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A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de maig de 2021, a les set de la tarda (19h), es 

reuneix per via telemàtica, el Consell Municipal de Drets Socials; en sessió ordinària i en 
primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra; amb l’assistència de les 

següents persones:  
 
 

Dels/de les representants dels grups municipals:  
- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC) 

- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC) 
- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 
 

 
I dels/de les representants de les entitats i associacions:  

- Sr. Miquel Aiguadé Artigas (Càritas), 
- Sra. Carme Garrido Garrido (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb   
Discapacitat), 

- Sra. Montserrat Gené Giralt, (SIAD),  
- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), 

- Sr. Miguel Angel Merino, (CCOO), 
- Sra. Isabel Ruiz Padilla (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb                        
Discapacitat), 

- Sra. Sílvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès). 
 

 
S’excusen: 
- Sr. Andreu Batlle Amat (Federació Empresarial del Gran Penedès),  

- Sr. Miquel Escobar García (Representació sindical), 
- Sra. Josefina Milà Capellades (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV. Poble Nou) 

- Sra. Natàlia Navarro Periz (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
- Sra. Beatriz Reina Carrión (PSC), 
- Sr. Tomás Roca Martín (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV Espirall) 

- Sra. Montserrat Rosell Mata (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
- Sra. Esther Vicente Pujol (JxV) 

- Sr. Tomás Vidal Lanza (C’s) 
 

 
Assisteixen també les següents persones: 
- Sra. Montserrat Domènech Prat, directora de Serveis Socials,  

- Sr. Pere Folguera, de l’associació AFASAF 
- Sra. Mercè Mateu, de l’associació AFASAF 

 
Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.   
 

 
PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les dues sessions anteriors 
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S’aproven per assentiment les actes dels dies 4 de febrer de 2021 i 11 de març de 2021 
(reunions extraordinàries). 

 
 

3. Presentació de l’associació AFASAF: objectius de l’entitat i les seves 
activitats 

 

Ramon Zaballa explica que aquest Consell fa d’altaveu de les associacions i entitats que 
treballen en el tercer sector o que realitzen activitats en l’àmbit dels drets socials. Avui 

s’ha convidat a l’associació AFASAF, Associació de Familiars amb Síndrome d’Alcoholisme 
Fetal, perquè expliquin quines activitats fan, què podem fer per aquesta associació i per 
als usuaris i la ciutadania en general, atès que cal fer sempre un treball transversal i 

col·laboratiu.  
 

Desprès d’aquesta presentació, Ramon Zaballa explica que es tractarà el tercer punt de 
l’ordre del dia abans que el segon punt relatiu a la presentació de la Memòria Anual de 
Drets Socials, perquè les persones que han vingut per fer la presentació de AFASAF no 

s’hagin d’esperar per fer la seva intervenció.  
 

Les persones que venen en representació de l’associació AFASAF són Mercè Mateu i Pere 
Folguera.  

 

Pere Folguera explica que els temes que tracten ens impliquen a tots. Són una associació 
petita, però que tracta un problema molt gran: la síndrome de l’alcoholisme fetal: SAF. 

Aquest trastorn apareix quan la mare consumeix alcohol durant l’embaràs i comporta un 
desenvolupament neuronal que no es pot guarir. Fa anys que es va iniciar una 
investigació sobre aquest problema, però es va deixa de fer.  

 
Aquesta associació ha fet aflorar aquesta problemàtica. Està formada principalment per 

pares adoptants d’infants de països de l’est, atès que es va comprovar que més del 50% 
d’aquests infants adoptats a països de l’est tenien SAF.  
 

Es van fer estudis al Canadà que concloïen que el 5% de la població està afectada per 
això, i inclús pot arribar al 10%. Per tant, és un problema que afecta moltes persones. 

 
Els infants amb SAF tenen problemes de les funcions neuronals, que els provoquen: 

problemes de memòria a curt termini, problemes de retenció i d’aprenentatge, processen 
difícilment les regles socials i són fràgils i influïbles. És l’única malaltia mental evitable 
(no beure alcohol). 

