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1.- INTRODUCCIÓ
Mitjançant el present document es presenten els resultats derivats de la
Jornada de treball amb entitats de Castelldefels, que va tenir lloc el dia 12 de
gener de 2016 a la Biblioteca Municipal Ramon Fernàndez Jurado.
La jornada, de caràcter participatiu, s'emmarca dins del procés d’elaboració del
Pla Local d'Inclusió Social de Castelldefels i va prendre de referència per a les
deliberacions una síntesi dels resultats de la diagnosi del PLINS, així com una
proposta tècnica d’Estratègies i Objectius.
Aquesta Memòria de Resultats presenta informació bàsica de la Jornada,
defineix els objectius de partida i exposa de forma ordenada les aportacions i
valoracions exposades pels participants.
L’Ajuntament de Castelldefels té previst estudiar les valoracions i propostes
rebudes amb l’objectiu de complementar i ampliar el treball deliberatiu de
caràcter tècnic, elaborat fa uns mesos.
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA JORNADA

DATA: dimarts 12 de gener de 2016
HORA: 17.30 h
DURADA: 2 hores 30 minuts
LLOC: Biblioteca Municipal Ramon Fernàndez Jurado (C/ Bisbe Urquinaona,
19-21. Castelldefels)
NOMBRE PARTICIPANTS: 33
DINAMITZACIÓ DELS TALLERS:
Neòpolis => 1 dinamitzador de Neòpolis per cada grup de treball (x3)
ÀMBITS DE DEBAT: (A) Drets Socials + Relacional (B) Formació + Ocupació
(C) Salut + Urbanisme i Habitatge

2.1.- OBJECTIUS DE LA JORNADA:
Garantir als participants el dret a estar informats i ser consultats sobre el
Pla d’Inclusió de Castelldefels.
Entendre la Jornada com un espai relacional, pedagògic i de generació
d’intel·ligència col·lectiva.
Promoure la participació dels agents i entitats directament vinculats amb
un pla d’aquestes característiques.
Fer un exercici de validació dels continguts del pla i de recollida de
propostes a partir de l’aplicació de metodologies participatives que
garanteixin un procés de recollida ordenat i que garanteixi la igualtat
d’oportunitats a tots els participants.
Obtenir un document de valoració i propositiu fonamentat en els criteris i
les aportacions recollides durant la Jornada.
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2.2.- ESTRUCTURA DE LA JORNADA
Hora

Acció

17:30 a) Benvinguda.

Responsables
* Check in: Personal
municipal

Regidora-delegada de Serveis
Socials i Dependència
Isabel Cabello Monje

* Paraules inicials de
benvinguda: Isabel Cabello,
Regidora-delegada de
Serveis Socials i
Dependència + Candela
López, Alcaldessa

18:45 b) Presentació general sobre el

* Gerard Quiñones. Soci-

concepte inclusió social, els objectius de Director de la Consultoria
la Jornada i la metodologia de treball

Neòpolis

participatiu
18:00 c) Divisió dels participants en grups (x3)

* Neòpolis

i inici del treball participatiu
19:15 e) Inici de la recollida de valoracions

* Dinamització: Neòpolis

ciutadanes.
Per cada àmbit temàtic (6): Treball de
debat (dinàmica de grups) per tal de:
- Valorar la proposta tècnica
d’Estratègia i Objectius
- Definir actuacions prioritàries per
assolir els Objectius
20:00 f) Cloenda del taller

* Neòpolis
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2.3.- LLISTAT D’ASSISTENTS A LA JORNADA
ÀMBITS DE TREBALL: Drets Socials i Relacional (10)
Isabel Ortuño
Hugo Benito
Daniel Requena
Aurora Cabezas
Carles Oliveras
Vanesa Schlegel
Josep Cascales
Albert Codina
Fernando Lovero
Enric García

Fundació Caviga
Associació Abracces Barcelona
Església Evangèlica de Castelldefels
Església Evangèlica de Castelldefels
Associació Grup de Teatre Nou Horitzó
Creu Roja
Caritas Parroquial Castelldefels
Associació de Gent Gran de Castelldefels
Associació d’Ajut Social del Garraf
Associació d’Ajut Social del Garraf

ÀMBITS DE TREBALL: Ocupació i Educació (14)
Manuela García
Inmaculada Cardaldas
Encarnación Berrocal
Maria Bruno
Asunción Gil
Virginia Velert
Laia Martínez
Mª Rosa Paredes
Rosa Esparza
Geordina Durán
Mónica Bobé
Yolanda Scott
Federico Soler
Adela Fernández

Plataforma por una Escuela Inclusiva de Cataluña
Creu Roja
Creu Roja
Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai
Federació Catalana de l’Esplai
Associació Istea
Delta, SCCL
Cordibaix
Acción Alegre
El Gegant Edicions
Catalunya Sí Que Es Pot
AMPA Escolar Edumar
Particular
Fundació Catalana Síndrome de Down

ÀMBITS DE TREBALL: Salut i Urbanisme i Habitatge (9)
Antoni Peris
Marta Coromina
Carolina Nieto
Pilar García
Montserrat Coello
Margarita Muñoz
Joana Gil
Lídia Martínez
Gemma Roura
Pilar Gaya

Casap
Centre de Salut Mental Adults Castelldefels PSSJD
Creu Roja
Associació Istea
PAH Castelldefels, Gavà i Begues
PAH Castelldefels, Gavà i Begues
Ambulatori El Castell
Ambulatori El Castell
NATSAL
Fundació Uszheimer
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3.- BUIDATGE DE RESULTATS
Tot seguit es presenta el recull d’aportacions, valoracions i propostes
exposades pels participants a la Jornada.
Es presenta informació sobre els dos exercicis de debat plantejats per a cada
un dels àmbits de treball (x6) als assistents, Recordem-los:

•

Valoració i validació de la proposta tècnica d’Estratègia i Objectius

•

Definició d’actuacions prioritàries per assolir els Objectius

Les aportacions recollides per cada un dels àmbits es complementa amb un
llistat de “Voluntats Col·laboratives” a partir de les quals les entitats participants
van definir de forma detallada la seva predisposició a implicar-se en el
desplegament de les actuacions definides.
Val a dir que en, relació a l’àmbit de l’Urbanisme i l’Habitatge, no es presenten
accions específiques ni voluntats col·laboratives. Cal tenir en compte que el
grup de treball de Salut i Habitatge estava format, només, per professionals i
representants d'entitats del camp de la salut. És per aquest motiu que l'àmbit
de l'habitatge, i a proposta del propi grup, es va treballar de forma genèrica,
sense entrar en detall en el treball de les actuacions.
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3.1.- ÀMBIT DELS DRETS SOCIALS

LÍNIA ESTRATÈGICA
Lluita contra la pobresa i cobertura de les necessitats bàsiques
OBJECTIUS
1.- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i famílies
vulnerables.
2.- Facilitar l'accés i permanència al sistema educatiu als infants i joves amb
menys recursos econòmics, per garantir la igualtat d'oportunitats.

