 Ús de diferents per elaborar el material
4. Col·laborar amb els companys i companyes per aconseguir metes comunes.
4.1 Ajudar als companys a realitzar l’activitat.
4.2 Deixar-se ajudar.
5. Reforçar el Català
5.1 Utilitzar el Català durant la sessió
6. Passar més temps amb les famílies.
6.1 Ensenyar el material elaborat a les famílies.
6.2 Assistir als taller amb les famílies.
DESENVOLUPAMENT
Part 1: presentació i introducció de la sessió
S’explica que escoltaran un conte, faran treballs manuals i sobretot, que aprendran molt. Cal
preguntar si saben que son els valors i fem una pluja d’idees. Preguntar si saben que és una
pèrdua, cal explicar que els sentiment de pèrdua el podem tenir tant pes objectes, llocs, animals
i persones. Es pot preguntar si han perdut mai alguna cosa? I com san sentint davant d’aquesta
pèrdua?
Part 2: relat del conte
Es prossegueix a explicar el conte “”. Per ajudar els infants a seguir el fil, es fan preguntes i
s’utilitzarà música de fons.
Part 3: anàlisi i crítica del conte
Quan s’acaba el conte cal fer preguntes sobre que el conte.
Part 4: realització del taller
Tot seguit, es passa a realitzar el taller, cal remarca que en s podem ajudar els uns als altres,
només fa falta demanar ajuda. Cada infant té tot el material necessari per a realitzar la caixa dels
records. Cadascun dels infants tindrà una capça dels records al finalitat es decorar-la amb els
materials que tindran a l’abast. (feltre, pintura, petxines, etc..). Tindran unes mostres fetes. Els
infants que no sàpiguen fer algun pas, han de demanar ajuda. Les ensenyem als companys.
Part 5: reflexió final de la sessió
Ens asseiem en rotllana i se’ls hi pregunta que els ha semblat la tarda. Se’ls hi pregunta si s’ho
han passat bé, que és el que mes els ha agradat i que no. A més a més, cal insistir en el tema
de la pèrdua. Per últim, cal recordar que poden contar el conte a les famílies. Amb uns gomets
valoren la sessió. Ens
acomiadem.
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Nº PARTICIPANTS PER MUNICIPIS

Cal tenir present que cada infant havia de venir acompanyat d’un familiar així doncs podem dir
que en aquest projecte van participar un total de 78 infants amb edats compreses entre 3 a 6
anys i les seves famílies: 78 familiars en total. Així doncs podriem dir que un total de 156 persones
van gaudir d’un pla de contes.

21

21

21

PALAU
D'ANGLESOLA

BELLVIS

15

BARBENS

TORREGROSSA

Il·lustració 3 nº de participants per municipis 2020

AVALUACIÓ
Per realitzar al avaluació s’ha utilitzat llistes de control, ja que permet mesurar si els objectius
plantejats s’assoleixen. Mitjançant l’observació d’uns ítems concrets. Alhora s’utilitzaran uns fulls
on els infants hauran d’enganxar gomets amb cares per fer registre de si els hi ha agradat o no.
El resultat ha sigut tot un èxit tots els gomets enganxats han sigut de color blau i verd.
Alhora cal remarcar la satisfacció i el vist plau del professionals que l’han implementat, els usuaris
propis d’aquest com per a les regidories que han facilitat que aquest projecte es pugues dur a
terme.

MONOGRÀFICS PER LA CRIANÇA

La finalitat última d’aquesta acció socioeducativa ha sigut dotar en el marc comunitari dels
diferents municipis de la Comarca una càpsula d’interès per a la criança dels infants. Així doncs,
aquest 2020 s’han dut a terme de les escoles una xarrada titulada “Emocions, pensaments i
creences”. A continuació es presenta el cartell on es resumeix els espais, els municipis i la
temporalitat de dita acció.
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Il·lustració 4 Cartell monogràfic 2020

Finalment cal remarcar que la participació ha sigut molt bona, ja que hi ha hagut un total de 143
persones que han participat en aquesta taller, tanmateix cal destacar la satisfacció de tots els
participants.
PROJECTE PILOT INTERVENCIÓ GRUPAL AMB FAMÍLIES
OBJECTIUS GENERALS DE L’ACTUACIÓ:

•

Crear un espai de diàleg i d’intercanvi per pares i mares d’adolescents.

•

Afavorir l’adquisició d’habilitats parentals.

•

Donar eines a les persones assistents per abordar els desafiaments que la criança
suposa en aquesta etapa vital dels seus fills i filles.

•

Afavorir un canvi de mirada davant l’adolescència, basat en relacions afectives i
respectuoses.
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ESTRUCTURA DELS TALLERS:

Sessió 1 – Introductòria: aproximant-nos a l’adolescència.
Sessió 2 – Conflictes: què són i per a què hi són.
Sessió 3 – Emocions: coneixement i autoconeixement.
Sessió 4 – Autoanàlisi i foment del canvi.

M ETODOLOGIA:

✓

Tallers participatius.

✓

Es combinaran metodologies diverses per tal d’afavorir la participació de totes les
persones assistents.

✓

La persona facilitadora introduirà els temes, acompanyant el grup en el desenvolupament
de les sessions.

✓

Podrà aportar-se la informació tècnica necessària per donar solidesa teòrica a les
sessions, adaptant-ho en cada cas al nivell del grup i la seva capacitat per assimilar idees
i conceptes.

✓

Es respectarà el ritme individual i grupal d’adquisició d’habilitats, reflexió i diàleg.

VALORACIÓ
Al ser un projecte pilot durant l’any 2019, s’ha dut a terme aquest projecte a les famílies usuàries
del SISI Pla d’Urgell, així doncs, s’ha dut a terme a Barbens, el Palau d’Anglesola i com a més a
més a Bell-lloc d’Urgell, els grups han estat configurats per un mínim de 5 i un màxim de deu
participants. Les valoracions han estat positives, en tant que hi ha previsió de donar-li continuïtat
durant el curs 2020/2021.

PERSPECTIVES DE FUTUR

Fer un pla diagnosi per coneixer la realitat de la comarca i així poder adaptar el servei a
aquesta.
Millorar les condicions salarials dels professionals del servei, amb l’aplicació de la RLT
Ampliar amb recusos humans
Dotar el servei amb equips informatics nous
Ampliar la comunicació interna entre els professionals dels diferents serveis
Perfeccionar amb els projectes ja iniciats
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6.

MEMÒRIA TÈCNICA DEL SERVEI DE
MIGRACIONS I CIUTADANIA

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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INTRODUCCIÓ

L'acollida de persones vingudes d'arreu, amb diferents coneixements, llengües, cultures i religions,
forma part de la tradició de Catalunya. L'increment de la població nouvinguda els darrers anys ha
posat de manifest la necessitat de coordinar, sistematitzar i incrementar els mecanismes de
recepció i acollida de persones immigrades conjuntament amb les administracions locals.
La primera imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona rep de la societat
d'acollida condicionen la visió que obté del lloc on ha arribat, la cohesió social i la plena
incorporació social d'aquesta persona al país. L'arribada és, doncs, un dels moments clau per a les
persones. És per això que les polítiques d'acollida són una de les prioritats del Govern en matèria
d'immigració.
La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania és l'organisme de la Generalitat encarregat
d'impulsar i coordinar les polítiques d'acollida de les persones immigrades a Catalunya.

POBLACIÓ ESTRANGERA PER MUNICIPIS A 31/12/2019
BELLVÍS

Població
Població estrangera
Total població Bellvís

Habitants
475
2285

POBLACIÓ BELLVÍS
2500
2000

1500
1000
500

0
Total població

Població estrangera
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LINYOLA

Població
Població estrangera
Total població Linyola

Habitants
422
2741

POBLACIÓ LINYOLA
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Total població

Població estrangera

TORREGROSSA

Població
Població estrangera
Total població Torregrossa

Habitants
523
2311

POBLACIÓ
2500
2000
1500
1000
500
0
Total població

Total població
estrangera
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BARBENS

Població
Població estrangera
Total població Barbens

Habitants
314
923

POBLACIÓ BARBENS
1000
800
600
400

200
0
Total població

Població estrangera

IVARS D’URGELL

Població
Població estrangera
Total població Ivars d’Urgell

Habitants
301
1529

POBLACIÓ IVARS D'URGELL
2000
1500
1000

500
0
Total població

Població estrangera
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GOLMÉS

Població
Població estrangera
Total població Golmés

Habitants
242
1862

POBLACIÓ GOLMÉS
2000
1500
1000
500
0
Toal població

Població estrangera

PALAU D’ANGLESOLA

Població
Població estrangera
Total població El Palau d’Anglesola

Habitants
204
2166

POBLACIÓ PALAU D'ANGLESONA
2500
2000
1500
1000

500
0
Total població

Població estrangera
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MIRALCAMP

Població
Població estrangera
Total població Miralcamp

Habitants
164
1393

POBLACIÓ MIRALCAMP
1500

1000

500

0
Total població

Població estrangera

VILANOVA DE BELLPUIG

Població
Població estrangera
Total població Vilanova de
Bellpuig

Habitants
150
1231

POBLACIÓ VILANOVA DE BELLPUIG
1500

1000
500
0
Total població

Població estrangera

67

EL POAL

Població
Població estrangera
Total població El Poal

Habitants
91
666

POBLACIÓ POAL
700
600
500
400
300
200
100
0
Total població

Població estrangera

VILA-SANA

Població
Població estrangera
Total població Vila-Sana

Habitants
60
745

POBLACIÓ VILA-SANA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Total població

Població estrangera
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CASTELLNOU DE SEANA

Població
Població estrangera

Habitants
89

Total població Castellnou de Seana

687

POBLACIÓ CASTELLNOU DE SEANA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Total població

Total població
estrangera

SIDAMON

Població
Població estrangera

Habitants
68

Total població Sidamon

760

POBLACIÓ SIDAMON
800
600
400
200
0
Total població

Població estrangera
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FONDARELLA

Població
Població estrangera

Habitants
54

Total població Fondarella

784

POBLACIÓ FONDARELLA

1000

800
600
400
200
0
Total població

Població estrangera

MOLLERUSSA

Població
Població estrangera

Habitants
5541

Total població Mollerussa

16295

POBLACIÓ MOLLERUSSA
20000
15000
10000
5000
0
Total població

Població estrangera
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VENEÇUELA

TUNISIA

RUSIA

ALBANIA
ARGELIA
BANGLA-DESH
BOSNIA-HERZEGOVINA
BURKINA FASSO
COSTA DE MARFIL
ESTAT UNITS D,AMERICA
FRANÇA
GRECIA
HONDURES
ITALIA
LITUANIA
MAURITANIA
NIGERIA
PAKISTAN
PERU
REGNE UNIT
REPUBLICA DOMINICANA

MOLLERUSSA

POBLACIÓ ESTRANGERA PER NACIONALITAT I SEXE

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
DONA

HOME

Nacionalitat
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PERCENTATGES DE POBLACIÓ ESTRANGERA PER MUNICIPIS
A 31/12/2019

MUNICIPIS

TOTAL HABITANTS

POBLACIÓ
ESTRANGERA

%

EMPADRONADA
Mollerussa

16295

5541

34%

Barbens

923

314

34%

Torregrossa

2311

523

23%

Bellvís

2285

475

21%

Ivars d'Urgell

1529

301

20%

Bell.lloc d'Urgell

2336

366

16%

LINYOLA

2741

422

15%

El Poal

666

91

14%

Golmés

1862

242

13%

Castellnou de Seana

687

89

13%

Vilanova de Bellpuig

1231

150

12%

Miralcamp

1393

164

12%

Palau d'Anglesola

2166

204

9%

Sidamon

760

68

9%

Vila-sana

745

60

8%

Fondarella
Actualment

a 31/12/2019

784
54
7%
la comarca del Pla d’Urgell compta amb 38714 persones

empadronades de les quals 9064 són de nacionalitat estrangera.
El 23% de la població empadronada a la comarca del Pla d’Urgell és de nacionalitat
estrangera
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SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
El Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, té per objecte el desplegament reglamentari del serveis d’acollida, el quals tenen
com a finalitat promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrants i dels retornats a Catalunya,
i també remoure els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències
lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer
efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social.
El capítol II que regula el servei de primera acollida, destaca la importància de la formació, en
competències lingüístiques en llengua catalana (mòdul A), assolir coneixements laborals (mòdul B), i
finalment assolir coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (mòdul C).
Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera oportunitat per a
adquirir unes habilitats bàsiques per a poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és el
fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per tant,
de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.” La Llei d’Acollida ha portat a establir
tres grans blocs de formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a
Catalunya incrementin la seva autonomia: la llengua, la formació en coneixements laborals i el
coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.
A la comarca del Pla d’Urgell es treballa des de fa molts anys, oferint a la població immigrada i
retornada aquestes formacions.
El Servei de Primera Acollida del consell Comarcal és l’òrgan responsable de la coordinació de les
actuacions de l'àmbit de l'acollida que es realitzen a la comarca, així com de facilitar la informació, formació,
orientació, assessorament i suport a les persones nouvingudes.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha mostrat la seva voluntat amb les polítiques d’immigració, així com
també amb el desplegament de mesures i accions positives per aconseguir la integració de persones
d’altres països que resideixen a la comarca del Pla d’Urgell així com promocionar la convivència i la cohesió
comunitària entre els diferents grups socials.
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OBJECTIUS

Un dels principals objectiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha estat potenciar el Servei de
primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les persones estrangeres
immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu
desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que es regeixen o
per manca de competències lingüístiques bàsiques.
OBJECTIUS ESPECÍFICS

-

Donar suport en el procés de rebuda a les persones nouvingudes a través del servei de
primera acollida.

-

Atenció personalitzada i accions de formació i informació

-

Millorar resultats i aconseguir el màxim de Certificats d’Acollida de les persones
nouvingudes a la comarca del Pla d’Urgell

-

Assessorament jurídic a persones immigrants de la comarca que volen resoldre dubtes
en relació a la seva situació administrativa i en matèries relacionades amb legislació
d’estrangeria
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COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
LLETRES PER A TOTHOM
Descripció del programa o de l’acció:
Aquest any 2019 s’ha realitzat una segona edició del Lletres per a Tothom al municipi de
Torregrossa.
El curs ha tingut una durada de 90 hores lectives i 30 hores d’activitats realitzades amb
voluntariat, complementàries. En total, doncs ha tingut una durada de 120 hores.
El curs s’ha desenvolupat entre el 16 de setembre i el 9 de desembre de 2019 i ha tingut una
matrícula viva, es a dir s’han pogut incorporar noves persones al llarg del curs per suplir les
possibles baixes.
S’ha comptat amb el suport d’una maleta pedagògica del programa.
L’actuació ha estat coordinada per la tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i impartida pel centre de formació AULA TORREGROSSA

Ubicació:

Torregrossa ............................................20 beneficiaris.