 
Aquests infants normalment reben diagnòstics falsos o equivocats (TDH, dislèxia, 

hiperactivitat...) i se’ls dona una medicació també equivocada, els efectes de la qual 
poden no ser els esperats. Només hi ha uns quants centres que hi han treballat molt i 
que poden fer diagnòstics i tractaments per a la SAF: L’hospital de la Vall d’Hebron, St. 

Joan de Deu, el Clínic i algun més. Però són comptats. 
 

La tasca, com associació, és donar informació sobre aquest problema, en base a tres 
objectius:  
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• Atendre els afectats. Donar-los recursos, una bona diagnosi i una bona medicació, 
bona atenció i bons recursos jurídics i assistencials, principalment. 

• Donar serveis als pares, atès que es tracta d’una malaltia per a tota la vida i cal 
donar també recursos i atenció als pares d’aquests infants. 

• Responsabilitat social. Reconeixement de la malaltia i millora dels serveis a les 
persones amb malalties mentals. Cal tenir en compte que aquestes són persones 
valorades amb gran disminució. 

 
Fa poc temps hi ha hagut renovació de la junta a l’Associació. 

 
Dit això, agraeix que hagin pogut estar aquí, en el Consell municipal de Drets Socials, 
explicant les activitats i els objectius d’aquesta associació. Com ja ha dit, és una 

associació petita, amb un 70% dels associats de Catalunya (unes 10-12 famílies del 
Penedès) i la resta, de l’àmbit estatal. 

 
Mercè Mateu explica que les persones que pateixen SAF no poden amb el tema de la 
constància i del compromís. El SAF és una malaltia amagada. Hi ha pares que no 

accepten la situació dels seus fills (a Vilafranca n’hi ha).  
 

D’altra banda, no tots els infants amb SAF són adoptats.  
Alguns, ara que ja són adults, estan ficats en drogues o es dediquen a la prostitució, 
ja que són persones molt influïbles, com ja s’ha dit. Cal fer una bona política de 

prevenció i solucionar aquest problema. 
 

Pere Folguera afegeix que hi ha un tòpic, que aquests infants tenen uns trets facials 
específics. Això no és cert. Molts no els tenen, només una petita part. Per això, també 
costa detectar-los per fer-los un bon diagnòstic de la malaltia. 

 
Com més aviat s’agafi el problema millor el podrem tractar. 

 
• Montserrat Domènech pregunta si hi ha un díptic en format digital, per fer difusió 

al professionals de Salut i Serveis Socials. 

• Pere Folguera respon que han elaborat díptics i tríptics, però els estan fent de nou. 
Compta que estaran disponibles en un mes aproximadament. 

 
Hi ha també una versió digital (web) per a pares i professionals. Cal entrar en 

Accions AFASAF Connecta, i es poden veure intervencions i aportacions de pares 
afectats, ... diferents temàtiques relacionades amb SAF. També hi ha el canal 
Youtoube, etc. Tot això va dirigit als pares, als afectats, als professionals, etc. 

 
 

 Anna Girona planteja que com que a Vilafranca hi ha infants afectats per 
SAF, si es treballa conjuntament amb Salut, amb les escoles, Serveis 
Socials, i si es fa un seguiment dels casos. 

 Mercè Mateu respon que com a associació no es treballa. Ara bé, hi ha 
famílies que sí que van a Serveis Socials. D’altres, no accepten la situació 

dels seus fills. 
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 Pere Folguera diu que no es fa un seguiment dels casos. No hi ha una consciència 
clara de la malaltia. 

 
A l’hospital de la Vall d’Hebron tenen recursos, professionals de varis àmbits, fan proves 

diverses,... amb la qual cosa poden fer un bon historial clínic de la persona afectada. 
 
Es tracta de donar informació i donar a conèixer aquesta malaltia. Destaca que han fet 

una bona feina amb els Mossos d’Esquadra, només donant-los una informació d’una hora 
sobre el comportament i com tractar aquestes persones amb SAF i ara els Mossos han 

reconegut que poden detectar i tractar millor aquestes persones, quan es troben amb 
algun cas. 