3.1.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

Es proposa afegir un tercer objectiu referit a la necessitat de garantir
el coneixement dels recursos i serveis vinculats amb la cobertura de
necessitats bàsiques existents a Castelldefels.

•

Es matisa, en relació a l’objectiu 1, que caldria deixar molt clar que
entenem per famílies vulnerables. Caldria definir de forma curta i
entenedora el concepte vulnerabilitat.

•

En relació a l’objectiu 2, es considera que la finalitat no ha de ser
“facilitar l’accés i permanència al sistema educatiu als infants i
joves....” sinó garantir.
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3.1.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
ACCIÓ 3.1.2.1: Creació d’un Observatori Local de la Vulnerabilitat
NOM DE LA PROPOSTA:
Observatori Local de la Vulnerabilitat
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa que el PLINS proposi la creació d’un Observatori que permeti
mesurar i fer un seguiment acurat de les necessitats bàsiques de la població de
Castelldefels. Es tracta de recollir en un document les situacions de
vulnerabilitat que pateix la població, per tal de definir i acurar actuacions
DESTINATARIS:
Col·lectius en situació o risc d’exclusió als quals s’adreçarien polítiques i
accions derivades de les dades presentades per l’Observatori
AGENTS IMPLICATS:
Tècnics locals i representants d’entitats i associacions de Castelldefels

ACCIÓ 3.1.2.2: Menjador Solidari
NOM DE LA PROPOSTA:
Menjador Solidari
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Promoure la creació d’un menjador solidari per tal de disposar d’un recurs local
encaminat a atendre les persones i famílies amb dificultats vinculades amb
l’alimentació bàsica.
Castelldefels no disposa de cap recurs d’aquestes característiques, més enllà
de les safates de menjar preparat (recurs millorable, segons els participants).
Caldria començar treballant en la definició exhaustiva d’un projecte tècnic i
desenvolupar-lo.
DESTINATARIS:
Població en risc d’exclusió social
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, entitats socials i empreses d’alimentació

9

ACCIÓ 3.1.2.3: Casa d’Acollida
NOM DE LA PROPOSTA:
Creació d’una Casa d’Acollida a Castelldefels
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Amb la finalitat de garantir un dret bàsic i universal, com és el dert a un
habitatge digne, es proposa la creació d’una Casa d’Acollida que permeti acollir
a persones en situació de vulnerabilitat que ho necessitin (desnonaments,
víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals, gent gran,“sense
sostre”, etc). Es parteix de la premissa que, una ciutat de 64.000 habitants com
Castelldefels no es pot permetre no disposar d’una Casa d’Acollida i/o de pisos
de lloguer social.
Hauria de ser un recurs per un temps limitat, encaminat a facilitar la possibilitat
d’inclusió

social

als

beneficiaris,

que

complementi

el

“pis

d’acollida

d’emergència” del qual es disposa actualment i que, en definitiva, promogui la
inclusió social de persones i famílies en risc d’exclusió per motius d’habitatge.
Caldria començar treballant en la definició exhaustiva d’un projecte tècnic i
desenvolupar-lo.
DESTINATARIS:
Persones en situació de vulnerabilitat que necessitin un habitatge (afectats per
desnonaments, víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals, gent
gran,“sense sostre”, persones amb addiccions, discapacitats, etc)
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, entitats socials i entitats financeres, propietaris, etc.

ACCIÓ 3.1.2.4: Millora i dignificació de l‘entrega d’aliments
NOM DE LA PROPOSTA:
Millora i dignificació de l’entrega d’aliments
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa definir una fórmula encaminada a millorar i dignificar el procés
d’entrega d’aliments a Castelldefels. Es tracta de revisar de forma compartida
el sistema actual.
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Es considera que la fórmula hauria de ser definida en xarxa entre l’Ajuntament i
les entitats que hi treballen (x4), per tal de garantir una major dignificació en
l’entrega i de treballar conjuntament, evitant duplicitats i essent més eficients.
En definitiva es tracta de ser conscients dels problemes de vergonya social que
acostumen a patir força beneficiaris d’aquest tipus de recursos.
DESTINATARIS:
Persones en situació de vulnerabilitat social
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i les 4 entitats socials que entreguen aliments

ACCIÓ 3.1.2.5: Millorar la visualització dels recursos existents
NOM DE LA PROPOSTA:
Millores en la difusió i visualització de recursos i serveis existents
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es considera bàsic fer un pas endavant pel que fa a la visualització dels
recursos existents. Es considera que, en ocasions, no es té prou coneixement
dels programes i serveis a disposició de la ciutadania.
Les millores de difusió haurien de canalitzar-se en dues direccions:
•

Garantir un llenguatge entenedor i no tecnocràtic, que entengui
tothom

•

Focalitzar i adaptar les accions de difusió segons col·lectius
(exemple: idiomes)

Caldria estudiar la possibilitat de millora el sistema de difusió a través de
voluntariat, així com mitjançant la relació entre la difusió i certs programes i
recursos d’integració (idioma, cultura, educació, formació, etc.)
DESTINATARIS:
Persones en situació de vulnerabilitat, tant nacionals com estrangers
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, entitats socials i mitjans de comunicació locals
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ACCIÓ 3.1.2.6: Millora dels Serveis Socials municipals1
NOM DE LA PROPOSTA:
Ampliar les capacitats (nombre de professionals) dels Serveis Socials
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa que, per tal de garantir respostes més ràpides i eficients a les
necessitats socials que es pateixen a Castelldefels, caldria reforçar l’àrea de
Serveis Socials amb més recursos (econòmics i humans).
Es tractaria d’aprofitar aquest reforç per garantir atencions més personalitzades
i, per tant, amb respostes més adaptades a les necessitats reals. D’aquesta
manera s’evitarien els problemes actuals vinculats, per exemple, amb els
retards burocràtics o les “derivacions eternes”.
DESTINATARIS:
Persones i famílies vulnerables en situacions o risc d’exclusió social
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats socials de Castelldefels

ACCIÓ 3.1.2.7: Aposta ferma pel treball en xarxa2
NOM DE LA PROPOSTA:
Abordar el desplegament de polítiques socials des de lògiques col·laboratives i
de treball en xarxa, començant per l’elaboració d’un Mapa de Recursos (públics
i del 3r sector) actualitzat i dinàmic
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es considera clau millorar, promoure i ampliar el recolzament i la col·laboració
amb les entitats de Castelldefels (socials, culturals, esportives, econòmiques,
etc.). El treball en xarxa permetria optimitzar recursos, evitar duplicitats, ser
més eficients, millorar la difusió, etc.
Caldria començar elaborant un Mapa de Recursos (públics i del 3r sector) on
line, actualitzat i dinàmic. Amb un Gestor de Continguts per facilitar-ne
actualitzacions.
1