CURSOS ALFABETITZACIÓ
Aquest 2019 a part del curs de Lletres per a tothom, s’han fet a la comarca tres cursos
d’alfabetització en català de 45 hores cadascun, un al municipi de Barbens i dos al municipi
d’Ivars d’Urgell.
L’actuació ha estat coordinada per la tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i impartida pel Centre de formació AULASTUDI SCP.
Els cursos s’han realitzat als diferents municipis i s’han portat a terme entre els mesos d’octubre
i desembre.
Ivars d’urgell...................................................................... 37 beneficiaris
Barbens...............................................................................22 beneficiaris
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CONEIXEMENTS DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC.
La formació en Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic – Mòdul C s’insereix en el bloc de
formació que preveu la Llei d’acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya
i forma part del Servei de Primera Acollida.
Aquest servei, considerat com l’eix central de les accions d’acollida a Catalunya, pretén donar als seus
usuaris i usuàries “una primera oportunitat per adquirir unes habilitats bàsiques per a poder arribar a ésser
autònomes personalment” . Tal com recull la Llei d’Acollida, un coneixement bàsic de la llengua, la història
i de les institucions de la societat d’acollida és indispensable per a la integració, i que habilitar les persones
immigrades per a adquirir aquest coneixement bàsic és essencial per tal que la integració sigui reeixida.
Una integració que, seguint amb el que s’indica al preàmbul de la Llei, comença per l’acollida, una primera
etapa d’un procés que dura diversos anys i que en molts casos va més enllà de l’obtenció de la nacionalitat
.
La formació del Mòdul C és només una part del bloc formatiu que preveu el Servei de Primera Acollida de
manera que els i les professionals que imparteixen aquesta formació cal que disposin d’una visió global i
de conjunt de tot el servei ofert a les persones usuàries. D’aquesta manera, es recomana establir sistemes
de comunicació i de coordinació entre els i les professionals que intervenen en el Servei de Primera
Acollida i els i les professionals pertinents.
Els Servei d’acollida comarcal informarà a la persona usuària dels recursos formatius del mòdul C
disponibles al seu municipi i a la comarca.
Els continguts mínims a desenvolupar en el Mòdul C són:
1. Els trets fonamentals geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de
Catalunya.
2. El sistema polític i administratiu; l’associacionisme i participació ciutadana.
3. Drets i deures fonamentals.
4. Els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit local.
La formació té una durada de 15 hores i està coordinada per la tècnica de polítiques migratòries
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
S’han realitzat tres Mòduls C a la comarca , un a Ivars d’Urgell i un al municipi de Barbens impartit
per AULASTUDI SCP i un altre mòdul a Mollerussa impartit per la tècnica de polítiques
migratòries de l’Ajuntament de Mollerussa Xenia Muray Durán
Data d’execució de l’actuació:: La formació s’ha realitzat d’octubre ha desembre.
Ivars d’urgell.....................................................................12 beneficiaris
Barbens............................................................................10 beneficiaris
Mollerussa........................................................................24 beneficiaris
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TÈCNICA DE POLITIQUES MIGRATÒRIES
El Consell comarcal del Pla d’Urgell disposa d’una tècnica de polítiques migratòries que té per
objectiu impulsar, dirigir i coordinar el Servei de Primera Acollida i detectar les necessitats de la
comarca en matèria d’immigració.
La Tècnica de Polítiques migratòries realitza a més les següents funcions:
- Dissenyar, planificar, gestionar, coordinar, executar, fer el seguiment i avaluar les actuacions
relacionades amb les polítiques migratòries previstes al Servei d’Acollida Comarcal.
- Col·laborar i coordinar-se amb els diferents serveis municipals i entitats de la comarca per
garantir la implementació de les polítiques migratòries al territori.
- Coordinar, implementar i fer el seguiment dels Serveis de Primera Acollida de la comarca.
- Orientar, coordinar i donar suport als tècnics de l’EBASP
- Tramitar i fer el seguiment de les sol·licituds al Servei de Primera Acollida a Catalunya que
donen peu a aconseguir el Certificat d’Acollida.
- Fer les valoracions de competències necessàries per acreditar els coneixements bàsics de les
formacions que marca la Llei d’Acollida (Mòduls A, B i C).
- Coordinar, dissenyar i/o portar a terme les diferents actuacions formatives destinades a les
persones nouvingudes tal i com preveu la Llei d’Acollida (sessions d’acollida, sessions de
coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (Mòdul C), sessions de coneixements
relacionats amb el món laboral (Mòdul B), benvingudes oficials...).
- Elaborar el material complementari necessari per facilitar l’acollida (guia d’acollida, tríptics,
cartells...).
- Explotar les dades dels padrons municipals per tal detectar i analitzar les necessitats de la
població migrada a la comarca.
- Participar en les taules de seguiment o comissions tècniques establertes dels diferents
programes de polítiques migratòries de la comarca.
- Donar resposta a les demandes de la comarca i a les necessitats

detectades en l’acollida

mitjançant nous projectes o treballs en xarxa.
- Donar assessorament i suport tècnic als ajuntaments de la comarca del
Pla d’Urgell que ho sol·licitin.
- Justificar les accions portades a terme pel servei
- Realització dels informes d’arrelament social.
- Tràmit de sol·licituds d’informes d’habitatge i assessorament i suport en
els tràmits de reagrupaments familiars.
-Totes aquelles funcions i tasques de caràcter similar que puguin ser atribuïdes en el
desenvolupament del servei d’acollida comarcal per a persones immigrades
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L’Ajuntament de Mollerussa per la seva part compta amb una tècnica de polítiques migratòries
especialitzada en l’atenció social i la diversitat cultural, per poder treballar amb la ciutadania i la
població nouvinguda, donada la realitzat multicultural de la ciutat, amb un índex de població
nouvinguda del 34% i unes 63 nacionalitats diferents.

Persona responsable : La tècnica de polítiques migratòries a la comarca es la Maribel
Mateu Farré i a l’Ajuntament de Mollerussa Xènia Muray Durán
Ubicació: la tècnic de polítiques migratòries de la comarca es troba ubicada al Consell
Comarcal del pla d’Urgell i la tècnica de Mollerussa està ubicada a l’ajuntament de
Mollerussa.

CURS INTEGRAL PER A DONES
Aquest any 2019 s’ha organitzat per primera vegada a la comarca un curs integral per a dones
immigrants.
La formació s’ha realitzat al municipi de Bell·lloc d’Urgell en horari de matí i ha constat de 135h
lectives distribuïdes de la següent manera:
90h d’alfabetització en català, 15 h de coneixements de la cultura catalana, 15h de coneixements
del món laboral i 15 h de prevenció de violència masclista, salut sexual i reproductiva, matrimonis
forçats i mutilacions genitals.
Al curs hi han participat 15 persones, 10 dones i 5 homes.
La formació s’ha pogut fer per mòduls i les persones que han assistit al 75% de les hores de tots
els mòduls podran sol·licitar el Certificat d’Acollida de la Generalitat.
La valoració ha estat molt positiva.

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Servei d’informació i atenció dirigida a persones immigrants que volen resoldre dubtes en relació
a la seva situació administrativa i en matèries relacionades amb legislació d’estrangeria.
Algunes de les actuacions entre d’altres que s’han dut a terme en matèri d’assessorament jurídic
durant aquests any són:
- Elaboració propostes d’informe d’arrelament social
L’informe d’arrelament social a Catalunya INF02, és un informe preceptiu per acreditar la
integració social a Catalunya en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal
per arrelament social.
La tècnica del Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal del Pla d’Urgell es l’encarregada
de fer les entrevistes, revisar tota la documentació i realitzar les propostes d’informes
d’arrelament social que posteriorment enviarà als ajuntaments de la comarca .
D’altra banda totes les propostes d’informe d’arrelament social de les persones empadronades a
la ciutat de Mollerussa, les realitzarà la tècnica del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
Un cop la persona rep la resolució de l’informe, des del Consell Comarcal es fa un seguiment i
assessorament per a poder realitzar el tràmit d’estrangeria.
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-

Suport en els processos de reagrupament familiar.

El reagrupament familiar és el procés que inicia una persona estrangera amb autorització de
residència i treball per tal de reunificar els membres familiars de primer grau que es troben en
un país extracomunitari.
Per iniciar el tràmit de reagrupament familiar o renovar l'autorització de residència de persones
reagrupades, cal sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania gestiona aquest tràmit a partir d'una proposta elaborada per l'ajuntament
del municipi on resideix la persona sol·licitant.
Quan la persona sol·licita l'Informe d'adequació de l'habitatge, des del Consell Comarcal es
realitza una visita al domicili per comprovar si es compleixen les condiciones d'habitabilitat
requerides per al reagrupament.
Des del Servei d’immigració del Consell Comarcal s'ofereix assessorament especialitzat sobre
aquest procediment , tant en els tràmits de les sol·licituds d’informes d’habitatge com en la gestió
i tràmits que s’hauran de realitzar a estrangeria.

-Suport en el tràmit de renovacions de permisos de residència
Aquest servei ofereix assessorament jurídic en matèria d’estrangeria al pobles de la
comarca, proporciona informació, suport i ajut per a la tramitació de la documentació que s’ha
de realitzar a estrangeria.
- Informació i assessorament en tràmits de nacionalitat.
La nacionalitat, en el dret civil i polític, és la condició o l'estatus de pertinença o d'identitat legal
amb una nació o estat i el conjunt de deures i drets que això comporta. El Servei d’Immigració
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell ofereix als municipis de la comarca assessorament en els
tràmits de nacionalitat.

- Tràmit del Certificat d’acollida.
El Certificat de Primera Acollida és un document que pot ser de gran ajuda en processos
d’estrangeria, per la renovació i creació de la targeta de residencia.
És compon per la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a
Catalunya.(Mòdul A, B i C)
Un cop completats els tres mòduls es pot fer la sol·licitud.
La persona encarregada de realitzar aquest tràmit als municipis de la comarca és la tècnica de
polítiques migratòries del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i a la ciutat de Mollerussa la Tècnica
de l’Ajuntament.
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7.

MEMÒRIA TÈCNICA DELS PROGRAMES
D’ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB
DROGODEPENDÈNCIA.

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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RESUM D’ACTIVITATS DEL PLA DE PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL
Enguany la prioritat del Pla ha estat l’atenció a famílies i joves (SOAF)

SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES I JOVES (SOAF)

La finalitat del SOAF com a programa preventiu d’intervenció breu amb adolescents i famílies
es oferir sessions de counseling que inclouen seguiment periòdic i oferiment d’informació i
tasques addicionals de reflexió i millora basant-se en un enfocament motivacional i seguint els
estàndards Europeus de qualitat dels programes preventius d’intervenció selectiva i indicada
(es a dir amb població que ja ha iniciat consum de drogues o que es troba amb elevat risc) que
han demostrat que aquests tipus d’intervencions redueixen significativament l’abús de
substàncies, fins i tot a llarg termini.
A banda de la intervenció directa es dur a terme el treball coordinat i conjunt amb diferents
professionals amb l’objectiu d’estimular la participació d’adults de referència fora de l’àmbit
familiar ,seguint novament estàndards de qualitat que posen de manifest que la intervenció
conjunta de suport entre professionals referents demostra evidencia de reducció d’índex
d’abús de substàncies i violència.
Dins l’atenció individual, te especial rellevància el programa de mesures alternatives a les
sancions administratives per consum a la via publica ja que amb estreta col·laboració dels
agents encarregats de la seguretat ciutadana (Policia local i Mossos d’esquadra) s’aconsegueix
que nois/es en risc d’evolució del seu consum cap a una drogodependència, conjuntament
amb les seves famílies, reflexionin sobre les conseqüències d’aquest consum i canviïn els seu
comportament de risc.
En el que fa referència a la coordinació amb diferents professionals que degut al seu contacte
amb adolescents poden detectar consums o patrons de risc relacionats amb el consum que
requereixin d’una intervenció preventiva, cal esmentar el treball conjunt que duem a terme
amb els responsables de Justícia Juvenil, amb els que establim un programa de mesures per
delictes en els que hi estan implicats adolescents i que directa o indirectament tenen
proximitat amb el consum de drogues, be per estat duts a terme sota els efectes del consum,
be per tractar-se de delictes directament relacionats amb la tinença i/o venda de drogues, be
per formar part d’entorns on el consum és molt present.
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ACTIVITAT ANY 2019
ATENCIÓ INDIVIDUAL
PRIMERES
VISITES

ADOLESCENTS
I JOVES

13

FAMÍLIES

9

TOTAL

Municipi

Mollerussa15
Linyola3
Miralcamp2
Golmés
Belloch
Sidamon1
Castellnou1
Mollerussa12
Linyola 1
Miralcamp1
Golmés1
Belloch 1
Sidamon
Castellnou1

22

SEGUIMENTS

ALTES

ABANDÓ

CONTINUA
EN
PROGRAMA

DERIVACIÓ
A
RECURSOS
ADIENTS

87 (inclou

2

2

15

3

4

1

9

3

6

3

24

6

9casos que ja
estaven en
programa en
començar
2019)

36 (inclou 8
casos que ja
estaven en
programa)

123

*El nombre de primeres i seguiments correspon a la atenció presencial realitzada, es a dir als joves i famílies que han acudit a les visites . Cal tenir en compte que donat
el nivell de desestructuració d’alguns casos, es freqüent que no acudeixin a la visita programada o que hi hagi confusions de dia i hora, per tan el nombre d¡hores que el
professional dedica al servei sempre es superior al reflectit.

COORDINACIONS PROFESSIONALS
Reunions i contactes per coordinació de casos: 25
Tipologia professional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable del programa (Consell Comarcal)
Justícia Juvenil (Lleida)
Institut La Serra
Institut Terres de Ponent
EAIA
CSMIJ
PTT
Tècnics de Serveis Socials i Joventut Ajuntament de Mollerussa
Policia Local Ajuntament de Mollerussa

Rosa Suárez Vázquez
Psicòloga Técnica en Prevenció de Drogodependències
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8.

MEMÒRIA TÈCNICA DEL SERVEI
D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA DONA
(SIAD)

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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DESCRIPCIÓ
El SIAD és un servei d’informació i assessorament en tots aquell aspectes relacionats amb la
vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.
El servei es troba ubicat al Consell Comarcal del Pla d'Urgell a 300 metres del centre de la ciutat
i de l'Ajuntament de Mollerussa. Compleix amb la normativa d'accessibiliat. Horari d'atenció de
dilluns a divendres de 8 a 15h.
Les atencions individualitzades es realitzen al despatx de la tècnica i les d'associacions de dones
es realitzen a la sala de reunions ubicada a planta 3.

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL
El SIAD és un programa situat dins l'àrea d'atenció a les persones del Consell Comarcal del pla
d'Urgell. Compta amb una coordinadora del servei que s'encarrega d'atendre les diferents
demandes que hi arriben. Fa una primera entrevista on es fa recollida de dades i una valoració
inicial. Si cal fa les derivacions corresponents o marca pautes de seguiment periòdic.
Dos dels serveis que inclou aquest programa són l'assessorament jurídic i psicològ
Es pretén atendre totes les demandes procedents de dones de la comarca. L'atenció sempre
garanteix el criteri de confidencialitat sigui quin sigui l'àmbit de la consulta: laboral, social,
familiar... Fent especial atenció en els casos de violència contra les dones i establint els
mecanismes d'informació, assessorament, seguiment i derivació establerts.
La coordinadora del SIAD treballa conjuntament amb tots els agents competents en aquesta àrea
i dins l'àmbit territorial de la comarca.
La coordinació entre la responsable de l'àrea d'atenció a les persones i la coordinadora del SIAD
és freqüent i fluida segons necessitats del servei. També hi ha coordinacions periòdiques amb
les tècniques dels serveis socials bàsics, quan aquestes intervenen en algun cas.
Davant de qualsevol demanda del servei s'ofereix una atenció directa i personalitzada de la
persona interessada. En aquesta primera entrevista es recullen les dades i es dóna informació i
assessorament del programa. A partir d'aquí s'estableix un pla de treball individualitzat amb la
persona i es fan els seguiments corresponents. El tipus d'atenció que s'ofereix des de SIAD, és
l'assessorament jurídic i el suport psicològic per a les dones en situació de violència masclista.
Les derivacions van adreçades a Creu Roja per temes d'inserció laboral, a Càritas i a serveis
socials bàsics per temes d'acollida, ajuts d'urgència social i econòmics. També podem fer
derivacions i/o acompanyaments a la Comissaria de la Policia de la Generalitat o als serveis de
salut de la comarca.
Les dones que necessiten un tractament psicològic de llarga durada, es deriven al SIE de Lleida.
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OBJECTIUS
-

Posar a disposició de les dones un recurs específic que ofereixi informació, orientació i
acompanyament especialitzat.
Fer una derivació si s’escau, als serveis i/o professionals especialistes, depenent de la
problemàtica que presenti.
Treballar aspectes i problemàtiques que afecten les dones i que, moltes vegades, les fan
sentir poc útils.

Resum anual d’atencions
Nombre de dones ateses……………………………………………………………..…105
Nombre d’actuacions realitzades…………………………………………………..230
Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament psicològic………25
Nombre d’actuacions realitzades pel servei d’atenció psicològic……..65
Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament jurídic……………11
Nombre d’actuacions realitzdes pel servei d’assessorament jurídic….11
Nombre de dones usuàries en situación de violencia masclista………...25

Àrees de consulta
Laboral………………………………………………………………………………………………..25
Salud………………………..………………………………………………………………………….14
Serveis socials………………….………………………………………………………………….55
Violencia……………………………………….…………………………………………………….25
Psicològic…………………………………………………………………………………………….65
Jurídic…………………………………………………..………………………………………………11
Altres…………………………………………………………………………………………………….15
Totals………………………………………………………………………………………………….230
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Tramitació de l’atenció
Presencial……………………………………………………………………………………………185
Telefònic………………………………………………………………………………………………35
Correu electrònic…………………………………………………………………………………10
Total…………………………………………………………………………………………………...230

Actuacions de sensibilització comunitària

DIA INTERNAICIONAL DE LES DONES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L'acte va constar de dues parts, els parlaments de les autoritats amb la lectura del manifest per
part de la presidenta de la Federació de dones del Pla d'Urgell i una segona part que va consistir
en una xerrada a càrrec de Carme Farnell (meteoròloga) i Mariví Chacón (Periodista) .
En acabar l'acte es va organitzar un berenar per a totes les assistents.
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
Es van fer uns fulls informatius de l'acte que es van repartir per totes les associacions de dones
de la comarca, pels ajuntaments i per l'extensió de l'aula universitària de Mollerussa.
La difusió es va fer també per correu electrònic i per les xarxes socials
Es van utilitzar cartells format A3 i format A5 que es van repartir per tots els pobles de la comarca
del Pla d'Urgell
La participació va ser molt alta
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL
Aquest any com a novetat el dia 13 d’octubre vàrem celebrar el Dia de la _Dona Rural, a la Casa
Canal de Mollerussa, amb l’objectiu d’organitzar una diada per donar a conèixer la realitat del
dia a dia d'aquestes dones.
Amb aquest acte es vol donar ressò a la decisiva aportació i contribució econòmica, empresarial,
social i cultural de les dones emprenedores de la comarca del pla d'Urgell.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Lectura del manifest , a càrrec de Montse Lorite presidenta de la Federació Consell de dones del
Pla d’Urgell, a continuació parlaments a càrrec de les autoritats i seguidament xerrada a càrrec
de dones emprenedores de la comarca.
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
Es van fer un fulls informatius de l'acte que es van repartir per totes les associacions de dones
de la comarca, pels ajuntaments i per l'extensió de l'aula universitària de Mollerussa.
La difusió es va fer també per correu electrònic i per les xarxes social
Es van utilitzar cartells format A3 i format A5 que es van repartir per tots els pobles de la comarca
del Pla d'Urgell.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA ENVERS LES DONES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Xerrada a càrrec de la sra. Maria Alloza de l'Associació Lika, " No en passem ni una. Identifiquem
les agressions sexistes"
Seguidament lectura del manifesta a la plaça de l'Ajuntament de Mollerussa i exposició durant
la xerrada a càrrec del educadora social, postgrau en Medicació Intercultural des de la
respectiva de gènere, especialista en igualtat.
L'activitat es va organitzar conjuntament amb l'ajuntament de Mollerussa i l'associació Albada
de Mollerussa.
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
Pàgina web del consell, diferents mitjans de comunicació i cartelleria.
El nivell de participació va ser alt
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FORMACIÓ DE LA TÈCNICA
Aquest any la tècnica del SIAD ha realitzat formació en polítiques transversal de gènere.
Aquesta formació estava basada en tres temes principals:
- Perquè son necessàries les polítiques transversal de gènere.
- Què són les polítiques transversals de gènere.?
- Eines per incorporar l'objectiu d'igualtat en les polítiques locals.