 
Mercè Mateu afegeix que alguns d’aquests infants ara ja tenen 20-22 anys i presenten 
problemes d’agressivitat envers els pares o tutors. 

 
 Joaquim Barberà proposa que facin una presentació com la que han fet avui al 

Consell escolar municipal, perquè la comunitat educativa conegui aquesta 
problemàtica. 

 Ramon Zaballa respon que ho parlarà amb la regidora. De totes formes, proposa 

que els que formen part del Consell escolar municipal facin aquesta petició perquè 
es tiri endavant la proposta. És molt interessant que coneguin aquest problema 

els centres educatius, els professionals dels centres, els educadors especials, etc. 
Estem al servei de la ciutadania en general. 
 

 Montserrat Domènech demana de canalitzar-ho a través de correus electrònics, 
atès que té alguna proposta més a fer. 

 
 Pere Folguera diu que és un problema col·lectiu, un problema de l’estigma, de la 

disminució, etc.  

Per poder contactar amb ell deixarà el correu genèric i el personal, el xat, la web...  
Dit això agraeix de nou que se’ls hagi convidat avui. 

 
 

2. Presentació de la Memòria Anual de Drets Socials corresponent a l’any 2020 
 
Ramon Zaballa explica que el mes de febrer es va treballar en l’elaboració de les 

memòries. En aquesta ocasió s’han incorporat les dades per barris, per veure la dificultat 
que té cada barri. Això ha comportat un cert endarreriment en el lliurament del document 

als membres del Consell.   
 
Avui mateix s’ha detectat que hi ha un parell de diapositives que s’hauran de refer, ja 

que no estan fetes amb el perfil que caldria reflectir. Montserrat Domènech farà la 
presentació i al final es podran fer les preguntes. 

 
Montserrat Domènech explica que són unes memòries d’un any atípic per la pandèmia i 
les dades poden sorprendre, però tenen la seva coherència. 

 
Les dades principals que presenta són les següents, de forma resumida (relatives al 

2020): 
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• Es van obrir 539 expedients nous. La tendència darrerament és que no 

s’incrementa el nombre de persones ateses, però sí que s’incrementa la 
complexitat dels casos (alta complexitat per vulnerabilitat social). 

• Absentisme de les persones usuàries: 6,64% en primera acollida,  10,13% en 
tractament infància i famílies,  13,25% en l’equip de gent gran i el 5,62% en 
l’equip de dependència.  La mitjana d’absentisme està en el 9,91%. 

Ramon Zaballa destaca que l’absentisme s’ha reduït força: del 17,13% el 2019 al  
9,91% el 2020. 

 
• Visites programades a domicili. Serveis socials ha estat present, tot i que s’han fet 

menys visites que el 2019, degut a la pandèmia.  

 
• Visites a domicili. Els que en fan més són els equips de tractament famílies, infants 

i adolescents i l’equip de dependència. 
 

• Principals problemàtiques: les principals són les mancances socials, salut i 

aspectes laborals. 

 
 Anna Girona diu que hi ha un gran increment del nombre de persones amb 

discapacitat i pregunta el motiu. 

 Montserrat Domènech respon que creu que ara s’està fent un treball més rigorós, 
a l’hora d’anotar les problemàtiques en el programa Hèstia. 
 

 Carme Garrido, sobre el col·lectiu amb discapacitat, diu que ho identifica amb la 
gran importància que té aquest col·lectiu. S’ha de tractar, no només des dels 

serveis socials, sinó de forma transversal en diversos àmbits: habitatge, laboral, 
salut, via pública, urbanisme... 

 
 Anna Girona es refereix als Casals d’estiu. Sap que es demana a les escoles que 

els casals d’estiu siguin inclusius, que els menors també puguin participar en els 

casals d’estiu i sap que estan en negociacions amb l’Ajuntament. 
 Carme Garrido diu que des de la Comissió de discapacitat hi estan treballant. És 

positiu que ara depengui de la regidoria d’Igualtat i no de Drets Socials. Cal fer 
polítiques inclusives, cal fer força perquè els Casals d’estiu donin aquesta 
oportunitat a tots els infants. 