Acció vinculada a millores de Gestió Interna

2

Acció vinculada a millores de Gestió Interna
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Es considera que el desplegament del PLINS esdevé una gran oportunitat per
comenaçar a treballar en xarxa.
DESTINATARIS:
Ajuntament, entitats i ciutadania
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats socials de Castelldefels

DUES CONSIDERACIONS FINALS
Més enllà de les propostes el Grup de Treball, fa dues aportacions finals
vinculades amb l’àmbit dels Drets Socials que també caldria prendre en
consideració:

•

Esdevé clau engegar reflexions compartides en relació a:
o El concepte vulnerabilitat. Les entitats coneixen moltes
situacions de persones que, malgrat tenir feina i no entrar en
els barems de “pobresa” pateixen situacions de clara
vulnerabilitat. Cal, per tant, fer una reflexió en aquest snetit per
reconduir certes polítiques de caràcter assistencial i adaptarse en major mesura a la realitat.
o La pobresa energètica. També esdevé clau obrir una reflexió
en relació a aquesta necessitat bàsica.
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3.1.3.- VOLUNTATS COL·LABORATIVES (ÀMBIT DRETS SOCIALS)
Les entitats participants al Grup de Treball van traslladar les següents voluntats
col·laboratives per implicar-se en el desplegament d’actuacions de l’àmbit dels
Drets Socials:
ENTITAT:
Associació Ajut Social Garraf
ACCIONS:
* Observatori de la Vulnerabilitat
* Menjador Solidari
* Millora i dignificació de l’entrega d’aliments
* Creació d’una Casa d’Acollida
ALTRES COMENTARIS:
Disposem d’espais i voluntaris

ENTITAT:
Caritas Parroquial Castelldefels
ACCIONS:
* Observatori de la Vulnerabilitat
* Menjador Solidari
* Millora i dignificació de l’entrega d’aliments
* Creació d’una Casa d’Acollida

ENTITAT:
Església Evangèlica de Castelldefels
ACCIONS:
* Totes
ALTRES COMENTARIS:
Malgrat es disposen de menys recursos dels que serien desitjables, es disposa
d’espais i de voluntat per millorar socialment Castelldefels
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ENTITAT:
Creu Roja
ACCIÓ:
* Observatori de la Vulnerabilitat
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Treballar de forma conjunta amb d’altres entitats per proporcionar informació i
participar en la seva elaboració

ENTITAT:
Creu Roja
ACCIÓ:
* Menjador Social
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Col·laboració a través de voluntariat

ENTITAT:
Creu Roja
ACCIÓ:
* Dignificar l’entrega d’aliments
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Participant en la seva definició i a través de persones voluntàries

ENTITAT:
Creu Roja
ACCIÓ:
* Tota la resta
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Estem oberts a treballar de forma conjunta proporcionant experiència i
iniciatives de l’entitat i oferint la base de l’entitat: el voluntariat
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3.2.- ÀMBIT RELACIONAL

LÍNIA ESTRATÈGICA
Foment de mesures de protecció i suport a les persones i a les xarxes socials
de proximitat
OBJECTIUS
1.- Promoure la ciutadania activa potenciant els diversos projectes d’accions
comunitàries, voluntariat i xarxes d'ajuda mútua, que promogui la convivència i
la cohesió social. Sensibilitzar la població davant la diversitat cultural al
municipi
2.- Fomentar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i familiar
3.- Realitzar actuacions de prevenció, detecció i protecció davant les situacions
de maltractaments
4.- Promoure la inclusió de les persones nouvingudes a la vida social i
participativa
5.- Fomentar els serveis de suport a la família i d’atenció a la infància i
potenciar l’atenció social primària com a dispositiu bàsic d’inclusió en el territori.
6.- Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l’esport
7.- Promocionar l’accés a la cultura

3.2.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

Es proposa que l’estratègia també faci referència explícita a la
importància de la gestió de la diversitat cultural

•

Es considera que l’Objectiu 5 correspon a la Línia Estratègica
vinculada amb els Drets Socials, i no tant a l’àmbit relacional.
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3.2.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
ACCIÓ 3.2.2.1: Grup de teatre “inclusiu”
NOM DE LA PROPOSTA:
Creació d’un Grup de Teatre amb finalitats inclusives
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa la creació d’un Grup de Teatre que esdevingui un instrument
inclusiu de caràcter relacional. El grup podria esdevenir un espai de trobada
per interactuar on, persones amb problemes socials tinguin facilitats per a
millorar la seva xarxa social i, per tant, la seva socialització amb l’entorn. A
més, treballar des del teatre permet adquirir certs hàbits interessants: disciplina,
comportament, horaris, respecte, cultura, etc.
DESTINATARIS:
Col·lectius en situació o risc d’exclusió social
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats del món del teatre (Grup de Teatre Nou Horitzó)
ACCIÓ 3.2.2.2: Conciliació de la vida familiar i laboral
NOM DE LA PROPOSTA:
Mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa tenir en compte la necessitat de facilitar en major mesura la
conciliació. En aquest sentit es proposa el desenvolupament d’instruments que
ho facilitin de forma real.
Es posa d’exemple la possibilitat de crear tallers de reforç escolar, espai de
cura d’infants, etc. pensats per facilitar la conciliació.
Es tracta de facilitar i promoure millores en la qualitat de vida de les famílies,
promovent que a les reflexions “de ciutat” es projectin mesures de conciliació a
mig i llarg termini, i que comptin amb el suport d’empreses locals i entitats.
DESTINATARIS:
Famílies amb fills
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, entitats, AMPAs, empreses
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ACCIÓ 3.2.2.3: Educació en valors
NOM DE LA PROPOSTA:
Apostar per una educació transversal centrada en els valors
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa definir una acció de caràcter eminentment preventiu a partir d ela
qual s’aposti per educar en valors a la ciutadania de Castlldefels (de tots els
col·lectius i barrris).
Es considera que una acció preventiva com aquesta ha d’anar encaminada a
resoldre problemàtiques socials en un futur (maltractaments de gènere,
respecte social, incivisme, relacions familiars i veïnals, relacions professoralumne, etc.)
Es podria, per exemple, treballar de forma compartida amb centres educatius
i/o promoure tallers col·laborant amb entitats socials o religioses que valorin el
principi de la convivència
DESTINATARIS:
Ciutadania en general
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, centres educatius, entiats socials i religioses.
ACCIÓ 3.2.2.4: Accés “universal” a la cultura
NOM DE LA PROPOSTA:
Garantir un accés igualitari a la cultura
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es proposa tallar les barreres econòmiques actuals en relació a l’accés a la
cultura, especialment pel que fa a l’accés a bibliografia. En aquest sentit caldria
definir accions encaminades a que tothom, sigui de la condició social que sigui,
tingui un accés igualitari a la cultura i la literatura, a través d’apostes per
models educatius relacionals, col·laboratius i més solidaris (internet)
DESTINATARIS:
Ciutadania en general, i infància en particular
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, centres educatius, famílies
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ACCIÓ 3.2.2.5: Increment de la cohesió social
NOM DE LA PROPOSTA:
Dinamitzar, cohesionar i interrelacionar la població
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es planteja que, en l’organització d’activitats i esdeveniments locals (tallers,
jornades, jocs, excursions i viatges, etc.), es garanteixin visions inclusives i de
cohesió social que impregnin el seu desenvolupament. Es tracta de garantir
l’intercanvi i el coneixement mutu entre cultures i col·lectius de forma
transversal i normalitzada. Alhora, combatre la soledat o aïllament de certes
persones i/o col·lectius.
DESTINATARIS:
Ciutadania en general
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats locals
ACCIÓ 3.2.2.6: Fira d’Entitats
NOM DE LA PROPOSTA:
Organització de Jornades per a la presentació, promoció i difusió de les entitats
locals.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es planteja organitzar (recuperar) una Fira d’Entitats on , col·lectius organitzats
de Castelldefels de tots els àmbits puguin presentar les seves activitats i
funcions i, alhora, relacionar-se i conèixer d’altres entitats del teixit associatiu
de Castelldefels.
Es tractaria d’oferir informació a la ciutadania i aprofitar la Jornada per
organitzar-la de forma conjunta entre entitats i Ajuntament.
L’acció podria anar vinculada a l’elaboració del Mapa de Recursos (acció
3.2.1.7) i no hauria de tancar les portes a la participació d’agents econòmics
(empreses locals participant a través de patrocinis i aportacions)
DESTINATARIS:
Ciutadania en general i entitats en particular
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entiats locals
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UNA CONSIDERACIÓ FINAL
Més enllà de les propostes el Grup de Treball tanca les reflexions respecte
l’àmbit Relacional amb una consideració final:

•

Esport i Cohesió Social: Des d’una lògica relacional, el PLINS també
hauria de tenir en compte la necessitat de reduir la clivella econòmica
que existeix per accedir a l’oferta esportiva local. L’esport té un
component cohesionar innegable i caldria evitar que els recursos
econòmics esdevinguin una barrera per accedir-hi.

3.2.3.- VOLUNTATS COL·LABORATIVES (ÀMBIT RELACIONAL)
Les entitats participants al Grup de Treball van traslladar les següents voluntats
col·laboratives per implicar-se en el desplegament d’actuacions de l’àmbit
Relacional:
ENTITAT:
Enitat de Teatre Nou Horitzó
ACCIONS:
* Grup de Teatre
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Direcció de la iniciativa

ENTITAT:
Associació ABRACCES Barcelona
ACCIONS:
*Esport i cohesió social
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Afavorint la participació d’una franja àmplia d’edat de tota la població en
matèria esportiva, adaptada al nivell econòmic i social
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ENTITAT:
Creu Roja
ACCIÓ:
* Tota la resta
TIPUS DE COL·LABORACIÓ:
Estem oberts a treballar de forma conjunta proporcionant experiència i
iniciatives de l’entitat i oferint la base de l’entitat: el voluntariat

ENTITAT:
Associació Ajut Social Garraf
ACCIONS:
* Totes
ALTRES COMENTARIS:
Disposem d’espais i voluntaris

ENTITAT:
Església Evangèlica de Castelldefels
ACCIONS:
* Totes
ALTRES COMENTARIS:
Malgrat es disposen de menys recursos dels que serien desitjables, es disposa
d’espais i de voluntat per millorar socialment Castelldefels
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3.3.- ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA
Lluita contra l’exclusió en l’àmbit amb polítiques actives, formació i la
col·laboració amb empreses privades.
OBJECTIUS
1.- Potenciar les polítiques actives d’ocupació.
2.- Promoure la formació ocupacional i contínua i la capacitació dels
treballadors actius.
3.- Potenciar l’emprenedoria a través de l’auto ocupació i les empreses socials.
4.- Implicar el sector empresarial en la lluita contra l’exclusió.

3.3.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

Posar més èmfasi en l’emprenedoria lligada a projectes de caràcter
social.

•

Cal donar més importància, posar el focus i destinar més recursos en
el fet de donar suport i acompanyar a les persones durant el procés
previ a la incorporació laboral. És a dir, durant “el moment de
transició” que implica buscar feina i voler incorporar-se de nou o per
primer cop al mercat de treball, sobretot als col·lectius més
vulnerables (discapacitats, joves sense els estudis bàsics finalitzats,
persones de 50 i més anys en situació d’atur, etc.).
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3.3.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
ACCIÓ 3.3.2.1: Fomentar la RSC de les empreses de Castelldefels
NOM DE LA PROPOSTA:
Sensibilitzar i incentivar a les empreses del municipi a realitzar bones
pràctiques en matèria social d’una forma innovadora i des de la proximitat local.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta d’establir sinergies de col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses
del municipi per tal que aquestes puguin gaudir d’incentius, premis i
reconeixement social, a canvi d’accions i actituds concretes que millorin el
benestar comunitari dels ciutadans del municipi.
La idea principal passa per elaborar un catàleg (que aniria adreçat a totes les
empreses i comerços del poble) on s’especifiquessin totes aquelles accions
que l’ajuntament qualifiqués de responsables socialment des del punt de vista
del compromís de la companyia amb el territori. A saber, contractació de
persones de Castelldefels en situació d’atur, formació de persones ocupades
amb baixos nivells de qualificació, contractació de persones amb discapacitat,
contractació de dones, contractació de persones joves del municipi, etc.
Cadascuna d’aquestes accions es traduiria en punts, i els punts es podrien
bescanviar per recompenses que el consistori oferiria a les empreses
relacionades amb: visualitzar la marca (a través dels mitjans de comunicació
locals), augmentar la notorietat social de la marca (sopar amb l’alcalde, roda de
premsa amb l’alcalde, visita de l’alcalde amb la premsa a les empreses), i
qualsevol altra qüestió que tingués a veure incrementar la notorietat pública de
les empreses socialment responsables de la ciutat, o que permetés que
aquestes poguessin tenir algun tipus de benefici fiscal.
Tot plegat també hauria d’anar acompanyat de jornades informatives i de
sensibilització a les empreses.
DESTINATARIS:
Col·lectius en situació o risc d’exclusió social, empreses de la ciutat i sindicats.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, empreses, sindicats i associacions d’empresaris i/o patronals.
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ACCIÓ 3.3.2.2: Ocupació inclusiva
NOM DE LA PROPOSTA:
Fomentar la creació d’empreses que puguin ocupar a les persones amb
situació d’atur, aprofitant les habilitats ja adquirides d’aquest col·lectiu.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta d’explotar les habilitats personals/professionals ja adquirides de
col·lectius en risc i en situació d’exclusió social per tal que es puguin ocupar.
Parlem sobretot d’aturats de llarga durada, dones i homes (actius en situació
d’atur o en situació d’inactivitat forçada) de 50 i més anys amb poca formació, i
per tant, amb poques possibilitats d’inserir-se al mercat de treball.
La proposta passa per posar e marxa, a través de la creació de cooperatives,
negocis que permetin, de forma comunitària i autogestionada, l’auto ocupació
d’aquests col·lectius aprofitant les seves habilitats personals i/o professionals.
Per fer-ho caldria programar píndoles d’assessorament, orientació, formació i
motivació amb la finalitat de capacitar-los, prèvia definició de l’objecte i el tipus
de cooperatives en concret que caldria crear. Aquestes píndoles es podrien
oferir des de “La guaita”
DESTINATARIS:
Col·lectius en situació o risc d’exclusió social fonamentalment persones
aturades de llarga durada.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i sindicats