ASSESSORAMENT I SUPORT A LA FEDERACIÓ “ CONSELL DE DONES DEL PLA D’URGELL” I A LES
ASSOCIACIONS DE DONES DE LA COMARCA.
- Assessorament i suport a totes les entitats i associacions de dones de la comarca del Pla
d’Urgell.
- Participació en l’Assemblea General que organitza cada any la Federació de dones
“ Consell de Dones del Pla d’Urgell” amb les associacions de la comarca.
- Difusió de tots els actes que fa LA FEDERACIO a altres associacions
- Tramitar subvencions
-
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9.

MEMÒRIA TÈCNICA DEL CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT
INFANTIL
I
ATENCIÓ PRECOÇ
2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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1. INTRODUCCIÓ
L’atenció Precoç és el conjunt d’intervencions dirigides als infants de 0 a 6 anys, a les
famílies i a l’entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció
terapèutica, de caràcter interdisciplinari, pel que fa als trastorns del desenvolupament.
Aquestes intervencions es realitzen des del moment de la concepció fins, com a màxim, quan
l’infant compleix els sis anys, per tant, inclou les etapes prenatal, perinatal i postnatal de la
primera infància.
El servei d’atenció precoç és un servei universal i gratuït, que es presta en els Centres
de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que formen part de la Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública, integrada en el Sistema Públic de Serveis Socials, i garanteixen
l’atenció pública dels infants amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de presentar-los
de 0 a 6 anys a tot Catalunya. En aquest sentit, la sectorització territorial i la universalització de
la Xarxa ha facilitat que , des de qualsevol indret de la nostra societat, es pugui accedir a un
servei d’atenció precoç.

És una xarxa pública que esta constituïda per centres de diferents tipologia i titularitat:
centres públics – ja siguin aquests propis de la Generalitat o dels diferents ens locals- i centre
privats amb els quals es concerta la gestió del servei.
Principis reguladors de la xarxa:
-

Equitat: Tots els infants han de ser igualment atesos.

-

Oportunitat: Tots els infants han de tenir la mateixa oportunitat de ser atesos.

-

Proximitat: L’atenció dels infants ha de ser el més propera possible. Atenent un pla
de sectorització, s’assigna a cada centre una zona i una població determinada.

-

Coordinació: L’actuació ha d’estar coordinada amb altres dispositius sanitaris,

educatius, socials i tots aquells que atenen a la primera i petita infància.
La xarxa d’atenció precoç, que en l’actualitat disposa de 94 CDIAPS distribuïts per tot el
territori català, ha anat desenvolupant un model assistencial de qualitat, fonamentat en l’atenció
global i integral, la metodologia interdisciplinar i la promoció de la prevenció en l’entorn familiar i
escolar en el moment en què és més efectiva.
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El model assistencial aplicat al servei d’atenció precoç inclou actuacions de suport i
acompanyament a les famílies en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral dels
infants.
Els professionals que formen part de l’equip interdisciplinar dels CDIAP són experts en
desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família, entorn). Hi ha
especialistes en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia i neuropediatria, entre altres.
La Coordinació amb els dispositius sanitaris, educatius, socials i tots aquells que atenen
a la primera infància de les zones d’influència del CDIAP constitueix un dels eixos fonamentals
per a poder desenvolupar les tasques de detecció i prevenció així com la intervenció amb l’infant
i la seva família. El treball en xarxa amb els diferents serveis que treballen amb la petita infància
al territori és essencial i permet establir criteris eficaços de derivació, conèixer i aprofitar més els
recursos de la zona, intercanviar i compartir experiències, dissenyar estratègies d’actuació
conjuntes, compartir la visió del cas, fer recerca i formació, etc...
El CDIAP del Pla d’Urgell, és un dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç de Catalunya. És gestionat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i està subvencionat a
través del conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i la Generalitat de Catalunya. Es
tracta d’un servei públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral de tots els infants
de zero a sis anys de la comarca i llurs famílies.

En aquesta memòria presentem les dades referents a l’atenció i activitats dutes a terme
des del CDIAP durant l’any 2019.

92

2. ESTADÍSTIQUES DE L’ANY 2019

2.1. DADES GENERALS DE LA POBLACIÓ ATESA L’ANY 2019
Tal i com s’observa a la taula 1, durant l’any 2019 s’ha atès un total de 254 infants amb
les seves famílies, que representa el 10,76% del total de la població de 0 a 5 anys i 11 mesos de
la comarca del Pla d’Urgell.
L’1 de gener del 2019 hi havia 160 infants donats d’alta al CDIAP i a finals del mateix any n’hi
havia 157. Durant l’any 2019, 94 infants han iniciat atenció (altes) i 97 l’han finalitzat (baixes).
Taula 1. Infants atesos durant l’any 2019, Altes i Baixes.
Nombre d’infants atesos a 01/01/2019

160

Nombre d’infants que varen iniciar l’atenció durant l’any 2019: Altes

94

Nombre d’infants que varen finalitzar l’atenció durant l’any 2019: Baixes

97

Nombre d’infants atesos a 31/12/19

157

Nombre total d’infants atesos durant l’any 2019

254
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2.2. EVOLUCIÓ DE L’ATENCIÓ

Tal i com es pot observar al gràfic 1, hi ha una certa tendència creixent en el nombre
d’infants atesos al CDIAP del Pla d’Urgell en els darrers anys.

Gràfic 1. Evolució de l’atenció al CDIAP
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2.3. POBLACIÓ POTENCIAL I POBLACIÓ ATESA: TAXA DE COBERTURA
A la taula 2, s’ha comptabilitzat la població de 0 a 5 anys i 11 mesos de tota la comarca
del Pla d’Urgell.
Taula 2. Taxa de cobertura del CDIAP del Pla d’Urgell
POBLACIÓ 0-6 ANYS
Anys
2012
2013
2014

Total
Població
2680
2696
2648

Atesos
165
195
211

% taxa de cobertura
6.2%
7.2%
8%

2015
2016
2017
2018
2019

2577
2454
2360
2360*
2360*

214
232
225
247
254

8.3%
9.5%
9.5%
10.46%
10.76%

Les dades mostren com la taxa de cobertura del nostre CDIAP s’ha anat incrementant
en els darrers sis anys fins arribar l’any 2019 a un 10.76%.
En general, es considera que la taxa de cobertura dels CDIAP ha de ser d’un 7, 5% de la població
diana (nombre d’infants de 0 a 5 anys i 11 mesos de la comarca). Com s’observa, la taxa de
cobertura del nostre CDIAP és superior a la taxa establerta.
*Són dades extretes de l’Idescat però no estan actualitzades per aquest any 2019.
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2.4. NOVES DEMANDES DE L’ANY 2019
Aquest any 2019 s’ha comptabilitzat un total de 94 noves altes, tal i com s’aprecia al
gràfic 2.
Aquest any hi ha hagut un augment en les derivacions des de l’àmbit sanitari (ABS/CAP,
pediatria i hospitals) creiem que aquest fet és degut a la participació del CDIAP en el
PROGRAMA PLUS, que ha fet que augmentessin les derivacions de nadons amb plagiocefàlia,
que fins ara eren atesos des de RHB pediatria.
En segon lloc, l’altre agent derivador majoritari és el de l’àmbit educatiu, que inclou EAP,
escola ordinària i escoles bressol.
Aquest any també ha augmentat l’agent derivador “família”, es a dir, famílies que han fet
demanda d’atenció al CDIAP, sense ser derivats per cap agent ja sigui per que coneixien el servei
per haver-ne fet ús amb anterioritat o bé l’han conegut pel boca-orella. Això sembla indicar que
el servei del CDIAP, cada cop és més conegut i apreciat entre la població.
Destaquem que la dada obtinguda l’any passat de l’agent de l’àmbit social era de zero
derivacions i aquest any ha augmentat mínimament, caldrà considerar quin és el treball a fer, per
tal de millorar la derivació en aquest àmbit.
Gràfic 2. Procedència de la derivació de les noves demandes del 2019

Derivació noves demandes
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Durant l’any 2019, els motius de consulta més freqüents són el retard de llenguatge i
parla amb un 34,04% i el desenvolupament motriu amb un 20.21%.
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Els trastorns del desenvolupament emocional representen un 17% , dada que ha augmentat
respecte l’any passat que representava un 9%. Els casos de risc biològic també han augmentat,
i representen un 9,57% de les noves demandes. (Gràfic 3)

Gràfic 3. Motiu de consulta de les noves demandes del 2019
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Gràfic 4. Diagnòstic principal de les noves demandes del 2019

Transtorns
psicomotors; 1

Trastorns auditius; 0
Variant de la
normalitat; 3
T. Expressió
somàtica; 3

Diàgnostic principal de històries noves
T. Del
desenvolupament
cognitiu; 0

Trastorns visuals; 0

Altes capacitats; 0

T. Relació i la
comunicació; 6

Altres trastorns; 15
T. Afectiusemocionals; 6

T. Regulació i
comportament; 6

T. Desenvolupament
motor; 15

Factors de risc; 10

En proces diagnòstic;
10

T. Del
desenvolupament
del llenguatge; 12

Altres trastorns

T. Desenvolupament motor

T. Del desenvolupament del llenguatge

En proces diagnòstic

Factors de risc

T. Regulació i comportament

T. Afectius- emocionals

T. Relació i la comunicació

T. Expressió somàtica

Variant de la normalitat

Transtorns psicomotors

Trastorns auditius

Trastorns visuals

T. Del desenvolupament cognitiu

Altes capacitats

En el gràfic 4, s’ha recollit el diagnòstic funcional principal dels 94 infants que durant l’any 2019
van fer una demanda de consulta al CDIAP del Pla d’Urgell. En la majoria de casos es tracta
d’una primera hipòtesi diagnòstica que cal confirmar al llarg del procés terapèutic.
En alguns casos la hipòtesi diagnòstica no concorda amb el motiu de demanda.
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2.5. TOTAL INFANTS ATESOS DURANT L’ANY 2019

Gràfic 5. Diagnòstic principal del total d’atesos durant el 2019

Diagnòstics del total d'infants atesos

Tr. auditius; 2Tr. psicomotors; 2
Variant de la
Tr. cognitiu; 2
normalitat; 4
Tr. D'exp somàtica;
9
En procés
diagnòstic; 17
Tr. Afectiusemocionals; 18

Tr. Visuals; 1
Altes capacitats; 0

Altres trastorns

Altres trastorns; 47Tr. llenguatge
Tr. motor
Tr. Relació i la comunicació
Només factors de risc

Tr. Regulació i
comportament; 21

Tr. Regulació i comportament
Tr. llenguatge; 42

Tr. Afectius-emocionals
En procés diagnòstic
Tr. D'exp somàtica

Només factors de
risc; 25

Variant de la normalitat
Tr. auditius

Tr. Relació i la
comunicació; 28

Tr. motor; 36

Tr. psicomotors

Dins la categoria “Altres trastorns” s’engloba el retard evolutiu global i la
pluridiscapacitat, com es pot veure en el gràfic 5, representen el 18,05 % dels infants
atesos que són 254 .
El 16,53 % correspon a retard-trastorn de llenguatge-parla. El 14,17% correspon
als trastorns del desenvolupament motor i el 11,02% als trastorns de la comunicació i la
relació.
Finalment, afegir que hi ha un 9,8% dels casos que (no tenen diagnosticat un trastorn
propi del desenvolupament, però si s’han detectat diversos factors de risc de patir-ne
algun. ) està associat amb factors de risc de patir-ne.
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Gràfic 6. Edat d’acollida del total d’atesos durant el 2019

Edat d'acollida del total d'atesos
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L’acollida dels infants entre els 37 i 48 mesos, correspon a un 26,59% i dels 49 a 62
mesos a un 24,46%. Per tant, arribem a la conclusió que més d’un 50% dels infants arriben al
CDIAP entre 3 i 5 anys, coincidint amb l’inici de l’etapa d’escolaritat. La franja d’edat ha
augmentat respecte a l’any passat, i seria important que els nens arribessin el més aviat possible
per poder fer un bon treball terapèutic. (gràfic 6)
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Gràfic 7. Procedència del total d’atesos durant el 2019

Tal i com es pot apreciar en el gràfic 7, la meitat del total d’infants atesos, un 47,30 %
provenen de la capital, Mollerussa.
L’altra meitat es troba repartida entre la resta de municipis de la comarca. Podem
destacar els municipis de Linyola amb un 7,46%, Torregrossa amb un 7,05% , seguits per
Vilanova de Bellpuig amb 6,22%.
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2.6. BAIXES DE L’ANY 2018
Durant l’any 2019, han finalitzat l’atenció terapèutica al CDIAP del Pla d’Urgell un total de 97
infants. Tal i com es pot observar en el gràfic 8, les causes d’aquestes baixes han estat, un
41.23% degudes a millora de la simptomatologia, és a dir, són altes terapèutiques.
Un 23.71 % dels casos, ha estat per iniciativa familiar (en fase diagnòstica o en fase de
tractament). Aquestes, es possible que hagin estat baixes per dificultats en el transport al viure a
fora de la capital de comarca, dificultats amb la conciliació laboral, manca de suport de família
extensa,... també potser degut a no estar d’acord amb el tractament proposat, o bé no ser
conscients de les dificultats del seu fill/a, entre d’altres.
Cal remarcar, que un 18.55 % s’ha donat de baixa perquè l’infant havia arribat a l’edat màxima
d’atenció del CDIAP (5 anys i 11 mesos).

Gràfic 8. Motiu de les baixes de l’any 2019
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Les dades del gràfic 9 corresponen als 97 infants donats de baixa durant l’any 2019. El
temps d’estada al nostre CDIAP ha estat variable depenent de la gravetat del trastorn i/o de l’edat
d’inici d’atenció. El grup més nombrós, un 38.14% dels casos, correspon als infants que han estat
al nostre servei un temps igual o inferior a un any. Aquí podem incloure aquells casos en que
només s’ha fet una valoració diagnòstica, (ja sigui per que han estat variants de la normalitat, o
bé per que han fet demanda al CDIAP quan ja tenien 5 anys, als que sols s’ha pogut fer l’acollida,
valoració, orientació i derivació), o bé els seguiments puntuals (o tractament) dels infants que
han presentat dificultats més lleus.
El 29,89 % de casos, han estat atesos entre un i dos anys al CDIAP. Aquest grup, l’integren
infants que han necessitat una atenció més continuada per la seva complexitat.
El 4,12 % dels casos han estat més de 48 mesos atesos. Molts d’aquests han de continuar rebent
atenció un cop finalitzada l’atenció terapèutica al CDIAP.

Gràfic 9. Temps d’estada al CDIAP de les baixes de l’any 2018
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2.7 TIPOLOGIES DE FAMÍLIES USUÀRIES DEL SERVEI DURANT L’ANY 2019
Com es pot observar a la gràfica 10, al llarg de l’any s’han atès diferents tipologies de famílies.
La tipologia més nombrosa és la família nuclear, el nucli de convivència està composat per la
parella i els fills, d’aquest s’han atès 175 durant l’any 2019. A continuació, podem torbar les
famílies reconstituïdes. Són formades per una parella adulta on almenys un dels conjugues té un
fill d’una relació anterior. Un total de 21 han estat ateses durant l’any 2019. També, cal destacar
les famílies nombroses, d’aquestes un total de 11 famílies han estat ateses. Estan formades per
3 fills/es o 2 fills/es i un d’ells amb una discapacitat igual o superior a un 33%.
Seguidament, trobem 9 famílies monoparentals, aquestes estan composades per un sol
progenitor i els fills/es. Un altre tipus de nucli a destacar és la família extensa. Està formada per
dues o més generacions, d’aquesta s’han atès 11 nuclis.