 Ramon Zaballa informa que des d’Educació hi ha sensibilitat en aquest tema (s’està 
negociant amb les associacions de familiars d’alumnes) perquè els casals d‘estiu 

siguin inclusius. L’Ajuntament també hi col·labora econòmicament, perquè cap 
infant se’n quedi exclòs per la vessant econòmica. 
 

 
 Joaquim Barberà, referint-se a la problemàtica de maltractaments, li sorprèn que 

el 2020 hagi baixat, del 7% al 3%. La convivència és complicada per la situació 
laboral, habitatge, per la pandèmia... 

 Montserrat Domènech diu que en canvi, pel que fa a casos de violència masclista, 

n’hi va haver més. Conclou que buscarà la informació i quan la tingui la passarà a 
tots els membres del Consell. 
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• Problemàtiques per nucli familiar. Les més rellevants són: 77% de problemes 
econòmics i 16% de problemes d’habitatge. 

 
 Ramon Zaballa diu que quan el Govern deixi de donar ajuts, ja es veurà si les 

xifres es mantenen o es disparen. Destaca que s’ha fet una gran aturada en 
desnonaments. 

 Miquel Aiguadé respon que quan s’endarrereix un desnonament ja no es fa constar 

com a problema d’habitatge. Però el problema segueix. 
 Ramon Zaballa afegeix que quan s’atura un desnonament ja no hi ha la pressió de 

la persona que ha de deixar l’habitatge pel desnonament. A serveis socials s’han 
exposat menys casos de problemàtica d’habitatge.  

 
  

• Nombre d’expedients i nombre de persones amb qui s’ha treballat als Serveis 

Socials bàsics, per barris. Hi ha diferents dades: nombre d’expedients, percentatge 
d’expedients, nombre de persones actives per expedient i per barris, nombre total 

d’habitants i el percentatge de població sobre el padró d’habitants del 2021. 
 

Ramon Zaballa diu que falta el percentatge de persones usuàries de Serveis Socials 

respecte al total del barri. Els més representatius són:  
o Quant a expedients: el 12,62% del barri del Centre, el 10,68% del barri de 

l’Espirall i el 9,13% del barri de les Clotes, sobre el total de la població de 
cada barri. 

o Quant a nombre de persones ateses pels serveis socials: el 23,28% de les 

persones del barri de l’Espirall, el 22,01% de les persones del barri del 
Centre i el 17,97% de les persones del barri de les Clotes. 

 
 Anna Girona considera que això dóna molta informació. Una visió més clara del 

que hi ha a Vilafranca. Hi ha barris en què cal fer algun treball més intens per 

pal·liar la situació. 
 Ramon Zaballa afegeix que aquesta diapositiva i la següent la refaran i la passaran 

a tots els membres del Consell, ja que els falta aquesta informació. La rectificarem, 
ja que la informació és important per saber com cal actuar per barris i per fer unes 
polítiques socials més concretes. 

 
 Anna Girona pregunta si la diferència pel que fa a percentatge de persones ateses 

al barri de l’Espirall és perquè hi ha famílies més nombroses. Ramon Zaballa 
respon que sí, possiblement és per això. 

 
 Anna Girona demana també el nombre de menors atesos pels Serveis socials. 
 Montserrat Domènech, pel que fa als casos dels menors, respon que mirarem 

l’explotació de les dades i ho inclourem. 
 

 Joaquim Barberà comenta que de vegades s’havia comentat en aquest Consell que 
serveis socials atenia unes 4.000 persones sobre un total de població d’unes 
40.000 persones. Es pregunta quants d’aquests són casos crònics. 

 Ramon Zaballa respon que fa sis anys sí que donava aquestes xifres, però aquestes 
dades, ara, segurament han canviat. 
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• Prescripcions socials. S’ha incrementat les prescripcions del rebost solidari, per la 
pandèmia. Pel que fa al perfil de les persones ateses al Rebost i tipus de famílies, 

hi ha persones soles, famílies monoparentals, etc. 

 
• Expedients. Complexitat de problemàtiques. Hi ha una mitjana de 6 

problemàtiques per expedient. S’han atès un total de 3.437 problemàtiques el 
2020. 