ACCIÓ 3.3.2.3: Contextualitzar la formació ocupacional i continuada
NOM DE LA PROPOSTA:
Ajustar la formació ocupacional i continuada al context local de Castelldefels.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Elaboració d’un estudi de necessitats formatives a través de contactes directes
amb els agents empresarials del municipi, i els agents educatius.
Per tal de garantir uns nivells d’eficiència i eficàcia continuats, l’estudi podria
derivar en la creació d’un Observatori de Necessitats Formatives.
Es tracta de dissenyar accions formatives de forma conjunta entre les
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empreses i l’administració per ajustar la demanda (necessitats de les
empreses) i l’oferta (cursos i accions formatives).
DESTINATARIS:
Treballadors en actiu i persones demandants d’ocupació local.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, sindicats, patronals, associacions d’empresaris, i entitats socials
(ja que tenen un coneixement privilegiat de les persones que atenen).
ACCIÓ 3.3.2.4: Clàusules socials als concursos públics3
NOM DE LA PROPOSTA:
Potenciar i afavorir que les empreses que vulguin treballar per l’administració
siguin socialment responsables.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Incorporar clàusules de caràcter social en els concursos públics que s’impulsen
des de l’Ajuntament de Castelldefels.
Aquesta és una fórmula que pretén lluitar contra la precarietat del mercat de
treball aprofitant les poques eines que tenen les administracions locals per
incidir en aquesta matèria.
Es tracta de definir tot un seguit de condicions per atorgar una major puntuació
a les empreses que vulguin optar a contractes públics.
DESTINATARIS:
Sector empresarial en general.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats socials.

ACCIÓ 5: Suport i acompanyament durant el procés d’inserció laboral
NOM DE LA PROPOSTA:
Crear un sistema de suport, orientació, informació, assessorament i
acompanyament durant tot el procés previ a la inserció laboral (sobretot
destinat a joves i a persones amb discapacitats).

3

Acció vinulada a millores de Gestió Interna
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DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Oferir a les persones joves i als col·lectius que pateixen algun tipus de
discapacitat i a les seves famílies, un servei d’assessorament i suport
individualitzat per acompanyar-los durant el procés de recerca i busca de feina.
A més, també es posa de manifest la necessitat, sobretot en el cas de les
persones discapacitades, que aquest assessorament també estigui present en
la pròpia etapa educativa, amb la finalitat d’anar-los guiant, ja des del propi
sistema educatiu obligatori, cap a etapes posteriors (estudis post obligatoris i
inserció laboral) de la manera més eficient i intel·ligent en cada cas.
DESTINATARIS:
Joves i persones amb discapacitats i les seves famílies.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, centres educatius, entitats socials i famílies.

ACCIÓ 3.3.2.6: Borsa de treball d’excel·lència
NOM DE LA PROPOSTA:
Controlar i garantir que les ofertes de feina que es pengen a la borsa de treball
de l’Ajuntament de Castelldefels compleixin amb uns mínims de qualitat i no
contribueixin a la precarització del mercat de treball local.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta de fer un seguiment de les ofertes que es pengen a la borsa per tal
que compleixin amb els requisits que anuncien un cop es formalitzen els
contractes.
DESTINATARIS:
Empreses que vulguin utilitzat la borsa de treball
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i persones contractades per les ofertes de treball d’aquest servei.
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ACCIÓ 3.3.2.7: Linkedin local
NOM DE LA PROPOSTA:
Conscienciar als empresaris i donar l’oportunitat a les persones del municipi
que busquen feina per visibilitzar el seu perfil mitjançant una campanya
permanent de caràcter provocador contra l’atur i la precarietat laboral.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
La idea és iniciar una campanya mitjançant les xarxes socials, però també
utilitzant els mitjans de comunicació locals tradicionals (pòsters, banderoles,
cartells, publicacions en paper, etc.) per tal de visibilitar de forma provocadora
les persones del municipi que busquen feina (qui són, què saben fer, dades de
contacte, etc.). Es tracta de visualitzar el seu perfil personal/professional de
manera molt breu, sintètica i atractiva.
La proposta té una doble intenció, a saber, transcendir, per part de les
persones demandats d’ocupació, els contactes propis per augmentar les
probabilitats de trobar feina (augmentar la difusió). I sensibilitzar als empresaris
sobre els beneficis socials i col·lectius de contractar a persones del poble.
Aquesta proposta fora bo que tingués relació amb l’acció 1 (fomentar la RSC
de les empreses de Castelldefels).
DESTINATARIS:
Persones en situació d’atur.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, persones en situació d’atur, entitats socials i empresaris/empreses.
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3.3.3.- VOLUNTATS COL·LABORATIVES (ÀMBIT OCUPACIONAL)
Les entitats participants al Grup de Treball van traslladar les següents voluntats
col·laboratives per implicar-se en el desplegament d’actuacions de l’àmbit de
l’Ocupació:
ENTITAT:
Creu Roja de Castelldefels
ACCIONS:
* Fomentar la RSC de les empreses de Castelldefels.
* Contextualitzar la formació ocupacional i continuada.
* Borsa de treball d’excel·lència.

ENTITAT:
Federico Lozano (659 473 287)
ACCIONS:
* Ocupació inclusiva
* Borsa de treball d’excel·lència.

ENTITAT:
Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva
ACCIONS:
* Fomentar la RSC de les empreses de Castelldefels.
* Suport i assessorament durant el procés d’incersió laboral

ENTITAT:
El Gegant Edicions (625 65 68 22) elgegantedicions@gmail.com
ACCIÓ:
* Linkedin social
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ENTITAT:
Federació Vordibaix (93 477 08 25) vordibaix@vordibaix.org
ACCIÓ:
* Fomentar la RSC de les empreses de Castelldefels.
* Suport i assessorament durant el procés d’incersió laboral

ENTITAT:
Fundació Catalana de l’Esplai
Maria Bruno 93 474 74 74 mbruno@fundesplai.org
ACCIONS:
* Suport i assessorament durant el procés d’incersió laboral
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3.4.- ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA
Millora de l’acció i la continuïtat al sistema educatiu, fent que sigui integrador i
de qualitat.
OBJECTIUS
1.- Promoure el treball transversal i en xarxa en els diferents nivells educatius.
2.- Establir accions a favor de l’escola inclusiva.
3.- Donar suport a serveis i projectes de promoció de l’educació inclusiva en el
temps lliure.
4.- Augmentar el reforç escolar vinculat amb el suport als pares.
5.- Potenciar els recursos per afavorir l’educació no obligatòria.