Gràfic 10. Tipologia de famílies usuàries del servei
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2.8 DIAGNÒSTIC SOCIAL

Les dades del gràfic 11 reflecteixen el diagnòstic social de les famílies usuàries del servei. La
majoria de famílies, un total de 202 estan en una situació de protecció i sense necessitat
d’intervenció social. Aquestes es caracteritzen per ser famílies organitzades, amb capacitat i
recursos interns i externs, però que, a causa de les dificultats del seu fill, requereix adaptacions,
assessorament i activació de nous recursos per la criança.
S’han atès famílies en situació de vulnerabilitat social, un total de 38. Són nuclis on les capacitat
parentals disminueixen a causa d’unes característiques i/o condicions (transitòries o permanents)
biològiques, psicològiques i/o socials comportant un risc important en la criança del seu fill.
També trobem les famílies en situació de risc social, durant l’any 2019 hem atès un total de 14
famílies. Són nuclis on els cuidadors presenten greus dificultats que els impedeixen tenir cura del
seu fill impedint el seu correcte desenvolupament.

Gràfic 11 Diagnòstic social

Diagnòstic sociofamiliar
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3. COORDINACIONS AMB ELS RECURSOS DE LA ZONA
El CDIAP del Pla d’Urgell considera fonamental la coordinació amb tots aquells serveis i
professionals que intervenen amb els infants atesos, amb l’objectiu de crear una xarxa de
relacions que permeti l’intercanvi regular d’informació. És molt important treballar de forma
coordinada, per tal de dur a terme activitats de prevenció i detecció precoç, així com per garantir
una bona derivació dels infants que ho necessiten.
Les coordinacions externes contemplen activitats amb els següents dispositius:
•

Salut:
o
o
o
o
o

CAP
CSMIJ
Hospitals
Widex
Altres (Consultes mèdiques privades, Centre de medicina connectiva,... )

•

Educació
o EAP
o Escola Bressol
o Escoles Ordinàries.
o Escola Educació Especial
o CREDA
o CREDV
o Escola privada o concertada

•

Serveis Socials:
o EAIA
o DGAIA
o Adopcions
o EBASP
o Altres CDIAPs

•

Administracions Públiques
o Ajuntament
o Consell Comarcal
o Diputació

•

Teixit Social
o ONG’s, Fundacions...

Els objectius de les activitats de coordinació són:
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•

Intercanviar informació en relació als infants atesos.

•

Acordar estratègies conjuntes en relació a aquests infants per aconseguir els objectius
proposats, d’acord amb les funcions de cadascú.

SALUT:
• CAP/PEDIATRIA: L’objectiu de les reunions és la coordinació entre els serveis pel
seguiment dels casos derivats, criteris de derivació i altres temes que puguin preocupar
als dos serveis. La freqüència de coordinació és semestral a banda de les coordinacions
específiques que es realitzen segons el que s’estableix en cada pla d’atenció terapèutica.
• CSMIJ ( Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) : Amb el CSMIJ s’ha establert la
necessitat de realitzar reunions de coordinació especifiques per a cada cas que necessiti
ser derivat amb l’objectiu de realitzar el traspàs del cas.
• HOSPITALS: L’objectiu dels contactes regulars amb diferents especialitats dels hospitals
de referència de la zona, és l’intercanvi d’informació sobre els aspectes mèdics, proves
complementàries, moment evolutiu dels infants atesos. La freqüència no està definida,
es basarà en les necessitats de cada cas. Únicament en relació amb els especialistes
d’otorrinolaringologia es realitzarà almenys una sessió de coordinació anual.
•

WIDEX- Centre Auditiu Aural de Lleida. S’estableix una coordinació anual per tal de
poder fer el seguiment dels casos atesos i derivats. A banda de la coordinació anual es
realitzen coordinacions específiques que es realitzen segons el cas atès.

• ALTRES: segons les necessitats del cas, el professional de referència durà a terme la
coordinació corresponent amb altres serveis.

EDUCACIÓ:
• ESCOLA BRESSOL: Pels infants atesos al CDIAP que estiguin a l’escola bressol, es
realitzen coordinacions per valorar la evolució de l’infant, s’elaboren estratègies
conjuntes amb les educadores i es fan observacions directes a l’aula.
• EAP ( Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica): L’objectiu de les
reunions és planificar el procés de valoració dels infants amb necessitats educatives
especials i coordinar temes d’àmbit més general. La freqüència de les coordinacions es
basarà en les necessitats de cada cas, com a mínim es farà una reunió anual abans de
les preinscripcions de P3.
• Escola Ordinària: Segons les necessitats del cas, es realitzen observacions dins de
l’aula i en conseqüència es realitzen coordinacions amb tutors, mestres d’educació
especial i coordinadors de cicle per determinar necessitats d’atenció i marcar pautes
d’actuació. Aquestes reunions de coordinació sempre es realitzen conjuntament amb
l’EAP. Es duran a terme dues coordinacions anuals amb cada escola. (21 escoles). En
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algunes situacions, segons les necessitats de cada cas, poden també realitzar-se
observacions dins l’aula.
• CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius) : Es realitza una
reunió anual al març per tal d’informar i fer traspàs d’aquells casos que seran donats
d’alta del CDIAP i que es consideren que haurien de ser valorats pel CREDA. Segons
les necessitats dels casos es realitzaran diverses reunions durant l’any.
• ALTRES: En funció de les necessitats de cada cas, es podran realitzar coordinacions
amb escoles especials, CREDV (Centres de Recursos per a Deficients Audiovisuals) i
escoles privades o concertades.

SERVEIS SOCIALS:
•

EBASP (Equip bàsic d’atenció primària de Serveis Socials ): Coordinació amb el
referent social en funció de les necessitats especifiques de cada cas.

•

EAIA ( Equips i centres d'atenció a la infància i l'adolescència) : Dos cops a l’any,
l’EAIA organitza unes “macro-coordinacions” amb tots els agents implicats en els casos
que tenen en seguiment. En aquestes coordinacions el CDIAP hi és convocat quan tenim
algun cas compartit. Hi assisteixen: EAIA, SIFE (Servei d'Integració en Famílies
Extenses), EBASP, EDUCADORS DE CARRER,EAP, CSMIJ, CAP, MOSSOS i CDIAP.

DGPS ( Direcció General de Protecció Social):
Les coordinacions amb la Direcció General de Protecció Social es realitzaran per casos que
requereixen un traspàs d’expedient a un altre CDIAP, per canvi de domicili o situacions
d’excepcionalitat.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:
Es mantindran contactes amb les diferents administracions públiques en relació a aspectes de la
prestació de serveis del CDIAP.
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VALORACIÓ DE LES COORDINACIONS REALITZADES AL 2019

Aquest any 2019 les coordinacions realitzades amb el CAP han estat dues anuals tal i com
s’havia previst tot i que s’han realitzat coordinacions amb els pediatres en funció de les
necessitats de cada cas. Aquestes coordinacions s’han dut a terme tant de forma telefònica com
via e-mail.
Amb hospitals s’ha realitzat coordinacions via telefònica o per correu electrònic amb digestius,
neuropediatres, traumatòlegs, metges rehabilitadors i ORL en funció de les necessitats dels
casos atesos al CDIAP.
Aquest any no ha estat possible realitzar la coordinació prevista anualment amb l’ORL de l’HUAV.
Amb WIDEX s’ha realitzat coordinacions per telèfon i correu electrònic per tal de poder parlar
dels casos derivats i establir uns criteris de millora de la comunicació entre el centre i el CDIAP.
Les coordinacions i visites realitzades a les escoles bressol de la comarca s’especifiquen dintre
del programa de prevenció i detecció a les escoles bressol que es troba ubicat en el punt 5
d’aquesta memòria.
Respecte a l’EAP i les escoles ordinàries s’han realitzat dues coordinacions anuals tal i com
estava establert. En aquestes coordinacions, l’equip del CDIAP i EAP es traslladen a les escoles
per tal de dur a terme les coordinacions. Tot i aquestes coordinacions s’ha mantingut un contacte
fluid tant mitjançant trucades telefòniques com per correu electrònic, en funció de les necessitats
de cada cas.
Amb el CREDA s’ha realitzat una coordinació al març que va tenir lloc a les instal·lacions del
CDIAP. Depenent del cas s’ha mantingut un contacte fluid amb el CREDA mitjançant el correu
electrònic o trucades telefòniques.
També s’ha realitzat una reunió de coordinació conjunta amb tots els CDIAPs de la província de
Lleida per tal de conèixer el nou Equip directiu de CREDA ¡ establir criteris comuns de derivació.
Aquesta reunió va tenir lloc a les instal·lacions del CREDA.
Amb CREDV s’han mantingut coordinacions en funció de les necessitats dels casos atesos al
CDIAP, on la referent del CREDV s’ha traslladat al CDIAP i també s’han mantingut coordinacions
telefòniques i via e-mail.
L’EAIA aquest any ha organitzat 3 “macro - coordinacions” de les quals només hem assistit a
una. Tot i això s’han realitzat coordinacions per casos més específics fora d’aquestes.
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Pel que fa a les coordinacions amb DGPS i administracions públiques és la coordinadora del
CDIAP qui manté un contacte fluid.
Amb EBASP, el CDIAP ha pogut comptar amb la figura de la Treballadora Social fins al març.
Durant aquest temps va estar ella qui mantenia el contacte i realitzava les coordinacions
necessàries. Donat que a l’abril aquesta figura va desaparèixer, les coordinacions les ha realitzat
els professionals del CDIAP amb la Treballadora Social de referència, en funció de la necessitat
de cada cas.
Amb el CSMIJ s’ha realitzat una coordinació en la que va assistir tot l’equip del CDIAP i es van
tractar les possibles derivacions d’infants un cop han finalitzat la seva atenció al CDIAP i
requereixen continuar rebent atenció terapèutica en salut mental.
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4. PROGRAMA PLUS

El Programa Plus és un projecte de coordinació interdepartamental entre els Serveis de Pediatria
i Rehabilitació de la Regió Sanitària de Lleida i els CDIAP de les comarques de referència (Segrià,
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra) per la millora de la rehabilitació global dels
pacients en edat pediàtrica.
L’objectiu és millorar la coordinació entre el Servei de Pediatria, Servei de Rehabilitació i CDIAP
per millorar l’atenció dels pacients amb especial complexitat i necessitats d’atenció global.
Aquest projecte també pretén evitar la duplicitat i variabilitat en l’abordatge d’aquests
pacients i millorar la coordinació entre tots els agents que intervenen en el maneig del
pacient i la família.
Aquest 2019, s’han dut a terme reunions de coordinació cada dos mesos. Aquestes reunions són
conduïdes per Marta Gabernet (Responsable de CATSALUT)
Els implicats en aquest projecte són:
▪

Per part del Departament de Salut (Regió Sanitària Lleida):
o

Unitat d’Atenció al Ciutadà

o

Servei de Pediatria i Neuropediatria de l’H.U. Arnau de Vilanova de Lleida (ICS)

o

Servei de Rehabilitació i Rehabilitació Infantil de l’H.U. Santa Maria de Lleida
(GSS)

o
▪

Servei de Treball Social de l’H.U. Arnau de Vilanova de Lleida (ICS)

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
o

CAD Lleida: Servei de Valoració i Atenció a la Discapacitat

o

CDIAPs: Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç del territori:
•

CDIAP del CAD- Lleida

•

CDIAP GSS – Lleida

•

CDIAP Segrià – Lleida

•

CDIAP les Garrigues – Juneda

•

CDIAP Pla d’Urgell – Mollerussa

•

CDIAP Noguera – Balaguer

•

CDIAP Segarra - Cervera

•

CDIAP Urgell – Tàrrega
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5. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL
Programa de Prevenció per a les Escoles Bressol de la comarca:
El programa de prevenció està dirigit a sensibilitzar als professionals de la petita infància sobre
el desenvolupament infantil i els possibles desajusts, amb l’objectiu de prevenir-los, detectar-los
en cas que hi siguin i poder oferir una atenció terapèutica al CDIAP si es considera oportú.

Aquest programa es desenvolupa mitjançant les visites que els professionals del CDIAP
realitzem de forma periòdica a les Escoles Bressol de la comarca.

En aquestes visites es recull les inquietuds de les educadores en la seva tasca professional.
Elles, observant acuradament els infants dia a dia són les més indicades per detectar, en un
primer moment, les diferents dificultats que poden presentar en el seu desenvolupament. Un cop
recollida aquesta informació, el professional del CDIAP fa una primera observació de l’infant en
el mateix context de l’Escola Bressol. També es realitzen observacions més generals, per tal de
detectar possibles signes de risc o dificultats en altres infants.

Posteriorment, tenint en compte el criteri de les educadores, es valora si la dificultat que presenta
cada infant és susceptible de derivar al CDIAP o bé es fa un seguiment en la mateixa escola
bressol.
Dins aquest programa es realitza una tasca d’assessorament a les professionals de les escoles
bressol pel que fa a signes de risc en el desenvolupament i sobretot en aquells trastorns o
dificultats que són menys freqüents. També es dóna orientacions sobre com poder minimitzar
aquestes dificultats. L’objectiu és evitar que un aspecte que pot ser només una variant de la
normalitat es converteixi en una dificultat més important, i així realitzar una de les tasques de
prevenció més importants d’aquest programa.
La Comarca del Pla d’Urgell compta amb 19 escoles bressol.
La previsió de visites que es fa pel curs escolar, és d’un cop per trimestre a cada escola. Fet que
suposaria un mínim de 57 visites. Per poder millorar el servei, es va distribuir les 19 escoles
bressol entre les tres psicòlogues de l’equip. Aquestes es van comprometre amb cada escola
bressol a realitzar una visita com a mínim per trimestre. La logopeda i el fisioterapeuta, hi van en
funció de la demanda. Aquest any 2019 s’han dut a terme 57 visites a les escoles bressol de la
comarca. Es va passar de 25 visites al primer trimestre, 22 el segon trimestre, i 10 visites el tercer
trimestre.
Cal remarcar, la millora en el nombre de visites a escoles bressol respecte a l’any anterior que
van ser de 37 visites.
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6. ACTIVATS DE DOCÈNCIA / RECERCA

PROGRAMA PC CATALUNYA
El Programa PC Catalunya és un treball de recerca clínica amb la finalitat d’obtenir dades
epidemiològiques sobre la paràlisi cerebral infantil al nostre medi. Aquest ha estat possible
gràcies a l’establiment d’un conveni entre el Departament de Salut, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l’Associació APEPC.CAT (Associació de Professionals per a l’Estudi de
la Paràlisi Cerebral Infantil).
L’objectiu és:
-

Regular les condicions i procediments pels quals s’ha de regir la cessió i tractament de
dades

-

Conèixer la realitat epidemiològica de la PCI a Catalunya

-

Potenciar la millora de la prevenció primària i secundària de la PCI

Aquest registre permet als professionals:
- Sistematitzar la recollida de dades de manera àmplia i ordenada
- Ajudar a descriure el perfil clínic del nen
- Visualitzar la seva evolució i les seves necessitats
Els principals beneficiaris dels resultats d’aquest estudi seran les persones amb PC i les seves
famílies, ja que permetrà a l’administració preveure i planificar els recursos en funció de la
informació sobre les seves necessitats.

REGISTRE CREDV ONCE

El registre CREDV ONCE consisteix en una autorització d’us de dades personals. Aquest registre
es demana als infants d’atenció precoç que han rebut un mínim de 3 valoracions de seguiment.
Permet a les famílies d’aquest infants, rebre per part del
CREDV LLEIDA un assessorament i una prestació de serveis d’ajuda destinats a alumnes amb
discapacitat visual.
Aquests infants són inclosos al llistat d’alumnes atesos per la professional del CREDV
corresponent (amb l’especificitat d’assessorament al CDIAP) i al llistat general del CREDV ONCE
BARCELONA.