 
• Què ha suposat la irrupció de la COVID?  Principalment, canvis organitzatius i en 

l’atenció a les persones usuàries; un agreujament de la pobresa infantil; un 
increment de les problemàtiques; la percepció de solitud, tant per part dels 

professionals com de les persones ateses; un increment de les desigualtats i de 
l’escletxa digital. S’ha fet un gran esforç per pal·liar aquesta darrera problemàtica 
i s’ha fet atenció presencial durant tota la pandèmia. També es van assumir alguns 

tràmits, que corresponien a altres ens, però no estaven fent atenció presencial i 
des dels serveis socials es van solucionar els problemes de tramitació digital 

d’algunes persones usuàries. 

 
• La Casa Petita. Es van atendre 115 famílies, que corresponen a 351 persones. El 

grau de satisfacció d’aquest servei, per part de les persones usuàries, és molt 
elevat: 9,3 de satisfacció. Es treballaran les derivacions. Finalment, presenta 

també les conclusions d’aquest servei. 

 
S’està intentant dur a terme un projecte amb la Diputació, per donar 
acompanyament: accés a recursos on line i presencial, amb l’objectiu d’apaivagar 

l’analfabetisme digital que s’ha fet palès en temps de pandèmia. 
 
Ramon Zaballa afegeix que aquest Ajuntament formarà part d’un Pla pilot, en el 

qual hi ha set municipis i un consell comarcal, amb l’assessorament de la Diputació, 
per facilitar l’accés de totes les persones als recursos existents i en el ple del mes 

de juny es presentarà la regulació de les prestacions. 
 
 

 Mònica Luna pregunta com es valora el grau de satisfacció de les famílies 
(Casa Petita). Si es fa la valoració immediata, telefònica o de quina forma. 

Demana també si es pot introduir a altres serveis. 
 Montserrat Domènech respon que es fan enquestes de satisfacció a les 

famílies ateses (trucades telefòniques,...) Aquestes enquestes de satisfacció 

són per millorar l’atenció que es fa. 
 

 Miguel Angel Merino informa que des de CCOO estan oferint un servei 
anomenat “Oficina d’assessorament social”, per a les persones que tenen 
dificultats en l’àmbit de la tramitació electrònica. Donen el servei al Baix 

Llobregat, el Garraf, ... i estan disposats a treballar en el nostre municipi.  
 Ramon Zaballa agraeix política i tècnicament aquest oferiment i respon que 

estaran en contacte. 
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 Anna Girona diu que fa un o dos anys es va parlar de l’ampliació de la Casa 
Petita. Es va dir que es faria al barri de l’Espirall, aprofitant algun espai, per 

fer una segona Casa Petita i oferir el servei al màxim de població o bé fent 
ús dels locals de les llars d’infants a les tardes, perquè les persones del barri 

hi puguin anar amb els infants de 0 a 3 anys. 
 Ramon Zaballa respon que la voluntat hi és i l’espai al barri de l’Espirall, 

també. Es va prioritzar l’espai adolescents. Després va irrompre la COVID i 

va impedir la seva implementació. Així que es pugui es farà, ja que la 
voluntat segueix sent-hi. 

 
 Anna Girona planteja que el projecte adolescents ocupa l’espai que es volia 

per a la Casa Petita i creu que l’apropiat seria aprofitar l’espai de “La Nau” 
tant per als joves com per als adolescents i així s’alliberaria l’espai per a la 
Casa Petita.  

 Ramon Zaballa respon que no és el mateix joves que adolescents, ni tampoc 
la finalitat dels espais és la mateixa. A “La Nau” es treballa bàsicament 

l’aspecte lúdic i d’acompanyament dels joves. A l’espai del projecte 
“Adolescents”, que depèn de la Regidoria de Drets Socials, es treballa la 
inserció socioeducativa i es fa també un treball pedagògic i 

d’acompanyament a les famílies.  
 