3.4.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

Potenciar la inversió en educació més enllà de l’etapa obligatòria.

•

Implicar més als pares amb la comunitat educativa.

•

Promoure l’esperit emprenedor dels joves que cursen la ESO
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3.4.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
ACCIÓ 3.4.2.1: Formació Professional Pública
NOM DE LA PROPOSTA:
Apostar per construir una oferta de Formació Professional de caràcter públic
lligada als sectors econòmics estratègics del municipi.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Disposar de titulacions d’FP vinculades a l‘hostaleria, la restauració, el turisme,
etc. En aquest sentit es considera també de vital importància establir sinergies
de col·laboració amb les empreses, universitats i negocis del municipi vinculats
a aquests sectors estratègics per elaborar convenis que permetin realitzar les
pràctiques professionals, augmentin les possibilitats d’inserció laboral, i/o
afavoreixin també la implementació de la formació professional dual.
DESTINATARIS:
Joves i empreses del municipi.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, Generalitat, universitat i empreses.

ACCIÓ 3.4.2.2: Potenciar els itineraris tecnològics
NOM DE LA PROPOSTA:
Lligar l’itinerari del batxillerat tecnològic amb els continguts científics de la
universitat i els centres de recerca
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Crear sinergies de relació entre els instituts, la universitat i els centres de
recerca de l’àmbit tecnològic amb la finalitat de donar a conèixer, potenciar i
vincular d’una manera més estreta tota aquesta oferta formativa que ja existeix
al municipi.
DESTINATARIS:
Joves estudiants.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, universitat, Departament d’Educació i centres de recerca.
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ACCIÓ 3.4.2.3: Potenciar l’educació en el lleure
NOM DE LA PROPOSTA:
Promoure activitats de lleure en el temps lliure en les quals hi puguin participar
els adolescents i les seves famílies.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Suplir la manca d’oferta pel que fa a les activitats i les propostes educatives
centrades

en

l’oci

que

existeix

actualment

al

municipi.

Potenciar

l’associacionisme vinculat als esplais adreçat a infants, adolescents i joves.
DESTINATARIS:
Infants, adolescents i joves
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, teixit associatiu, centres educatius
ACCIÓ 3.4.2.4: Potenciar la implicació dels pares en la comunitat
educativa
NOM DE LA PROPOSTA:
La festa major de les escoles
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Programar una festa un cop l’any (instaurar la festa major de l’escola) i/o
aprofitar la festa de final de curs de les escoles per involucrar als pares en la
seva organització, així com programar activitats on els pares hi tinguin un
especial protagonisme.
Estem parlant d’organitzar activitats esportives entre pares i/o pares i alumnes,
realitzar xerrades atractives on els pares expliquin aspectes culturals lligats a
les tradicions dels seus respectius llocs d’origen, fer tallers de cuina i/o
activitats de degustació divertides relacionades amb la cultura culinària de les
diferents nacionalitats de les famílies de l’escola, etc.
DESTINATARIS:
Infants, adolescents i joves
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, centres educatius, teixit associatiu i AMPAS
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ACCIÓ 3.4.2.5: Fer una aposta decidida per l’educació inclusiva
NOM DE LA PROPOSTA:
Potenciar l’educació inclusiva en entorns ordinaris
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta sobretot que les persones amb discapacitat no siguin segregades a
l’escola i es puguin escolaritzar en el mateix entorn que la resta d’alumnes. Es
proposa implementar i potenciar les USES d’acord amb les necessitats del
territori i valorar el seu correcte i suficient funcionament per tal de poder cobrir
les necessitats formatives de totes les persones atenent les seves diferències i
permeten que tothom es pugui escolaritzar en el seu entorn de referència. La
idea fonamental passa perquè l’escolarització es faci sempre en escoles
ordinàries, des de l’escola bressol fins als ensenyaments pots obligatoris.
DESTINATARIS:
Infants, adolescents i joves amb discapacitats, amb situació i risc d’exclusió,
alumnes que no superen la ESO, etc.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, teixit associatiu, centres educatius, AMPAS.
ACCIÓ 3.4.2.6: Assessorament en itineraris formatius
NOM DE LA PROPOSTA:
Potenciar i millorar l’assessorament que reben els estudiants durant la ESO
sobre els itineraris formatius
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta d’oferir als joves estudiants dels entres educatius del municipi un
assessorament de qualitat i personalitat sobre els itineraris educatius amb la
finalitat que puguin triar amb coneixement de causa partint d’una informació
complerta i de qualitat. Caldria establir sinergies de col·laboració entre els
centres d’educació primària i secundaria de la ciutat, així com centres
universitaris, instituts de recerca i empreses.
DESTINATARIS:
Adolescents i joves
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, centres educatius, universitats, empreses, AMPAS
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ACCIÓ 3.4.2.7: Voluntaris de reforç
NOM DE LA PROPOSTA:
Xarxa de voluntaris per impartir classes de reforç als alumnes amb dificultats
econòmiques que ho necessitin.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta d’oferir oportunitats als alumnes que necessiten reforç escolar i que
per la situació econòmica del seu entorn familiar no tenen els recursos
suficients com per poder-ho cobrir.
DESTINATARIS:
Infants, adolescents i joves
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, teixit associatiu, centres educatius, AMPAS

ACCIÓ 3.4.2.8: Potenciar la inversió dels joves en l’educació post
obligatòria
NOM DE LA PROPOSTA:
Apostar per una major inversió educativa dels joves de la ciutat
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Totes les dades ens diuen que a majors nivells de formació les possibilitats de
patir exclusió social disminueixen de forma substancial.
Es tracta doncs, de realitzar activitats i/o tallers tant amb els adolescents i joves
del poble que cursen els estudis primaris o secundaris, així com amb les seves
famílies, amb la finalitat de conscienciar-los de la importància de seguir
estudiant més enllà de l’etapa obligatòria, així com explicar quina és l’oferta
existent en aquest sentit.
Per tal que aquestes activitats tinguin èxit caldria pensar en uns formats i
continguts que fossin atractius, persuasius i moderns.
DESTINATARIS:
Adolescents i joves
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament,

teixit

associatiu,

centres

educatius,

AMPAS,

universitats,

empreses.
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ACCIÓ 3.4.2.9: Concurs per finançar projectes dels treballs de recerca
NOM DE LA PROPOSTA:
Crear un concurs per premiar econòmicament els treballs de recerca dels joves
que finalitzen la ESO, amb l’objectiu de fer realitat els projectes que plantegen.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Es tracta de promoure l’esperit emprenedor i la imaginació dels joves que
finalitzen els seus estudis secundaris per tal que tinguin la oportunitat de poder
implementar els projectes dels seus treballs de recerca, mitjançant un concurs
a nivell de poble que premiï econòmicament els que obtinguin una millor
valoració.
DESTINATARIS:
Estudiants que finalitzen la ESO
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament, IES, empreses, emprenedors, universitats.