Per formar part d’aquest registre, CREDV ONCE demana a la família la firma de dos
documents d’autorització de dades personals (un corresponent al CREDV i l’altre al
CDIAP) i la del consentiment exprés per la tractament de dades personals.
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REALITAT ASSISTENCIAL DELS INFANTS AMB LA SÍNDROME DE DOWN ALS CDIAPS

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Fundació Catalana Síndrome de
Down i el grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de vida-DISQUAVI” de la FPCEE Blanquerna
(URL), s’informa de la recerca iniciada per conèixer la realitat assistencial d’un grup de població
que actualment s’està atenent des dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP) de Catalunya i es demana la col·laboració en l’estudi: La realitat assistencial dels infants
amb la Síndrome de Down atesos als CDIAP de Catalunya el 2018.
La xarxa pública de CDIAP de Catalunya es va crear ara fa més de 20 anys en el marc d’una
societat que ha canviat considerablement en aquests anys. Una societat que, malgrat les
dificultats, ha generat equipaments sociosanitaris i educatius a l’abast de tothom donant lloc a
una cultura inclusiva. Perquè som conscients de tots aquests canvis, es fa necessari conèixer
quina és l’atenció que reben els infants menors de 6 anys amb la Síndrome de Down i les seves
famílies als CDIAPs de Catalunya durant el 2018.
L’objectiu es avançar en el coneixement de la població d’infants amb Síndrome de Down atesos
als CDIAPs de Catalunya i així poder dissenyar conjuntament polítiques assistencials cada
vegada més ajustades a les necessitats i a les possibilitats actuals.
Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de la Recerca de la FPCEE Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull.
L’estudi consisteix en respondre un qüestionari en línia sobre l’atenció rebuda per cada un
d’aquests infants del nostre centre i les seves famílies.
Per tal de poder respondre al qüestionari és necessari que les famílies o tutors legals d’aquests
infants siguin informats, acceptin que respongueu el qüestionari utilitzant la seva història clínica
i signin el corresponent consentiment informat amb el qual es garanteix la seva confidencialitat.

XERRADA FORMATIVA A IES MOLLERUSSA
El dia 27 de març del 2019 es va dur a terme la xerrada formativa “l’Atenció Precoç i el servei del
CDIAP al Pla d’Urgell”. Aquesta formació es va realitzar en el mòdul MP06 Desenvolupament
cognitiu i motriu del cicle superior d’Educació Infantil, amb una durada de 2h, amb l’objectiu de
donar a conèixer el funcionament del CDIAP i l’atenció precoç a les persones que en un futur
pròxim puguin dedicar-se a la primera infància.
Aquest any 2019 la xerrada formativa va estar impartida per la Minerva Dalmau i Arnau Canela,
psicòloga i fisioterapeuta del CDIAP.

114

CONVENIS AMB UNIVERSITATS PER A PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES
El CDIAP del Pla d’Urgell disposa de convenis de cooperació educativa per al desenvolupament
de programes de pràctiques amb diferents universitats, com:
-UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
- UdL (Universitat de Lleida)
- UVic (Universitat de Vic)
- URL (Universitat Ramon Llull Blanquerna Barcelona)
- URV (Universitat Rovira i Virgili Tarragona)
Aquest any 2019 el CDIAP ha tingut dos estudiants en pràctiques de l’últim curs del Grau de
Psicologia de diferents universitats catalanes i una fisioterapeuta en pràctiques del màster en
fisioteràpia pediàtrica de Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

-

S.M , estudiant de 4rt de psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
90 hores de pràctiques entre els mesos de febrer i abril
Tutora de pràctiques: Letícia M.F

-

S. G, fisioterapeuta en pràctiques del màster en fisioteràpia pediàtrica de Blanquerna Universitat Ramon Llull
150 hores de pràctiques entre els mesos de gener i maig
Tutor de pràctiques: Arnau C.B

-

Marc D.D.V, estudiant de 4rt de psicologia per la UDL.
150 hores de pràctiques entre els mesos d’octubre a desembre.
Tutora de pràctiques: Minerva D. LL.
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7. RECURSOS HUMANS I FÍSICS. PROFESSIONALS I FUNCIONS
L’estabilitat de l’equip de professionals és un important indicador de qualitat.
Aquest any 2019 no s’ha pogut mantenir l’estabilitat de l’equip que havíem aconseguit
durant l’any anterior, doncs durant el primer trimestre de l’any la figura de DTS que s’havia estat
compativilitzant amb els serveis socials bàsics, va acabar formant part de l’eqiup de l’EBAS, per
especialització de la tècnica i per compliment de ràtios. No obstant es considera necessari i
imprescindible poder comptar amb aquest rol professonal ja que la normativa així ho preveu. Hi
ha dos fets que dificulten la seva provisió:
-1. El fet que ha de ser una jornada parcial
-2. El valora amb tot l’equip que hauria de ser una DTS experta en l’àmbit.
Durant el 2019 no s’ha fet cap procés de selecció per poder proveir aquest lloc de treball;
tot i que és un rol que cal tenir a l’equip multidisciplinar segons marca la normativa vignet.
Es considera oportú que la Treballadora Social del CDIAP ha de ser una professional
formada i especialitzada en la petita infància i en atenció precoç, tal i com ho requereix aquest
lloc de treball per la seva especificitat.
Tot i aquesta mancança el servei compta amb el suport administratiu de l’àrea i de la cap
d’àrea d’atenció a les persones, que allibera a l’equip tècnic de les tasques més administratives
i burocràtiques (control de pressupostos, gestió econòmica, fases comptables, elaboració de
conveni, subvencions...). Aquest professionals són compartits amb tots els serveis de l’àrea
d’atenció a les persones però venen finançats exclusivament per la firxa 1 del Contracte
Programa.
Les funcions dels diferents professionals de l’equip són tant l’atenció directa com
l’indirecta. Per tasques d’atenció directa entenem l’atenció als infants i a les seves famílies: des
de l’entrevista d’acollida, les sessions de valoració, les sessions de tractament/seguiment dels
infants i les entrevistes familiars. Les tasques d’atenció indirecta inclouen: les reunions d’equip,
les coordinacions amb d’altres professionals que tenen alguna vinculació amb l’infant, els
assessoraments i supervisions, tasques de prevenció, sensibilització, formació, investigació,
recerca, realització d’informes, programacions dels infants i tasques administratives i de gestió
del centre.
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Un aspecte d’especial rellevància pel CDIAP és la “supervisió”.
Aquest any hem mantingut com a supervisores a tot l’equip del CDIAP SEL SEGARRA.
L’any passat ja vàrem valorar molt positivament poder comptar amb la participació de tot l’equip
del CDIAP de la Segarra en les supervisions i sessions clíniques realitzades, per tal de que totes
les disciplines hi tinguin veu i poder fer confluir les diferents mirades a l’hora de parlar d’un cas
concret.
“El CDIAP és un equip multidisciplinar, perquè el diàleg entre sabers, ens orienta.”

Aquest 2019 s’han dut a terme 6 sessions de supervisió de 4 hores cadascuna.

L’Equip del CDIAP Pla d’Urgell, aquest any 2019 ha estat pels següents professionals:

•

Tres Psicòlogues:

•

Un Fisioterapeuta.

•

Dos Logopedes

•

Un Neuropediatra

•

Supervisors

•

Suport administratiu

•

Suport cap d’àrea

SUPERVISIÓ UTAC
S’han realitzat tallers de seguiment de casos de candidats a usar Comunicació Augmentativa
organitzats per la UTAC (unitat de tècniques augmentatives de comunicació).
La UTAC funciona com a Servei Extern de la Facultat de Psicologia, mitjançant acords de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació i Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies) i la Universitat de Barcelona (Departament de Psicologia
Evolutiva i de l’Educació).
L'avaluació, la intervenció i el seguiment tenen per objecte orientar i millorar les competències
dels professionals sobre els sistemes de signes i les tecnologies de suport més adequades, i
sobre els procediments d'intervenció i d'interacció social necessaris en els diferents entorns de
l’infant.
Els tallers han consistit en 2 sessions de 3 hores (de 10:00h a 13:00h) que es realitzen a la seu
de la UTAC-Sírius (a Barcelona).
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8. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA DELS PROFESSIONALS
En aquest apartat inclourem totes aquelles activitats realitzades pels professionals que
han format part de l’equip del CDIAP del Pla d’Urgell durant l’any 2019 vinculades més
directament amb l’àmbit de l’Atenció precoç, ja sigui com a docència, formació i/o recerca.
Des del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per aquest any 2019 es destina una partida
pressupostària especial de 200€ per professional, per la seva formació
Per aquest any 2019 s’han invertit més hores de formació pels professionals del CDIAP,
i s’ha realitzat una formació específica en Abús sexual en l’Atenció Precoç impartida per la Rosa
Coca, psicòloga del CDIAP ASPACE de Barcelona.

Formació psicòloga/coord
Lloc
Jornada Mirades Singulars abordatges plurals ACAP - BCN
Dixit Lleida L’autisme: des de l’atenció Lleida

Data
15/03/2019
01/02/2019

durada
8
1,5

holística i residencial
Els trastorns del llenguatge a la infantesa

ACAP - BCN

De maig a 12
Juny 2019

X

Jornada

Multidisciplinària.

En

la BCN

30/11/2019

5

Prematuritat, tots sumem
Seminari Psicoanàlisi Angelina Fondevila. El COPC
cas Juanito

Lleida

- D'octubre a 6
desembre 19

Espai de Formació Clínica. L'ús de la Tarragona

Novembre i 6

psicoanàlisi en els símptomes actuals

desembre 19

Curs: Abús sexual infantil: prevenció, sospita,
actuació
Espai de supervisió per a professionals que
treballen amb famílies

Tremp

01/10/2019

20

UdL Lleida

nov-des19

4
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FORMACIÓ (Psicòloga)
Jornada Mirades Singulars abordatges plurals

Lloc
Data
ACAP - BCN 15/03/2019

Dixit Lleida L’autisme: des de l’atenció holística Lleida

durada
8

01/02/2019

1,5

i residencial
Curs: Aplicacions de la caixa de sorra a la
Copc Lleida 30/03/2019
psicoteràpia del trauma complex (Nivell ll)
X Jornada Multidisciplinària. En la
BCN
30/11/2019
Prematuritat, tots sumem
Espai de supervisió per a professionals que
UdL Lleida nov-des19
treballen amb famílies
Curs: Abús sexual infantil: prevenció, sospita, Tremp
01/10/2019
actuació
Seminari Psicoanàlisi Angelina Fondevila. El
COPC D'octubre a
cas Juanito
Lleida
desembre 19
FORMACIÓ (Psicòloga)
Lloc
Data
Jornada Mirades Singulars abordatges plurals ACAP - BCN 15/03/2019
Dixit Lleida L’autisme: des de l’atenció Lleida
01/02/2019

8
5
4
20
6
durada
8
1,5

holística i residencial
Curs: Aplicacions de la caixa de sorra a la
Copc Lleida
psicoteràpia del trauma complex (Nivell ll)
X Jornada Multidisciplinària. En la BCN

30/03/2019

8

30/11/2019

5

Prematuritat, tots sumem
Seminari Psicoanàlisi Angelina Fondevila. El COPC

- D'octubre

a 6

cas Juanito

Lleida

desembre 19

Diagnòstic de hipoacúsia infantil

Hospital

01/03/2019

6

UdL Lleida

nov-des19

4

FOCAP

01/01/2019

20

FOCAP

01/02/2019

20

FOCAP
FOCAP
FOCAP

01/04/2019
01/11/2019
01/04/2019

20
20
20

El dol, estratègies terapèutiques : ajut i FOCAP

01/03/2019

20

SJD
Espai de supervisió per a professionals que
treballen amb famílies
Intervenció psicològica amb hospitalització
infantil
Avaluació psicològica forense amb dret de
família
Introducció a la psicologia perinatal
Ambient i infància
Intervenció psicològica amb persones amb
discapacitat intel·lectual

intervenció amb el dol per suïcidi
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FORMACIÓ (Logopeda)
Jornada Mirades Singulars abordatges plurals

Lloc
Data
ACAP - BCN 15/03/2019

Dixit Lleida L’autisme: des de l’atenció Lleida

durada
8

01/02/2019

1,5

01/03/2019

6

01/01/2019

40

holística i residencial
Diagnòstic de hipoacúsia infantil
Nexe fundació: Grupo de trabajo disfagia
orofaríngea pedátrica
FORMACIÓ (Logopeda)
Els trastorns del llenguatge a la infantesa

Hospital
SJD
Barcelona

Lloc
Data
durada
ACAP - BCN De maig a 12
Juny 2019

FORMACIÓ(Fisioterapeuta)
Lloc
Curs d'avaluació del vincle en infants: Nectunt

Data
may-19

durada
15

oct-19

15

Attachment story completion task (ASCT)
Fisioteràpia amb infants amb autisme, el ACAP-BCN
desenvolupament del cos en TEA
Jornada Mirades Singulars abordatges plurals

ACAP - BCN 15/03/2019

Dixit Lleida L’autisme: des de l’atenció holística Lleida

8

01/02/2019

1,5

01/10/2019

20

i residencial
Curs: Abús sexual infantil: prevenció, sospita,
actuació

Tremp
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9. REVISIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2019 I PROPOSTA DE MILLORA
PER L’ANY 2020
Revisant les propostes de millora que ens havíem proposat per aquest 2019, hem aconseguit:
-

Millorar el programa de prevenció a escoles bressol, amb un increment de les hores de
dedicació en comparació a l’any anterior. S’ha signat un acord de col·laboració amb totes
les escoles bressol.

-

S’ha millorat la coordinació amb el CSMIJ.

-

S’ha aconseguit superar l’auditoria per l’acreditació del CDIAP amb èxit continuant
treballant durant tot l’any amb a la empresa E-Quality, per la elaboració i implementació
del pla de millora en el CDIAP – Acreditació del CDIAP (veure annex 11.3)

-

Aquest any el Consell Comarcal ha subvencionat una formació pels professionals del
CDIAP. Formació en abús sexual infantil impartit per Rosa Coca, psicòloga del CDIAP
ASPACE.

-

S’han editat tríptics informatius del CDIAP.

-

Es forma part del grup de treball de la infància organitzat per l’àrea d’atenció a les
persones i l’UBASP. On es realitzarà un projecte d’àmbit comunitari a la comarca a nivell
d’infància.

-

Es participa en la supervisió de casos a la Unitat de Tècniques Augmentatives de
Comunicació (UTAC) – Sírius de Barcelona.

-

Iniciar l’ús i la validació de l’Escala ADBB amb infants del CDIAP

-

S’ha renovat cert material de la sala de fisioteràpia, arrel de la inspecció del departament
duta a terme pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies en data 26/06/2020,
on es va detectar cert deteriorament d’alguns materials. (Annex 11.4)
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PROPOSTES DE MILLORA PEL 2020:

-

Consolidar tot l’equip de professionals del CDIAP amb la incorporació de la Treballadora
Social.

-

Implementació i auditoria del pla de millora per aconseguir l’ACREDITACIÓ

-

Aconseguir implementació de la RLT amb les revisions salarials que això suposi.
Impressió de tríptics de difusió com a material de prevenció.

-

Consolidar un treball de recerca pel que fa a la prematuritat, plagiocefàlies.. mitjançant
l’elaboració d’uns registres, per tal de poder realitzar algun estudi en els propers anys.

-

Elaboració d’un programa de prevenció per infants de 0 a 12 mesos i la seva
implementació amb una proba pilot en alguna escola bressol de Mollerussa.

-

Contactar amb les llevadores del CAP, per proposar una col·laboració per futurs
programes de prevenció.

-

Buscar un sistema de ventilació per la sala d’espera.

-

Poder disposar de personal propi de neteja.

-

Agilitzar tasques de manteniment de les instal·lacions del sevei.

-

Fomentar tots els procediments digitals (annexa, firma digital, ..)

-

Tot i les coordinacions periòdiques entre la coordinadora del CDIAP o la Cap d’àrea
d’atenció a les persones, es valora positivament la possibilitat de fer una coordinació
anual amb tot l’equip.

-

Tot i disposar de partida pressupostària de formació, al igual que la resta de tots els
professionals del CCPU; es valora positivament, la possibilitat de fer una ampliació,
sempre i quan hi hagi una garantia de finançament.

-

Creació de jornades de formació per a professionals de l’Atenció Precoç i Serveis
Socials

-

Realitzar xerrades dirigides a famílies dutes a terme per professionals externs i/o pels
propis professionals del CDIAP

-

Millorar la coordinació amb altres hospitals que no formen part de la Regió Sanitària de
Lleida.

-

Consolidar un espai de recerca i formació interna, mitjançant la lectura de textos
relacionats amb l’atenció precoç i dedicant dues hores mensuals a treballar-los en equip.

-

Organitzar una formació sobre la prevenció i detecció dels abusos sexuals infantils,
dirigida a professionals que estan en contacte amb infants (salut, ensenyament, EB,
serveis socials, lleure...)

-

Ampliar l’equipametn informàtic.
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10. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA A FAMÍLIES/PROFESSIONALS

El març del 2019 vam passar una enquesta de satisfacció a les famílies ateses al CDIAP, els
resultats obtinguts es poden veure a l’annex 11.1.
Van respondre l’enquesta 86 famílies ateses, és a dir un 33,85 % del total. Considerem que
aquest percentatge de respostes és una bona representació de la mostra total de famílies ateses
pel nostre servei. I hem augmentat el nombre de famílies que l’han respòs respecte l’any passat.
En general, es valora positivament tan el servei que es dona com l’atenció rebuda per part dels
professionals. Hi ha una bona percepció per part de les famílies de la coordinació, de la
confidencialitat, i de la informació que es dona. I moltes famílies comenten que recomanarien el
servei a d’altres persones. Cal remarcar, que hi ha alguna queixa respecte a la sala d’espera
(ventilació, il·luminació,..) que s’ha transmès a gerència per poder solucionar-ho.
Al març del 2019, es va passar una enquesta als professionals del CDIAP Pla d’Urgell, en general
els resultats són positius respecte al grau de satisfacció, reconeixement dins l’equip i amb la
coordinació.
Tot i així, es remarca la importància de poder augmentar la plantilla amb una treballadora social.
Augmentar la partida econòmica en formació, i poder millorar les condicions salarials.
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ANNEX 11

Annex 11.1. Resultats enquesta a famílies ateses al CDIAP
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Annex 11.2. Resultats enquesta a professionals del CDIAP
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11.3 AUDITORIES I INSPECCIONS
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11.4 RENOVACIÓ DE MATERIAL

A partir de la inspecció, es va renovar en el termini indicat a la sala de fisioteràpia, una
cunya i l’escala que estaven en mal estat.
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10.