• Centre Obert. S’explica el seu funcionament i el que s’ha dut a terme durant el 
2020 (entrevistes d’acollida, atenció psicològica familiar, s’han fet 1.128 
entrevistes telemàtiques i presencials,...) El suport emocional anirà creixent el 

2021. S’informa també de la metodologia del servei. Funció preventiva. Treball 
comunitari. 

 
Van ser persones usuàries del Centre Obert 29 adolescents i 29 pares/tutors. En 
total, 48 persones ateses.  

 
Com a dades i conclusions destaca que s’ha fet un gran esforç per connectar els 

joves i les famílies. Quan a les valoracions, aquestes també són bones: Un 8,7 
(adolescents) i un 8,2 (famílies). 
 

Ramon Zaballa explica que “Casa Petita, Centre Obert i Projecte Adolescents” és 
un objectiu prioritari de la regidoria de Drets Socials. S’hi tracten temes de 

prevenció, educació, inversió en el futur. Destaca l’atenció a les famílies (la 
intervenció que s’hi fa i com s’hi incideix per corregir disfuncions, etc.) 
 

S’ha dissenyat un Pla anual del Servei d’Inserció Socioeducativa (SIS) que agrupa 
les tres franges d’edat. Aquest Pla disposa d’uns objectius, els continguts, les 

activitats, els recursos humans i materials que intervenen, el pressupost, etc.  Es 
tracta d’un document  que pretén ser el  fil conductor de tot el servei d’inserció 
socioeducativa. En aquest sentit, informar també que tot el servei disposa no 

només d’un únic document sinó també d’una única coordinadora.  
 

 Anna Girona està d’acord que el SIS serveix per fer la prevenció necessària. 
D’altra banda constata que no hi ha la comparativa de dades, en aquests 
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serveis, en relació a l’any 2019. També troba a faltar les dades per barris i 
finalment pregunta si hi ha llistes d’espera per accedir-hi. 

 Ramon Zaballa respon que pel que fa a la Casa Petita no hi ha llistes 
d’espera, cosa que també corrobora Mercè Masana. Pel volum d’habitants 

de Vilafranca i per capacitat municipal d’estructura (unes 50 places d’infants 
de 3 a 12 anys i unes 40 d’adolescents). Cal tenir en compte que és un 
servei viu. Quan milloren les dificultats, se’n surt i entren uns altres infants. 

 Montserrat Domènech creu que si es planteja com un treball de serveis 
socials amb derivacions, no hi ha llistes d’espera. Es fa un treball que es 

pugui mantenir. S’apliquen diferents recursos quan es va millorant. Es fa la 
valoració des dels serveis socials bàsics i s’elabora un pla de treball conjunt. 

 Ramon Zaballa afegeix que en les comissions socials dels centres es 

detecten casos. És la plataforma d’entrada. 
 

 
• Equip d’atenció a la dependència. Hi ha hagut increment de les persones ateses, 

motivat en part per l’envelliment de la població, i del nombre de tràmits realitzats. 

S’explica també què ha suposat la COVID i els aspectes que han aflorat amb la 
pandèmia. Destaca l’increment del treball en xarxa amb Salut i l’increment de 

l’atenció telefònica. 
 
Les problemàtiques principals són les mancances de xarxes de suport, la soledat i 

l’aïllament, la precarietat laboral i l’econòmica. Tot això ha provocat més 
complexitat i fragilitat dels casos atesos. 

 
Pel que fa a l’adaptació a la nova situació, destaca: l’atenció immediata, el treball 
en xarxa amb Salut, els àpats a domicili gestionats per voluntariat de Creu Roja i 

d’altres, així com l’increment de les entrevistes telefòniques. 
 

 
• Equip d’atenció a la gent gran.  Hi ha hagut increment de les urgències socials i 

de la vulnerabilitat. Pel que fa a què ha suposat la COVID, és similar a altres 

serveis (canvis organitzatius, més atenció telefònica, etc.) 
 

Servei de SAD (serveis d’atenció domiciliària). Hi ha tres serveis: el d’atenció 
personal, atenció a la llar i els àpats a domicili. Presenta també la distribució per 

barris: destaquen, per ordre, els barris de l’Espirall, Poble Nou, Sant Julià i les 
Clotes. 
 