3.4.3.- VOLUNTATS COL·LABORATIVES (ÀMBIT FORMATIU)
Les entitats participants al Grup de Treball van traslladar les següents voluntats
col·laboratives per implicar-se en el desplegament d’actuacions de l’àmbit de
l’educació:
ENTITAT:
Federico Lozano (659 473 287)
ACCIONS:
* Potenciar els itineraris tecnològics

ENTITAT:
Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva
ACCIONS:
* Fer una aposta decidida per l’educació inclusiva
* Assessorament en itineraris formatius
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ENTITAT:
Acción Alegria
ACCIONS:
* Assessorament en itineraris formatius

ENTITAT:
El Gegant Edicions (625 65 68 22) elgegantedicions@gmail.com
ACCIÓ:
* Potenciar l’educació en el lleure
* Potenciar la implicació dels pares en la comunitat educativa
* Concurs per finançar projectes de treballs de recerca
* Potenciar la inversió dels joves en l’educació post obligatòria
ENTITAT:
Federació Catalana de l’Esplai
Asun Gil: 93 474 74 74 asun.gil@fundesplai.org
ACCIONS:
* Potenciar l’educació en el lleure
ENTITAT:
Delta
laia@delta.coop
ACCIONS:
* Fer una aposta decidida per l’educació inclusiva
ENTITAT:
IBE-WGMG
Mònica Bobé Ségum
Asun Gil: 93 474 74 74 asun.gil@fundesplai.org
ACCIONS:
* Voluntaris de reforç
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3.5.- ÀMBIT DE SALUT

LÍNIA ESTRATÈGICA
Lluita contra l'exclusió en l'àmbit sociosanitari i impuls integral de polítiques de
salut.
OBJECTIUS
1. Estudiar i realitzar accions transversals per detectar, intervenir i prevenir en
les addiccions.
2. Incorporar la dimensió de la salut a les polítiques municipals, potenciant les
accions per protegir-la i promocionar-la i a través de la prevenció.
3. Potenciar l’ús dels recursos sociosanitaris entre els sectors més vulnerables
de la població i facilitar la seva vida quotidiana.

3.5.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

En general hi ha unanimitat a l'hora de considerar que els objectius
no són coherents entre ells, doncs destaca un primer objectiu molt
concret -molt centrat en un àmbit o qüestió en concret-, i dos
objectius següents més genèrics.

•

Hi ha també unanimitat a l'hora de considerar el segon objectiu poc
comprensible, alhora que poc concret, com ja s’ha dit.

•

Pel que fa al tercer objectiu hi ha qui considera que caldria definir què
s’entén per “recursos sociosanitaris”, i qui no té prou clar de quina
manera es podrien identificar els considera que caldria saber com es
poden identificar els “sectors més vulnerables”.

•

S’apunten altres objectius a tenir en compte, com:
o Reduir (treballar) l’estigma que suposa la malaltia mental.
o Treball preventiu sobre les addiccions a les escoles i instituts.
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o Promoció de l’esport especial (adaptat) en els col·lectius més
vulnerables.
o Millorar l’accessibilitat per les persones amb discapacitats
físiques: vies públiques, transport, habitatges, etc.
o Treballar el problema de la soledat, sigui amb joves o
persones grans.
•

S’observa que en els objectius es parla de prevenció, però no es
tenen en compte actuacions en aquells casos en que l’afectació ja hi
és (p.ex. el cas de les discapacitats).

3.5.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
ACCIÓ 3.5.2.1: Equipament únic
NOM DE LA PROPOSTA:
Integrar la salut mental infantil i juvenil i d’adults dins d’un equipament d’atenció
primària i addiccions.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
L’objecte de la proposta és disposar d’un centre de salut des del qual es pugui
treballar conjuntament l’atenció primària, la salut mental i les addiccions.
Actualment es tracta en centres diferents i es considera un punt feble pel que fa
a l’atenció de les persones.
La concentració de serveis afavoriria la rapidesa i la fluïdesa en l’atenció a les
persones.
La proposta té relació amb bona mesura amb l’acció 4, que també aposta per
la concentració de serveis en benefici concretament dels infants o joves amb
discapacitat o problemes de salut mental, i les seves famílies, que sovint es
veuen obligades a seguir un recorregut incert per diversos centres i
especialistes, sempre distants en el temps i l’espai i sense una coordinació
prou clara.
DESTINATARIS:
Està adreçat a totes les edats.
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FASES / MÈTODES
Es podria apostar per un tercer ambulatori amb projecte inclòs d’hospital de dia,
el CAS (addiccions), i salut mental. També amb sales i espais adequats per fer
treball grupal.
AGENTS IMPLICATS:
Catsalut, Ajuntament, Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Fundació Orienta.

ACCIÓ 3.5.2.2: Identificació d'activitats inclusives
NOM DE LA PROPOSTA:
Integrar persones amb problemes de salut mental a les activitats i serveis
municipals, així com a associacions i entitats.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Les persones amb problemes de salut mental tenen grans dificultats per
integrar-se socialment. L'objectiu de l'acció és treballar per tal que les persones
amb problemes de salut mental puguin participar de forma normalitzada de
l'activitat social del municipi. L'objectiu és:
-

Assolir una major integració i recuperació de les persones amb
problemes de salut mental.

-

Disminuir l'estigma que pateixen les persones amb problemes de salut
mental.

-

Millorar l'autoestima de les persones amb problemes de salut mental.

DESTINATARIS:
Les persones amb trastorn mental greu que provoca discapacitat.
FASES / MÈTODES
Es pot comptar amb la complicitat d'associacions, clubs socials, centres cívics i
altres activitats inclusives, que poden incorporar les persones amb problemes
de salut mental a les seves activitats.
Cal comptar també amb els clubs esportius, i facilitar activitats esportives
subvencionades, també si cal en els centres especials de treball o en el treball
protegit.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i persones amb discapacitat.
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ACCIÓ 3.5.2.3: Integració en empreses municipals
NOM DE LA PROPOSTA:
Conscienciar a les empreses municipals per tal que facilitin la integració laboral
de les persones amb problemes de salut mental i discapacitat associada.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
-

Integrar a persones amb problemes o malalties mentals en el món
laboral.