MEMÒRIA TÈCNICA DE LA OFICINA
JOVE

2019
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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MEMÒRIA JOVENTUT 2019
CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

PRESENTACIÓ

1.

Els serveis de Joventut a la Comarca del Pla d’Urgell s’implementen des de l’espai de
l’Oficina Jove del Pla d’Urgell. En aquesta OJ hi treballem dues administracions
públiques; el Consell Comarcal del Pla d’Urgell; CCPU amb dues tècniques de joventut
i un Referent d’Ocupació Juvenil (ROJ) i l’Ajuntament de Mollerussa amb una tècnica.
L’Oficina Jove del Pla d'Urgell és un equipament juvenil des d’on s’organitzen totes les
activitats dirigides a les persones joves de la comarca. La majoria de les accions
s’implementen en diferents municipis dins d’un principi de proximitat. Es tracta d’un espai
de consultes vinculades a les àrees de l’ocupació, formació, mobilitat, salut, participació,
lleure, etc. L’assessorament i l’acompanyament és una de les altres tasques més
comuns. Per tant el coneixement de la xarxa és primordial. Els programes, jornades i
activitats que es programen anualment acaben de complementar les tasques de l’equip
tècnic.
Dins l’OJ, les persones joves, poden sol·licitar assessorament especialitzat individual
psicològic o bé afectivo-sexual a hores concertades.
Una altra de les tasques importants és la del suport als municipis en matèria d’accions
mitjançant l’elaboració d’un Pla Local de Joventut i també a través dels espais joves i
les associacions juvenils així com l’assessorament tècnic en matèria de joventut.
L’objectiu és donar suport a les regidories de joventut de les poblacions de la comarca,
a les associacions juvenils o entitats i dinamitzar els grups de joves del territori.
Les diverses accions que es generen i s’implementen a l’Oficina Jove del Pla d’Urgell,
es fan seguint unes línies de treball marcades per la Direcció General de Joventut; DGJ,
en forma de programes els quals les engloben.

2. QUÈ ÉS, L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT

La Xarxa Nacional d’Equipaments Juvenils la componen les oficines joves i els punts
d’informació juvenil. L’OJ de la Comarca del Pla d’Urgell és una oficina per tot el
territori proper i per la XNEJ es considerada primer nivell ja que ofereix uns serveis
d’atenció, d’informació, d’orientació i també d’assessoria. Els àmbits temàtics sobre els
quals s’ofereix orientació i assessorament es classifiquen en educació i formació,
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treball, cultura, salut, cohesió social, participació, sostenibilitat, medi ambient i consum,
lleure, mobilitat, solidaritat i relacions internacionals, entre d’altres.
La coordinació de la XNEJ és de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana
de la Joventut (ACJ) i és la que aporta els mitjans, l’estructura tècnica, el finançament i
els recursos necessaris per al seu funcionament.
L’equip de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell durant aquest 2019 l’han conformat 3 persones
amb tasques dirigides a tota la comarca; dues tècniques d’ocupació, tècnica compartida
i una referent de l’Oficina comarcal. I 2 persones de l’àmbit municipal de Mollerussa.
3. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
Els objectius generals principals en la nostra comarca és donar eines, mitjançant
projectes de prevenció de risc, projectes formatius i creatius a les persones joves de la
comarca. Aquest any hem destinat molt esforços a la prevenció de la violència masclista
ja que des dels municipis ha estat una demanda important.

Taula 1
LÍNIA DE TREBALL

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-Oferir als centres educatius, associacions i
municipis de la comarca tallers i xerrades
relatives a la prevenció del consum de drogues.

-Oferir, també, tallers i xerrades d’afectivitat i
sexualitat.

SALUT EMOCIONAL I

Promoure estils de vida i

FÍSICA

hàbits saludables.

-Oferir xerrades de prevenció de violència
masclista i sobre masculinitats.

-Oferir assessorament individualitzat en els
àmbits de drogues i sexualitat dins de l’espai de
l’OJ.

-Oferir assessorament de sexualitat i afectivitat
individualitzat
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- Oferir cursos amb titulació o sense per a
poder ampliar coneixements útils en la recerca
de feina.

-Crear
Promoure espais formatius
FORMACIÓ I TREBALL

espais de

formació

i

d’activitats

relacionades amb competències.

que ajudin a poder accedir a
un lloc de treball

-Informar sobre tots els recursos relacionats.
-Orientació i inserció laboral.

-Assessorar sobre els passos previs i posteriors
de la recerca de feina amb el tècnic
d’assessorament laboral.

-Assessorar, informar i acompanyar a joves en la
Proporcionar espais i
formacions i
EMPRENEDORIA JOVE

assessoraments per afavorir
un bon desenvolupament
professional.

recerca de feina, polítiques d’ocupació i
emprenedoria jove.

-Crear espais de formació sobre emprenedoria
jove.

-Oferir assessoraments personalitzats.
-Informar sobre tots els recursos relacionats.
-Crear espais d’interacció cultural en els
municipis.

CULTURA

Fomentar la cultura pròpia.

-Fomentar el sentiment de pertinença a la
cultura i les tradicions locals.

-Donar suport a les associacions o bé a les
persones joves que impulsin accions culturals.
-Assessorar en la planificació i implementació
de les activitats joves.
COHESIÓ SOCIAL

Crear espais de participació
en els municipis.

-Assessorar en eines de participació social.

-Transmetre la importància de la participació
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dins de la seva comunitat.

-Crear sistemes de connexió entre les persones
joves i l’Oficina Jove.

-Fomentar els espais de diàleg i de coordinació i
vincle amb les associacions o bé amb joves.

-Formar en la cultura participativa i els seus
avantatges.

PARTICIPACIÓ SOCIAL

Impulsar l’associacionisme,
crear objectius col·lectius.

-Implementar accions conjuntes amb els joves
del municipi.

-Fomentar l’activisme juvenil, capacitar a les
persones joves per una implicació responsable i
crítica.

-Crear projectes en base participativa a la
comarca.

-Conèixer

les

diferents

realitats

juvenils

(necessitats, interessos, xarxes de relacions,
Abordar les diverses

TREBALL EN XARXA

etc..)

dimensions que afecten la

-Conèixer la perspectiva d’altres agents juvenils

vida de les persones joves i

del territori

aconseguir la millora de la

-Mantenir una interrelació de treball que

qualitat de vida d’aquestes.

fomenti la coordinació i l’autonomia de cada una
de les parts i/o equips de treball.

Tots aquests objectius es traslladen a totes les actuacions i projectes que mitjançant els
plans locals, el Pla Comarcal i altres projectes, s’implementen a tota la comarca.
La participació jove en els projectes comarcals i accions és una de les nostres prioritats
i també forma part de la nostra metodologia de treball. Sempre intentem que les
associacions juvenils de la comarca formin part de totes les accions que
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s’implementen. D’aquesta manera aconseguim dinamitzar el territori des de la seva
perspectiva i amb un assessorament tècnic necessari.
Els principis d’actuació en els que hem procurat basar-nos, perquè l’atenció a les
persones joves sigui de qualitat, aquest 2019, ha estat en aquests principis transversals:

Taula 2
1.

Atendre de manera integral i personalitzada;

2.

Fomentar l’autonomia de la persona jove a través de les seves capacitats;

3.

Promoure la participació activa;

4.

Treballar en xarxa;

5.

Adequar els serveis a la realitat del territori;

6.

Promoure la igualtat entre noies i nois;

7.

Adequar els serveis a la realitat juvenil diversa en quan a classe social, origen, competències
lingüístiques, xarxa, àmbit relacional, etc...
*Principis d’actuació de la XNEJ

Hi afegirem també Treballar des d’una perspectiva de gènere, evitar el binarisme i
l’heteronormativitat.
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4. ÍNDEX DE PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS REALITZADES
5. PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC

7

•

Tallers als centres educatius, entitats i a l’OJ

•

Projecte “Enganxat a la creativitat”

•

Tallers de prevenció de VM

•

Tallers de gestió emocional

•

Xerrades i/o formació per a professionals, agents juvenils i regidories de joventut

•

Accions transversals i paral·leles al protocol per a les festes lliures d’agressions
sexistes

6. PROGRAMA D’APRENENTATGE I FORMACIÓ
•

11

Manipulació d’aliments i d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

7. ACCIONS DE L’OJ A MUNICIPIS DE LA COMARCA

12

•

Joventood Truck

•

Surt de la Cova

•

Xerrades als Municipis en temes de prevenció de conductes de risc

•

Xerrades informatives sobre l’Oficina Jove com a recurs per a les persones joves

•

Agenda Comarcal

8. PLANS LOCALS; SUPORT ALS MUNICIPIS EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT

16

9. TAULES INFORMATIVES DE L’OJ ALS CENTRES EDUCATIUS I MUNICIPIS

18

10. INSPECCIONS I ASSESSORAMENTS ALS CASALS D’ESTIU

19

11. ACCIONS PER A LA PREVENCIÓ DE VM

20

12. PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL DEL PLA D’URGELL
13. XARXES SOCIALS

25

14. DADES SERVEI INFORMACIÓ JUVENIL (SIJ)

28

15. INCIDÈNCIES I IMPREVISTOS

29

16. REORIENTACIONS DELS PROJECTES

32

17. COORDINACIONS

32

18. ANNEXES

35
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5. PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC

Un dels objectius del PNJ Cat 2011-2020 es prevenir i reduir conductes de risc dels
joves. Des de la nostra comarca hem estat treballant aquestes qüestions des del 2007,
amb alguna parada entre el 2013i 2017 i també partint d’una concepció integral de la
salut jove. Hem procurat establir una continuïtat i coherència en totes les accions que
s’han implementat a la comarca del Pla d’Urgell des d’aleshores. Aquest treball, de tipus
longitudinal, ens ha permès incorporar aquests aprenentatges en l’imaginari de la nostra
població jove. A més, ha creat una base d’actuació que ha permès coordinar- nos amb
diferents agents del territori. També ha permès construir una coherència i un estil
d’accions que van en la línia de la prevenció de consum de drogues i informació sobre
addiccions de l’era digital; trastorns alimentaris, amb el consum d’alcohol, tabac,
cànnabis i altres.
En totes aquestes activitats i tallers gaudim d’uns assessoraments específics des de la
Coordinació Territorial de Joventut. Aquest any 2019 ha estat molt reforçat l’àrea de VM.
•

TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS DEL PLA D’URGELL I A L’OJ

Els tallers participatius i dinàmics és la forma més eficient que actualment tenim per
introduir i treballar temes complexos i estructurals amb persones joves, com és la
violència masclista, el consum de drogues o bé els sistemes emocionals de resolució de
conflictes interns o bé externs.
En aquest sentit s’han realitzat diverses reorientacions al projecte ja que és canviant
amb les noves necessitats i les diferents evolucions estructurals dels temes que es
treballen. En els tallers s’aborden diferents àrees en una o dues sessions de dues hores
cada una. Dependrà del tipus de taller ja que alguns tenen una durada de mesos. Durant
el 2019 s’han realitzat els diferents tallers a la població juvenil entre 12 i 18 anys a la
comarca:
•

•

Tallers de prevenció de violència masclista i de relacions abusives
o

Estereotips de gènere

o

Mites de l’amor romàntic

o

Violències, saber-les identificar.

Tallers de gestió emocional
o

Què són les emocions, tipus; són bones o dolentes.

o

Habilitats comunicatives

o

Role-Playing. Aplicació de gestió emocional.
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•

Prevenció consum de drogues
o

Què ens venen del tabac; reflexionar sobre els valors i les actituds que
responen a les expectatives d’esdevenir persones adultes.

o

Ètica etílica; augmentar el coneixement de les pràctiques de reducció
de riscos associats al consum d’alcohol.

o
•

Cultura del cànnabis; abordar aspectes preventius del consum.

Enganxa’t a la creativitat
o

Treballar i reafirmar aquelles accions, hàbits i conductes en joves, amb
el suport audiovisual

•

Educació afectivo-sexual
o

•

Reflexionar sobre els dubtes afectius i sexuals en grup

Tallers de pressió de grup
o

Projecte Sota pressió

Els tallers s’han impartit a associacions joves, dins l’espai de l’OJ i també centres
educatius.

•

PROJECTE “ENGANXAT A LA CREATIVITAT”

Durant el 2019 hem continuat amb la segona part d’un projecte de prevenció de consum
de drogues i altres addiccions durant l’adolescència. És tracta d’un projecte dinàmic i en
un format audiovisual que es coordinarà amb una petita productora conjuntament amb
l’OJ del Pla d’Urgell.
S’ha començat a treballar amb lemes, mites i alternatives al consum amb un suport
audiovisual. Més endavant crearà un web on es penjaran aquests vídeos que faran amb
mòbil i també amb càmeres més professionals.
L’objectiu principal es posar l’accent en alternatives d’oci saludable des de les habilitats
de les mateixes persones joves.
L’objectiu final és visualitzar i recollir totes les accions en un web que acabi sent una
eina de treball per la població juvenil de la comarca. S’han realitzat 10 tallers en dos
centres educatius de la comarca amb les tècniques comarcals.
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•

XERRADES PER A PROFESSIONALS

En aquestes xerrades hi varen assistir professionals del món del lleure i de l’educació
de la comarca. Aquestes accions també són conseqüència de les avaluacions i
demandes de les persones que treballen amb joves a la comarca. Responen a una
necessitat formativa i al mateix temps territorial. La proximitat és un dels factors que
asseguren l’èxit de l’activitat ja que les professionals tenen dificultats en trobar temps
per activitats formatives. Les dues càpsules formatives que es van realitzar són:
•

Intervenció en joves en la prevenció de les VM

•

Estructura de la VM i com intervenir.

Aquestes dues xerrades les varen realitzar entitats com “Diversitas”.
D’aquestes trobades va sorgir una demanda, per part de les professionals que varen
assistir, de realitzar una formació més complerta d’aprofundiment de la metodologia de
treball en aquestes situacions.

•

PREVENCIÓ AFECTIVO-SEXUAL

Dins de l’apartat de salut psicològica, una de les vulnerabilitats de les persones joves és
el tema de l’afectivitat i la sexualitat. Per aquest motiu es v oferir uns tallers a tots els
joves de la comarca ubicats en diferents municipis amb el títol de “Sexualitat(s)

•

TALLERS I FORMACIONS PER A LA CREACIÓ DEL PROTOCOL I PUNTS
LILA PER UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES EN ESPAIS
D’OCI

L’existència de relacions de poder asimètriques en general també es fan visibles en els
espais d’oci arreu. Un dels objectius és treballar aquestes desigualtats i les
discriminacions per raó de sexe i gènere en el marc de les violències masclistes en
espais de festa. Aquesta acció va vinculada amb les formacions
Els objectius principals del protocol i les formacions per a persones joves en punts lila,
han estat els següents:
•

Promoure espais festius lliures de sexisme

•

Disposar d’un marc d’actuacions consensuat i coordinat
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•

Implicar a tots els agents a través de la coresponsabilitat vers les conductes i
comportaments sexistes i discriminatoris en contextos festius.

•

Formar i sensibilitzar als col·lectius i agents implicats.

•

Generar espais que fomentin relacions segures, consentides, lliures i igualitàries.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE LONGITUDINAL DEL
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT 2019
Aquest protocol ha actuat com a eix de totes les altres accions complementàries que
s’han realitzat des de l’Oficina Jove a la Comarca . En aquesta segona fase del
projecte s’han realitzat les següents accions:
•

Tallers de prevenció de violència masclista a les associacions, regidories i
professionals

•

Informació sobre la campanya de sensibilització a la població jove de la comarca.

•

Cerca, contacte i coordinació de la campanya de sensibilització amb les persones joves
en diferents municipis de la comarca per a la realització d’aquesta acció participativa
que aquest any es centrarà en que els joves d’un mateix municipi faci la campanya.

•

Assessorament en les sol·licituds de creació de punts lila en municipis de la comarca.