 Ramon Zaballa diu que caldria fer el càlcul en relació a l’edat de les persones 
de cada barri. Les dades que s’han presentat ara només indiquen el nombre 

de persones ateses i que en els barris més poblats hi ha més persones 
ateses. 

 

Pel que fa al SAD, hi ha el SAD social, que correspon al 73% del total del servei 
de SAD (230 persones) i el SAD dependència, que correspon al 27% del total del 

servei de SAD (85 persones).  
El SAD dependència és un servei prescrit per una situació de dependència. No s’hi 
pot accedir si no hi ha una valoració de la persona com a dependent. 
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- Ramon Zaballa destaca la gran tasca que va fer l’ONG Global Humanitària, en dos 

moments de la pandèmia: cap el mes de maig i altra vegada cap els mesos de 
setembre-octubre i fins fa uns quinze dies o un mes. En efecte, aquesta ONG va 

repartir un nombre significatiu d’àpats, la qual cosa és d’agrair, i ha estat 
col·laborant fins fa ben poc. 

- Montserrat Domènech posa en valor la transversalitat del servei de SAD. 

 

- Ramon Zaballa conclou que quan les tres diapositives estiguin rectificades 

(relatives a les dades per barris a què s’ha fet referència anteriorment), les passarà 
als membres del Consell. Es modificarà tot el document, amb la incorporació de 
les diapositives modificades. 

 
- Montserrat Domènech pren nota de les demandes fetes per Joaquim Barberà 

(detecció i crònics) i de l’oferta de CCOO (servei d’assessorament). 
 
 

- Anna Girona exposa que quan el Catàleg de Serveis va ser aprovat, vam dir que 
adaptaríem la Memòria al Catàleg. En canvi, en la Memòria presentada troba a 

faltar coses, serveis que tenim aprovats en el Catàleg. Per tant, demana que 
s’adapti la Memòria al Catàleg que el Ple municipal va aprovar. 

- Ramon Zaballa respon que s’elabora la Memòria seguint el Catàleg de Serveis. 

 

- Joaquim Barberà creu que el Powerpoint que s’ha presentat avui és molt 

esquemàtic i demana si es farà arribar als grups municipals la informació, que no 
sigui tan esquemàtica. 

- Ramon Zaballa respon que quan s’elabora el document explicatiu té unes set o 
vuit pàgines. És més extensa la informació de les diapositives presentades. Si es 
fa una presentació o una roda de premsa es pot fer més narratiu. Però és més 

visual el que s’ha presentat avui que no si es fa la narrativa. No serà tan exhaustiu 
com les diapositives. Tanmateix, podem revisar si tenim més informació i més 

dades per incorporar. 
- Montserrat Domènech afegeix que tenim altres seccions, que es poden incorporar 

dades del projecte CRIT, o dels equips de Serveis socials bàsics, dependència, etc. 

De totes formes, si posem moltes més dades a la Memòria, la jornada de 
presentació seria molt feixuga. 

  

- Anna Girona pregunta per les beques menjador, atès que és un servei que consta 
en el Catàleg de Serveis. 

- Montserrat Domènech respon que la competència de les beques menjador és del 
Consell Comarcal. 

- Ramon Zaballa afegeix que les beques menjador, a part de les que atorga el CCAP 
(que dona un percentatge de beca), si durant el curs escolar canvia la situació 
familiar, l’Ajuntament complementa el percentatge (igual que fa la Creu Roja). 
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- Anna Girona insisteix que el que demana és la informació d’uns serveis, que van 
ser aprovats en el Catàleg de Serveis, les dades dels quals caldria conèixer. Si cal 

dedicar dos dies a fer la presentació de la memòria, es fa. 

 
- Joaquim Barberà es refereix a l’absentisme de les persones usuàries de l’equip de 

Gent Gran, i pregunta per què ha augmentat l’absentisme i si es fa el seguiment. 
- Ramon Zaballa respon que és molt probable que per la pandèmia hi va haver pors 

de les persones grans a sortir, sobretot durant els mesos de maig i juny de 2020 
(hi ha persones que encara tenen por actualment). Caldrà d’esperar una situació 

de normalitat. Creu que a partir del mes de setembre la por desapareixerà. 
Finalment conclou que les persones grans són les que normalment fan menys 

absentisme i per això caldrà veure com evoluciona el tema d’ara endavant. 
 