•

Assessoraments als ajuntaments i associacions per les accions festives

6. PROGRAMA D’APRENENTATGE I FORMACIÓ

Un dels objectius de l´Oficina Jove ha estat oferir resposta als itineraris formatius i
professionals; ofertes de formació reglada obligatòria i postobligatòria; beques, recursos;
acreditació de competències, etc.
Tenint en compte les ofertes educatives existents a la comarca i les necessitats dels
joves mitjançant les consultes realitzades a la nostra l’Oficina Jove, l’objectiu va ser oferir
alguns cursos amb certificat de franc i de pagament:
•

Monitor/a de lleure

•

Objectiu del curs: El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la
formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure
infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil
i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de
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•
•

l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en
l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
Requisits d’accés: per poder fer el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infanitl i
juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.
Estructura del curs: El curs té una durada de 310h i s’estructura en quatre mòduls (3 teòrics i 1
pràctic)

•

Premonitor/a de lleure

•

Els Premonitors/es estan mancats en l'experiència de planificació, realització i avaluació
d'activitats en lleure educatives i en el coneixement de la infraestructura d'un centre de Temps de
Lleure. Els hi empeny més la il·lusió de muntar una activitat que plantejar uns objectius educatius.

•
•

Actualment, i donades aquestes circumstàncies, els Premonitors/es desenvolupen per tant, la
tasca d'ajudar al Monitor/a de Lleure dins la realitat del seu centre. Per tant, juga un paper de
suport en la planificació i desenvolupament de les activitats, sempre amb la supervisió del major
d'edat

•

Manipulació d’aliments i d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

•
•

Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles
Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb
aliments de manera segura i evitar contaminacions
Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb
l’alimentació no derivats de contaminacions com al•lèrgies i intoleràncies

•
•
•

Curs de carretó elevador

•

El curs per a operador/a de carretons elevadors permet a l’alumnat asistir a una formació teóricapràctica obtenint els coneixements necessaris per a poder dur a terme la seva activitat amb la
maquinària de forma segura i eficient.
Adaptar-se a l’establert a la UNE 58451, “Formació d’operadors de carretons elevadors de
manutenció fins 10.000 kg.

•
•

Curs de monitor/a de menjador escolar

•

Es desenvolupen les competències bàsiques amb les quals s’adquireixen recursos per fer de l’espai
del menjador escolar una zona educativa de lleure amb més eines per treballar l’adquisició
d’hàbits alimentaris.

7. ACCIONS DE L’OJ A MUNICIPIS DE LA COMARCA
A banda de les accions sorgides dels Plans Locals de Joventut, l’Oficina Jove del Pla
d’Urgell té com a objectiu aproximar-se als diversos municipis que formen part de la
comarca. Els joves tenen encara dificultats en poder moure’s per la comarca de manera
autònoma; sigui per l’edat, la manca de cotxe o bé de mitjans de transport.
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Per a la implementació d’aquestes accions, ens coordinem als agents municipals i
associacions joves. Aquest mètode participatiu ens ajuda a definir millor les necessitats
de les persones joves de cada una de les poblacions.
Els projectes marc són els següents:
-JOVENTOOD TRUCK; aquest projecte s’implementa entre els mesos de juny i
setembre inclosos. Són activitats i tallers pensades per realitzar a l’exterior.
-SURT DE LA COVA; aquest projecte inclou tallers i accions pensades durant els mesos
de més fred.

Dins d’aquests projectes s’inclouen accions com les següents:
Accions del Joventood Truck i del Surt de la Cova

Taula 3

Taller de prevenció de relacions abusives
Taller afectivosexual. Sexualitat(s)
Mira en colors; diversitat sexual i de gènere
Estimar no fa mal; treballar el mite de l’amor romàntic tradicional
Gestionar la pressió de grup
Parlar de tabús socials i culturals
Prevenció de consum d’alcohol; cocktails sense alcohol
Tabús; en parlem?
Prevenció Bullying escolar

-XERRADES

ALS

MUNICIPIS

I

ASSOCIACIONS;

aquestes

xerrades

estan

relacionades amb les línies de treball del projecte comarcal. Des de l’OJ oferim xerrades
relacionades amb la prevenció de la violència masclista i gestió emocional. La cartera
de serveis de XNEJ també és un recurs que utilitzem a l’hora d’oferir xerrades al joves
de l’OJ. Durant el 2019 es van implementar les vinculades amb l’emprenedoria.
-XERRADES INFORMATIVES DE SERVEIS DE L’OJ
Per donar a conèixer el recurs de l’OJ i apropar-nos al territori, s’han realitzat diverses
xerrades als municipis a les que han assistit joves, mares i pares.
Total accions a la comarca en xerrades, assessoraments, formacions i tallers.
Taula 4
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ACCIÓ

QUANTITAT

Xerrades informatives OJ

5

Taller “Pressió de Grup”

8

Taller “Mira en Colors”

2

Taller

“Relacions

sanes

i

1

tòxiques”
Xerrada “Prevenció assetjament

2

sexual a l’esport”
Taller “Eines de recerca de feina”

2

Xerrada “Com acompanyar a

1

joves difícils”
Xerrada

“Com

prevenir

el

1

ciberassatjament a menors”

Taller “Salut sexual i sexualitats”

3

Formació “Drogues i adolescents

Dos

per a professionals”

formació

Taller ”Prevenció consum tabac”

2

Formació “El sexisme surt de

Dos

festa”

formació

Tallers

“Enganxa’t

a

la

dies

dies

de

de

4

creativitat”
Joventut Truck “Cocktails sense

2

alcohol”
“Assessorament

per

1

associacions juvenils comarcals”
Tallers de gestió emocional

6

Taller prevenció consum alcohol

2

en joves
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consum

4

Formació “Manipulació aliments”

1

Tallers de prevenció de violència

15

Taller

prevenció

cànnabis

masclista
Assessoraments

municipis

en

20

matèria de Violència masclista i
patriarcal per a joves
TOTAL

84

Són un total de 79 accions entre tallers, xerrades, assessoraments, xerrades
informatives i formacions.

-AGENDA COMARCAL
Cada dia es fa un recull de les activitats comarcals. Es visualitza a través de les XXSS i
també en un plafó exterior. En aquest recull s’hi troben tallers, formacions, activitats
culturals i accions relacionades amb els plans locals de joventut comarcals.

8. PLANS LOCALS; SUPORT ALS MUNICIPIS EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT
La planificació de les actuacions que es realitzen a cada un dels municipis de la comarca
és concreta en els Plans Locals de Joventut.
Els Plans Locals són eines de planificació estratègica que segueixen les línies de treball
de joventut considerant la realitat juvenil del municipi i del territori. La nostra línia de
treball considera molt important que cada una de les accions estigui pensada per poderla extrapolar a les necessitats de la comarca.
Com a professionals de joventut, des de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, assessorem a
cada un dels ajuntaments en aquesta matèria.
La seva temporalització actualment és de 4 anys i anualment es desenvolupen els seus
projectes amb una planificació més concreta que es revisarà i/o orientarà si és necessari
sempre en funció del canvi en les necessitats.
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L’any 2019 els municipis amb Plans Locals i les quantitats atorgades pel seu
desenvolupament han estat els següents:

Taula 5
MUNICIPIS

QUANTITAT ATORGADA

Barbens

760,00

Bell-lloc d’Urgell

5.980,00

Bellvís

Castellnou de Seana

Golmés
Ivars d’Urgell

Miralcamp

Mollerussa

Torregrossa

Vilanova de Bellpuig

1.120,00

1375,00

560,00

1.040,00

760,00

8.100,00

2.160,00

425,00

612,00
Vila-sana

Els i les agents juvenils de la comarca tenen un paper molt important en la implementació
de les accions de la comarca. Siguin les regidories, les associacions joves,
dinamitzadors/res o altres persones que mantinguin un contacte directe amb la població
més jove del municipi, la tècnica de joventut comarcal interacciona amb aquesta base
per poder coordinar, implementar, realitzar els processos participatius a l’hora de triar el
PL de Joventut. Per tant sempre és directament proporcional al valor que des dels
diferents ajuntaments és donen a les polítiques joves.
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Sempre, en aquells municipis que l’associació juvenil és activa; la participació és més
alta i el nombre d’accions també.
Cada poble té una idiosincràsia molt definida i sempre ens ajustem a aquesta per a
respondre millor a les necessitats que puguin sorgir. La tècnica s’adapta en horaris i dies
per poder reunir-se amb la població jove. També gestiona la part tècnica de totes les
accions dels municipis, donant suport organitzatiu conjuntament amb cada agent
municipal sigui regidories, membres d’associacions joves o alcaldies.
L’era digital ens ha impulsat, de manera positiva, la comunicació. Actualment són una
eina indispensable per realitzar les accions amb els grups joves de cada una de les
poblacions.

Taula 6

44

TOTALITAT D’ACCIONS VINCULADES AL PLA

ALTRES ASSESSORAMENTS VINCULATS A

LOCAL

ACCIONS DE JOVENTUT A LA COMARCA

Accions vinculades directament amb les

65 accions vinculades altres activitats externes als

accions dels plans locals de joventut; tallers,

plans locals però vinculades a l’àrea de joventut.

xerrades i formacions amb certificat o sense. Cada

Poden provenir d’ajuntaments, associacions o

una d’aquestes accions comporta les gestions

particulars. Cada una d’aquestes accions comporta

corresponents; cerca, coordinació, participació,

les gestions corresponents; cerca, coordinació,

gestió i implementació.

participació, gestió i implementació.

Durant l’any 2019 es van rebre les subvencions Pacto de Estado contra la Violencia
de Género del Gobierno Español i en la seva totalitat els municipis han rebut els
assessoraments per poder destinar aquestes subvencions a l’àrea de joventut de cada
un dels ajuntaments de la comarca.
Gràcies a aquestes accions hem pogut reforçar aquesta àrea en quan a la temàtica de
la prevenció de la violència masclista i patriarcal dirigides a persones joves.
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9. TAULES INFORMATIVES JOVENTUT ALS CENTRES EDUCATIUS I ALS

MUNICIPIS
Les taules informatives són una eina amb la qual ens apropem a les persones joves en
els mateixos centres on estudien. La tècnica i el tècnic compartit han emprat els espais
d’esbarjo de cada un dels centres.
Sabem que per horari escolar i per transport, poden tenir dificultats en apropar-se a l’OJ,
aleshores davant d’aquesta necessitat vàrem seguir un dels principis bàsics que
regeixen les accions de joventut que és la d’anar a buscar a la població juvenil allà on
acostumen a ser; sigui en els espais d’oci, aprenentatge, o altres. Aquesta acció itinerant
de l’OJ reforça la vinculació entre la població juvenil del Pla d’Urgell i reforça la figura de
les referents.
Hem comprovat que amb aquesta acció rebem més consultes i més inscripcions a les
formacions i activitats. També més sol·licituds com les del carnet jove.
Durant l’any 2019 el nombre de centres participants han estat 4 de secundària, la
freqüència de les visites correspon bàsicament a una variable principal; la disponibilitat
dels centres.
INS Terres de Ponent, INS La Serra, La Salle Mollerussa, INS Mollerussa i INS-IV
Taula 7
NOMBRE
INSTITUT

VISITES AL CENTRE

D’ATENCIONS

NOIES

NOIS

TOTALS

INS Terres de Ponent

28

323

190

133

INS La Serra

29

299

174

125

La Salle

4

82

69

13

INS Mollerussa

20

68

49

19

INS IV

15

163

101

62

935

583

352

TOTAL

Les taules als municipis es fan durant el període no escolar i es situen a les piscines.
NOMBRE DE TAULES

NOIES ATESES

NOIS ATESOS

19

40

31
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10. ASSESSORAMENT I INSPECCIONS DE COMPLIMENT DEL DECRET 267/2016,
DE 5 DE JULIOL EN ESPLAIS I CASALS D’ESTIU
La col·laboració dels consells comarcals en la verificació del compliment del Decret
267/2016, de 5 de juliol, es recull en el contracte programa que aquests han signat amb
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de garantir la qualitat
pedagògica de les activitats de lleure i vetllar per la seguretat de qui en participa.
Les funcions de la tècnica comarcal són:
-Realitzar les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es
desenvolupen en el nostre territori, elaborar informes referents a la normativa
aplicable que siguin requerits i tramitar els documents que se’n derivin.
-Col·laborar, si cal, amb la DGJ o directament amb Protecció Civil i el CECAT en la
gestió d’emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la
realització d’activitats d’educació en el lleure.

Aquestes visites de comprovació del compliment, són per activitats notificades, i les
visites informatives són per activitats no notificades. D’aquesta manera podem saber
com actuen les entitats i empreses que es dediquen al lleure infantil i juvenil a la nostra
comarca.
Durant l’any 2019 s’han visitat les següents activitats:
Casal de Vacances Linyola, Casal d’Estiu Palau d’Anglesola, Casal d’Estiu Ivars, Casal de
Vacances Barbens, Esplai d’Estiu Vilanova de Bellpuig, Esplai de Vacances Golmés, Casal
de Vacances El Poal,Setmana Natural per a Joves a l’Estany d’Ivars i Vila- sana,Casal de
Vacances/Esplai Costafreda Bell·lloc, Casal de Vacances Mollerussa, El Casalet
Castellnou, Esplai Estiu Ampa Sant Miquel Miralcamp.

En tots els casos van seguir el compliment del Decret. Vàrem detectar alguns errors,
però, en el nombre de participants. Després de fer els informes corresponents des de
l’OJ, les entitats varen fer les correccions conseqüents.

11. ACCIONS PER A LA PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA EN PERSONES
JOVES

La intervenció amb joves és fonamental per fomentar models de relació igualitaris i de
respecte mutu, per aconseguir la igualtat d’oportunitats real i efectiva, i evitar així les
situacions de violències masclistes en qualsevol dels seus àmbits i les seves formes.

172

MEMÒRIA JOVENTUT 2019
CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

En aquest sentit, les estratègies de prevenció constitueixen un dels pilars de la lluita
contra les violències masclistes, ja que és durant l’adolescència quan les creences
relacionades amb els models de feminitat i masculinitat arrelen, quan tenen lloc les
primeres experiències afectives i sexuals.
1.

Entenem per violències masclistes, en relació amb la població adolescent, totes les formes
i els àmbits de la violència masclista que estableix la Llei 5/2008 que es donen en
l’adolescència, entre els 12 i els 17 anys. A més, s’hi afegeixen les violències que poden
viure les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI) per motiu
d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere com una forma de
discriminació masclista en relació amb expressions no heteronormatives.

2.

S’entén per prevenció el conjunt d’accions encaminades a evitar, o reduir, la incidència del
fenomen de les violències masclistes mitjançant la reducció dels factors de risc, reforçant
els factors de protecció i promovent valors de respecte i d’igualtat que ajudin a identificar
situacions abusives. La prevenció evita la normalització d’aquest tipus de violència.

3.

Les actuacions preventives han de considerar tant els casos en els quals encara no s’han
manifestat les situacions d’abús, per tal d’actuar d’avançada, com els casos en els quals ja
hi ha hagut situacions de violència, per evitar-ne la cronicitat.

4.

•

TALLERS I FORMACIONS PER A LA CREACIÓ DEL PROTOCOL I PUNTS
LILA PER UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES EN ESPAIS
D’OCI

L’existència de relacions de poder asimètriques en general també es fan visibles en els
espais d’oci arreu. Un dels objectius és treballar aquestes desigualtats i les
discriminacions per raó de sexe i gènere en el marc de les violències masclistes en
espais de festa. Aquesta acció va vinculada amb les formacions
Els objectius principals del protocol i les formacions per a persones joves en punts lila,
han estat els següents:
•

Promoure espais festius lliures de sexisme

•

Disposar d’un marc d’actuacions consensuat i coordinat

•

Implicar a tots els agents a través de la coresponsabilitat vers les conductes i
comportaments sexistes i discriminatoris en contextos festius.

•

Formar i sensibilitzar als col·lectius i agents implicats.

•

Generar espais que fomentin relacions segures, consentides, lliures i igualitàries.
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.TALLERS I FORMACIONS ALS CENTRES EDUCATIUS
S’han realitzat tallers durant l’any en diferents instituts de la comarca sobre
prevenció de violència masclista treballant tres àrees:
Construcció de l’esquema estereotipat segons el sexe biològic
Mites de l’amor romàntic
Tipus de violències masclistes

.ACCIONS COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE LONGITUDINAL DEL
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT 2019
Aquest protocol ha actuat com a eix de totes les altres accions complementàries que
s’han realitzat des de l’Oficina Jove a la Comarca . En aquesta segona fase del
projecte s’han realitzat les següents accions:
•

Tallers de prevenció de violència masclista a les associacions, regidories i
professionals

•

Informació sobre la campanya de sensibilització a la població jove de la comarca.

•

Cerca, contacte i coordinació de la campanya de sensibilització amb les persones joves
en diferents municipis de la comarca per a la realització d’aquesta acció participativa
que aquest any es centrarà en que els joves d’un mateix municipi faci la campanya.

•

Assessorament en les sol·licituds de creació de punts lila en municipis de la comarca.

•

Assessoraments als ajuntaments i associacions per les accions festives

12. PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL DEL PLA D’URGELL

Al 2014 s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria per
a l'any 2015, 2016 i 2017. L'objectiu d'aquesta mesura era reduir l'atur juvenil amb
ocupació de qualitat.
Un cop finalitza la convocatòria Xarxa d'impulsors 2017, es comprova que una de les
tasques més rellevants de la figura dels impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament
a la població més jove i vulnerable que, entre altres situacions, van causar
abandonament escolar prematur. Per això, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
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crea una nova figura com a personal tècnic referent d'ocupació juvenil per informar i
acompanyar a les persones joves en el seu procés d'orientació i/o assessorament
laboral. Amb dos objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els
diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones
joves; i d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos
més convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials.

Amb el nou programa al Pla d’Urgell s’ha creat un logotip identificatiu, per visibilitzar les
actuacions i el propi programa. A nivell genèric aquesta eina d’identificació i visibilització
no existia i els diferents tècnics del territori s’han anat creant els seus propis logotips.
Atencions a usuaris
En aquest 2019 s’han realitzat 305 atencions individuals i grupals, a l’Oficina Jove o a
centres educatius (dades totals no úniques) segons dades introduïdes a SIJ i extretes
de

Galileu.

D’aquestes atencions individuals hi ha 204 processos de seguiment (no únics).
De les 305 atencions s’ha de tenir en compte que almenys 9 estan especificats com a
majors de 35 anys (públic no objectiu de l’Oficina Jove) i 2 de 30 a 35 anys (públic no
objectiu del programa Referent d’Ocupació Juvenil). En ambdós casos on aquests
segments de població no són el públic diana, s’ha considerat la importància d’atendre’ls
donada la casuística que al Pla d’Urgell no hi ha encara cap Oficina de Treball del SOC.
A banda de la informació o ajuda que hagin pogut necessitar se’ls ha informat de
l’existència de les 3 OTG que atenen els usuaris segons el municipi d’empadronament i
a la qual poden sol·licitar els tràmits corresponents i el seguiment personalitzat.
A banda d’aquests 305 usuaris hi va haver 120 inscrits a la Fira #Jovullser celebrada a
diferents espais del Teatre l’Amistat de Mollerussa el 28 de novembre. La jornada va
comptar amb la presència de 8 empreses de la comarca i diferents tallers i serveis
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d’assessorament per a joves que busquen feina o que volen emprendre un negoci.
L’esdeveniment es va organitzar conjuntament entre la Cambra de comerç de Lleida, el
Referent d’Ocupació Juvenil del Pla d’Urgell i el programa Catalunya Emprèn. La fira es
va realitzar per primer cop fora de Lleida.

El programa de la jornada va ser el següent:
De 10:00 a 11:00; ZONA EMPRESES
BonÀrea
Mollerussa Comercial
Altinco
Argal
De 11.00 a 11.30; ZONA TALLERS
T’ajudaran les teves xarxes a trobar feina? per Esther Barqué
De 11:30 a 12:30; ZONA EMPRESES
Group Saltó
Lactaria Puleva
Fridecal
Talleres A. Miquel
De 12.30 a 13.00; ZONA TALLERS
L’entrevista imperfecta per Mar Vilaró
De 10:00 a 13:00 (tot el matí); ZONA ASSESSORAMENT
-Sessions personalitzades d’assessorament i orientació pel que fa a formació i ocupació amb el
Referent d'Ocupació Juvenil del Pla d’Urgell
-Associació Leader de Ponent amb el projecte Odisseu
-Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb el programa Catalunya Emprèn.
De 10:00 a 13:00 (tot el matí); ZONA Digues la teva
-Emporta’t la teva foto polaroid #JOVULLSER
-Respon la PICEnquesta
-Inventa i crea el teu meme
-Participa en el sorteig d’un lot de productes de Mollerussa comercial
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Tallers grupals:

Taller “aquest estiu treballo”, taller grupal a l’Oficina Jove amb 7 joves sense cap relació
entre ells, i dues empreses l’ETT Randstad i la Fonda de Sidamon. L’objectiu del taller
era facilitar el contacte directe entre joves que busquen feina i empreses que busquen
personal per contractar. Així com realitzar dinàmiques de grup per ressaltar les
competències de cada participant.
Taller grupal de treball del CV, tipus de models, estructura i correcció, realitzada a l’OJ.

Per altra banda s’ha realitzat diferents tallers a centres educatius de la comarca,
concretament als Instituts de la Serra i La Salle amb un total d’uns 37 estudiants. El
format era petit grup.
Els tallers incloïen:

La recerca de feina
- L’autoconeixement i les competències transversals. El procés de recerca de feina,
eines de presentació i coneixement dels Canals de recerca de feina.
El Currículum Vitae
-

Tipus de Currículums.

-

Confecció del propi CV.

-

Correcció dels currículums dels alumnes.

L’entrevista de feina
- Imatge adaptada al lloc de treball.
La comunicació no verbal.
Consells per anar a una entrevista de feina
Exemples pràctics
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Taula deTreball
El 2019 es va reconstituir la Taula de treball composada per diferents agents i dispositius
que treballen amb joves en termes d’orientació i inserció laboral. Les primeres sessions
van comptar amb la presència de tècnics d’ASPID, promoció econòmica del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, un de Treball i Formació, un de l’Ubicat i un altre del 30 plus.
La voluntat es establir-ne les bases i ampliar aquesta taula de treball a diferents actors
del territori així com constituir grups de treball específics.

13. XARXES SOCIALS
L’any 2019, hem seguit amb l’ús de les XXSS majoritàries amb l’objectiu d’interaccionar
amb el públic més jove. Els moviments a les XXSS són ràpids i evolucionen d’any en
any.
Facebook, Instagram i Twitter, són les més emprades actualment. Les utilitzem tant per
fer difusió com per comunicar-nos de manera sincrònica amb els nostres usuaris.
La dedicació a les XXSS ocupa un espai ampli de les nostres tasques i ens ajuda a
visbilitzar als joves i també visibilitzar-nos a les xarxes.
DADES ESTADÍSTIQUES TWITTER
Durant l’any 2019 les dades obtingudes són aquestes:
MES

PIULADES

VISITES PERFIL

(Taula 8)
SEGUIMENTS

MENCIONS

GENER

178

230

25

12

FEBRER

167

301

11

8

MARÇ

101

245

20

11

ABRIL

123

371

14

10

MAIG

127

176

19

5

JUNY

119

222

14

10

JULIOL

167

201

28

5

AGOST

221

356

16

0

SETEMBRE

125

390

9

6

OCTUBRE

189

341

27

10

NOVEMBRE

201

437

16

6

DESEMBRE

84

261

20

7
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El 2019 el perfil de Twitter de l’OJ Pla d’Urgell tenía 602 seguidors/res.

Pel que fa a les visualitzacions d’una publicació en aquesta XXSS, és d’una mitjana de
5625 visualitzacions. El rang va de les 3450 a les 7800 visualitzacions.
APR 2019 SUMMARY (TAULA 9)
Tweets
76
Tweet impressions
8,018
Profile visits
371
Mentions
10
Taula 9 d’ exemple de l’impacte en aquesta xarxa social l’abril del 2019

FACEBOOK; OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL
Aquest és un dels mitjans més seguits de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell. És publiquen
totes aquelles activitats, serveis, accions, projectes d’interès dirigides a la població diana
de entre 12 i 35 anys de la comarca.
Totes les línies d’actuació de la DGJ; salut, educació, lleure, participació, etc..es poden
trobar en aquest canal de difusió.
A finals de l’any 2019 el nombre total de seguidors/res era de 4001. Com
ens passa en altres xarxes la majoria de les seguidores són dones

FACEBOOK; BORSA JOVE DE TREBALL DEL PLA D’URGELL
En aquesta pàgina de Facebook es publiquen les ofertes laborals de diferents empreses
i convocatòries del territori. Donem prioritat a la comarca i després a les comarques
circumdants. Les ofertes publiquen segons uns criteris específics que fomenten la
igualtat, la no discriminació i unes condicions laborals dignes.
El nombre total de persones que segueixen aquesta pàgina era de 5800 el desembre
de 2019.
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INSTAGRAM
Aquesta xarxa social és la més emprada pels adolescents actualment. L’any 2019 hem
potenciat aquesta via de comunicació i de difusió, aportant uns canvis en l’estil de les
publicacions.
El desembre del 2018, el nombre de persones joves que seguien aquesta plataforma
era de 765, en aquest 2019 en són un total de 1010. Es pot visualitzar l’augment de
persones que segueixen aquesta plataforma en aquest últim any.
(Taula 10)
POBLACIÓ

VISITES

Mollerussa

20%

Lleida

20%

Barcelona

15%

Altres municipis de la comarca

39%

Altres indrets

6%

Taula visites Instagram 2019

Pel que fa a la quantitat de persones que visiten segons el sexe; el 61% han estat
dones i el 39% homes.
(Gràfic 1)

Vísites per dones/homes

Dones
Homes
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Per edats, la classificació és la següent:

(Taula 11)

EDATS

PERCENTATGE

13-17

23%

18-24

37%

25-34

25%

35-44

15%

*Visites per edats; Instagram

14. DADES SERVEI INFORMACIÓ JUVENIL (SIJ)

L’Agència Catalana de la Joventut posa a disposició de tots els equipaments i serveis
de la XNEJ una aplicació de registre de consultes. Aquesta aplicació recull dades sobre
les consultes i les persones usuàries dels serveis amb una finalitat estadística i de
seguiment del funcionament i, per tant, és d’ús obligatori per als equipaments i serveis
de la XNEJ. El total de persones ateses ha estat de 3289.

Les dades obtingudes aquest 2019 han estat les següents:
Persones joves usuàries, percentatges

(GRÀFIC 2)

(Dades extretes del SIJ 2019)

La majoria de les persones joves que visiten l’OJ, tenen 16 anys o menys. Entre 16 i 20
seria la següent franja d’edat més atesa. Entre 26 i 30 en serien el 2,72%. Entre 30 i 35
anys el 0,60% i més enllà de 35 un 1,25%.
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Dades per sexe, percentatges

(GRÀFIC 3)

(Dades extretes del SIJ 2019)

Usos dels serveis

(Taula 12)
Número
Usos
Servei

Servei

% Usos Número
%
Servei Consultes Consultes

Dinamització de la
informació

1

3,57%

1

3,57%

Informació

2

7,14%

2

7,14%

Servei Específic

1

3,57%

1

3,57%

24

85,71%

24

85,71%

28

100,00%

28

100,00%

Tramitació
Total

(Dades extretes del SIJ 2019)
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Usos dels serveis

(GRÀFIC 4)

(Dades extretes del SIJ 2019)

Canal d’atenció

(Gràfic 5)

(Dades extretes del SIJ 2019)

Nivell d’estudis

(Taula 13)

NIVELL D’ESTUDIS

% USUARIES

ESTUDIS OBLIGATORIS
CURSANT ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS
CURSANT ESTUDIS
UNIVERSITARIS

7,69%

ESTUDIS OBLIGATORIS
ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS
ESTUDIS UNIVERSITARIS
SENSE ESTUDIS

Total

11,54%
11,54%
15,38%
30,77%
3,85%
19,23%

100,00%

183

MEMÒRIA JOVENTUT 2019
CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

Nivell d’estudis

(Gràfic 6)

(Dades extretes del SIJ 2018)

Idioma emprat

(Gràfic 7)

IDIOMA
CASTELLÀ

CATALÀ

1%

99%

(Dades extretes del SIJ 2018)

Temes de consulta

Tema

Número Usos
Servei

% Usos

(Taula 14)

%
Número
Consultes Consultes

educacioIFormacio

3

11,54%

3

11,54%

lleure

1

3,85%

1

3,85%

salutIEsports

1

3,85%

1

3,85%

18

69,23%

18

69,23%

treball
turisme

3

11,54%

3

11,54%

Total:

26

100,00%

26

100,00%

(Dades extretes del SIJ 2019)
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Temes de consulta (consultar el % en la taula anterior)

(Gràfic 8)

(Dades extretes del SIJ 2019)

El tema més consultat és el d’educació i formació en un 67,98%

Ocupació de les persones usuàries
(Taula 15)

Ocupació

Número Usos
Servei

Cercant feina

16

Estudia
Total:

% Usos

%
Número
Consultes Consultes

61,54%

16

10

38,46%

12

42,86%

26

100,00%

28

100,00%

Ocupació de les persones usuàries

57,14%

(Gràfic 9)
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(Dades extretes del SIJ 2019)

La majoria de les persones usuàries que visiten l’OJ estan estudiant en un 38.46%.

Taula 16
Nom Opcions
Residència
Capital de
comarca
Municipis de
comarca

Total:

% Usos

%
Consultes

25,00%

25,00%

30,00%

43,27%

45,00%

31,73%

100,00%

100,00%

(Dades extretes del SIJ 2019)

La majoria de persones joves que fan ús dels serveis de l’OJ són de fora del municipi
sobretot per la descentralització dels serveis. Els joves no es poden desplaçar i moltes
de les atencions les fem quan realitzem les accions.

15. INCIDÈNCIES I IMPREVISTOS

Les tècniques de joventut sempre necessitem una coordinació sistematitzada amb
diferents agents juvenils. En el moment que podem establir aquests vincles, totes les
accions que se’n deriven tenen un bon pronòstic en quan a participació.
La implicació reforça els lligams amb l’OJ i per tant també amb totes les activitats que
es realitzen dins del nostre espai.
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Les incidències es deuen doncs majoritàriament en l’absència d’agents juvenils al
municipi o també en aquelles regidories que creguin en el projecte jove.
Pel que fa als imprevistos en temes de plans locals, aquest any el mateix municipi que
va tenir dificultats en implementar les accions que va planificar el 2018, les ha tingut
també durant el 2019.

16. REORIENTACIONS DELS PROJECTES
En el cas dels tallers dinamitzats, cada any necessiten ser reorientats. Les necessitats
dels joves poden ser similars però l’evolució dels conceptes pot variar. Per tant, sempre
s’han de revisar les dinàmiques per assegurar que l’aplicació d’aquestes responguin a
les necessitats actuals de les persones joves utilitzant les tècniques més novedoses que
tenim a l’abast.
Aquest 2019 hem continuat amb els els tallers de gestió emocional i els de prevenció de
violència masclista i hem afegit els de pressió social, i l’Enganxa’t a la creativitat. Per
poder-ho fer de manera adequada s’han assistit a sessions d’assessoraments d’entitats
especialitzades com per exemple l’Associació Candela, Colors de Ponent, ICD, i
Antisida i també comptem amb la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida.

17. COORDINACIONS
La coordinació amb altres departaments, àrees de l’administració pública com també
amb associacions o altres entitats ha estat fonamental a l’hora de la implementació
d’accions. Durant aquest 2019 hem contactat i reunit amb les següents:
Diversitas; Surt; La segarrenca; Associació Antisida; Colors de Ponent; Àrea de les dones de
l’Ajuntament de Mollerussa; Àrea d’Immigració de l’Ajuntament de Mollerussa; Associació jove el
Gabatxet; Associació jove Els Indis; Associació Jove les Guineus; Centre Obert del Pla d’Urgell,
Àrea d’Habitatge del Pla d’Urgell; Biblioteca del Palau d’Anglesola; Associació de Joves
Belloquins; Institut Terres de Ponent; Institut Mollerussa; Institut La Serra; Col·legi La Salle de
Mollerussa; Institut IV Mollerussa; SIAD del Pla d’Urgell; Consorci Estany d’Ivars i Vila- sana;
Incubadora d’empreses de Bell-lloc d’Urgell; Leader Ponent; Àrea de Promoció Econòmica; CAP
de Mollerussa (Tarda Jove); Àrea de comunicació del Consell Comarcal del Pla d'Urgell;
Programa Noves Oportunitats; AMPA de Castellnou de Seana; AMPA de Vilanova de Bellpuig;
Piscines de Castellnou i Ivars; Associació esportiva Basket Mollerussa, Delegación del Gobierno
de España, entre d’altres.
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18. ANNEXES
En aquest apartat hi trobareu annexa les imatges d’algunes de les diferents accions
realitzades.
XERRADES I TALLERS
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PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
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ALGUNS DELS PROJECTES ALS MUNICIPIS
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Altres accions

XXSS
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Algunes de les activitats als municipis de la comarca
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Taules a les piscines dels municipis

195

MEMÒRIA JOVENTUT 2019
CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

PROJECTE GARANTIA JUVENIL
La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir
l’atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball a través
d’ofertes laborals. Formació o realització d’estades de pràctiques.

Taula 6
GARANTIA JUVENIL
DADES 2018
47 NOVES PERSONES BENEFICIARIES DE LA GJ
17 DERIVACIONS al programa “Treball i Joves”
1 TALLER DE CV grup d’estudiants de La Salle
535 PUBLICACIONS a la Borsa Jove de Treball del Pla d'Urgell
vinculades a la GJ
1 TALLER "Valora't” per a trobar la millor feina" amb Joan Josep
Vergé de Talent Global amb 10 usuaris de Garantia Juvenil
1 TALLER estil workshop amb Mercadona
21 ASSESSORAMENTS i acompanyaments en la realització de
Currículums Vitae
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