 
4. Informacions de la presidència: llistes d’espera als Serveis Socials, dades 

d’usuaris del Rebost, situació del projecte “Obrint Camins” i altres 

informacions de darrera hora. 
 

Llistes d’espera 
Ramon Zaballa explica que s’han reduït les llistes d’espera, tot i haver reduït els 
indicadors màxims a deu dies. Les llistes d’espera estan molt controlades, tan en SOI 

famílies, com en SOI de gent gran i en SIAD. Si comparem les llistes d’espera de 
l’Ajuntament de Vilafranca amb les d’altres poblacions veiem que les llistes de les altres 

poblacions són molt més altes. 
 
 

Rebost solidari 
Pel que fa al rebost, tenim una mitjana de 1.500 persones usuàries. Destaca que tenim 

aliments suficients per atendre la demanda i destaca la bona sintonia entre el personal 
del Rebost i els serveis socials. 
 

 
Projecte “Obrint Camins” 

És un projecte per combatre la solitud no volguda de les persones grans. La pandèmia 
ho va aturar, però es van fer trucades telefòniques a les persones grans que viuen soles, 
per part de voluntaris (s’hi van apuntar un centenar de voluntaris). Es van atendre més 

de 350 persones que viuen soles majors de vuitanta anys. Destaca que s’han creat vincles 
i que aquest projecte s’allargarà fins a l’estiu. El dia 26 d’aquest mes, a l’auditori de 

Vinseum, es farà un acte de lliurament de diplomes al personal voluntari que ha fet les 
trucades telefòniques a la gent gran, com a reconeixement de la seva tasca. 
 

Els Tallers de la memòria es reprendran presencialment el dia 24 de maig. En els espais 
adequats i amb reducció de persones. Moltes d’aquestes persones grans necessitaven la 

presencialitat. 
 
Els casals d’avis també fan ja activitats presencials. 

 

about:blank


 

 Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès – 938 920 358 – www.vilafranca.cat                                                               

Dit això, Ramon Zaballa comenta que avui, en la reunió que han tingut amb la Diputació 

de Barcelona, per al projecte pilot d’atenció a les persones, la Diputació els ha donat 

dues dades que els omplen d’orgull: 

1. Vilafranca destina el doble de recursos per habitant que la mitja de la resta de  
ciutats de la seva mida, 

2. Vilafranca atorga quatre vegades més d’ajuts a les persones usuàries, que la 

mitja de les poblacions de la seva mida. 
 

Finalment, posa en valor el gran treball que es fa des dels serveis socials i agraeix la 
participació de totes les persones que formen part d’aquest Consell, atès que tots 
treballem en la mateixa direcció. 

 

- Anna Girona insisteix que els Tallers de la memòria cal apropar-los als barris, com 

ja ha dit en altres reunions del Consell, per fer xarxa social al barri. 
- Ramon Zaballa respon que precisament volien fer tallers de la memòria als baixos 

del carrer Migdia (local del centre obert) i ha costat de trencar els grups que ja 
estan fets. No és fàcil. 
 

- Anna Girona pregunta què passa amb els menors que tenen beca menjador durant 
les vacances escolars. Com s’atenen aquestes famílies i com es continua aquest 

ajut. 
- Montserrat Domènech respon que hi ha els ajuts d’urgència social i les beques, 

amb el suport de Creu Roja i altres entitats. També s’incorporaran properament 

les targetes moneder, en què s’hi està treballant. 
- Ramon Zaballa conclou que quan tinguem la informació la farem arribar als 

membres del Consell. 
 

 

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts de deu menys cinc minuts 
del vespre (21:25h), signant aquesta acta el president, junt amb la secretària, que ho 

certifico. 
 
 

 

Sr. Ramon Zaballa i Serra                         Sra. M. Dolors Vendrell Gual 

President                           Secretària  
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