-

Afavorir que les empreses normalitzades de Castelldefels ocupin
persones amb malaltia mental.

-

Detectar aquelles empreses municipals que podrien acollir persones
amb problemes o malalties mentals, i facilitar-ne la incorporació.

DESTINATARIS:
Persones amb problemes de salut mental.
AGENTS IMPLICATS:
Empreses municipals, Ajuntament i persones amb problemes de salut mental.
ACCIÓ 3.5.2.4: Punt d'Informació Social
NOM DE LA PROPOSTA:
Creació d'un centre de salut sociosanitari i punt d'informació social.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Les famílies amb infants amb discapacitat pateixen especialment les múltiples
derivacions a centres, serveis, especialistes, etc, sovint amb la sensació de no
estar del tot ben assessorat, o de perdre's passos, amb l'afegit de les
incomoditats que comporten les visites a serveis i professionals dispersos.
La proposta passa en primer lloc per crear un punt d'informació social que
pugui concentrar l'assessorament a les famílies. Caldria també crear i disposar
d'un mapa de recursos i establir un protocol d'informació i treball.
Cal en aquest sentit un treball coordinat amb les entitats que treballen també
en el sector, amb l'objectiu de coordinar esforços i informació.
Més enllà de la informació i la coordinació seria bo poder disposar d'un centre
sociosanitari que aglutinés tots els serveis i recursos, amb l'objectiu d'evitar les
derivacions i la manca de coordinació.
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La proposta té relació amb bona mesura amb l’acció 1, més específica del
col·lectiu de persones amb problemes de salut mental, però amb els mateixos
objectius.
DESTINATARIS:
Persones amb discapacitat, famílies, entitats, població en general.
AGENTS IMPLICATS:
Ajuntament i entitats socials.
ACCIÓ 3.5.2.5: Accessibilitat
NOM DE LA PROPOSTA:
Accessibilitat per les persones amb discapacitat física.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
L'objectiu és millorar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat física,
doncs la mobilitat per la ciutat segueix sent molt dificultosa. També ho és
l'accés al serveis, especialment al transport públic, així com a habitatges no
adaptats o mal adaptats, aparcament, etc.
DESTINATARIS:
Persones amb discapacitat física i amb dificultats de mobilitat.
FASES / MÈTODES
Cal en primer lloc fer detecció dels punts de dificultat, sigui en la via pública o
en els serveis (especialment en el transport).
Cal també disposar d'un punt d'informació (físic, virtual...) que pugui resoldre
els dubtes de les persones que ho necessitin, i assessorar o ajudar a resoldre
dificultats quotidianes, sigui relacionades amb la mobilitat, sigui relacionades
amb les adaptacions, habitatges, ajudes, etc.
AGENTS IMPLICATS:
Urbanisme, platges, treball social, RENFE.
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ACCIÓ 3.5.2.6: Solitud
NOM DE LA PROPOSTA:
Evitar la solitud, afavorir la prevenció.
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Afavorir la socialització de les persones -de qualsevol edat, origen i condició
socioeconòmica- per tal d'afavorir la prevenció de les malalties, siguin físiques
o mentals.
DESTINATARIS:
Persones aïllades, joves amb dificultats personals o socials, persones grans,
persones immigrades, etc.
AGENTS IMPLICATS:
Salut Atenció Primària, Salut Mental, treball social, Creu Roja, Universitat,
Municipi: Parc i Jardins.

NOTA GENERAL VINCULADA A LES PROPOSTES DE SALUT:
En la posta en comú es posa en evidència la importància de crear xarxes,
compartir informació i generar coordinació, prioritari i comú en totes les
actuacions.
L'ampliació de la informació disponible és important i necessària per les
persones afectades, els familiars, les entitats i els i les professionals del sector.
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3.5.3.- VOLUNTATS COL·LABORATIVES (ÀMBIT SALUT)
Les entitats participants al Grup de Treball van traslladar les següents voluntats
col·laboratives per implicar-se en el desplegament d’actuacions de l’àmbit de la
Salut:
ENTITAT:
Salut Mental
ACCIONS:
* Poder mostrar treballs artístics de pacients amb problemes de salut mental.
L'entitat pot ajudar a fer l'exposició, oferir un espai.
Es tracta d'una activitat que milloraria l'autoestima.

ENTITAT:
Salut Mental
ACCIONS:
* Col·laboració en la fira d'entitats socials. Es tracta d'una actuació adequada
per evitar l'estigmatització de les persones amb salut mental.
Podria col·laborar el servei de rehabilitació comunitari.

ENTITAT:
ICS – Centre d’Atenció Primària Castelldefels “El Castell”
ACCIONS:
* Cedir espai: si es necessita, i de fet ja ho fem amb l’Associació de Gent Gran
de Castelldefels, podem cedir alguna consulta o sala per a organitzar-hi alguna
activitat.
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3.6.- ÀMBIT DE L’HABITATGE

LÍNIA ESTRATÈGICA
Lluita contra l'exclusió en l'àmbit residencial i impuls de mesures que
garanteixin l'accés a l'habitatge digne.
OBJECTIUS
1. Articular mesures necessàries per fomentar l’habitatge social a Castelldefels,
d’acord amb les altres administracions i els agents econòmics i socials.
2. Realitzar accions per mirar d’evitar desnonaments.
3. Promoure la millora de la convivència als barris, construint un model de ciutat
sense barreres, cohesionada i amb un espai públic més inclusiu.

3.6.1.-

COMENTARIS

I

CONSIDERACIONS

SOBRE

LA

LÍNIA

ESTRATÈGICA I ELS OBJECTIUS

•

Al respecte de l'objectiu núm. 1: Es considera un objectiu bàsic. Cal
tenir en compte que el preu de l'habitatge a Castelldefels és molt
elevat, i per tant inaccessible per les persones amb dificultats que
sovint, derivat de la seva situació, no disposen d'un treball o d'un sou
digne que els permeti accedir a un habitatge digne.
En aquest sentit es considera important promoure el lloguer social,
els habitatges tutelats, els habitatges adaptats, etc.

•

Al respecte de l'objectiu núm. 2: Es tracta d'un problema a prendre en
consideració, però pel que cal un lideratge clar de serveis socials,
amb qui cal treballar de forma molt coordinada.

•

Al respecte de l'objectiu núm. 3: Hi ha unanimitat a l'hora de
considerar que es tracta d'un objectiu millorable, doncs barreja
masses qüestions.
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Malgrat tot es considera que és important i caldria cercar millores
específiques per cada barri, doncs cada barri compta amb les seves
pròpies necessitats. Les millores no només han de ser estructurals i
en matèria de serveis, sinó que cal treballar també la seva
dinamització.

3.6.2.- PROPOSTES D’ACCIÓ
NOTA GENERAL VINCULADA A LES PROPOSTES D’HABITATGE:
Cal tenir en compte que el grup de treball de Salut i Habitatge ha estat format
només per professionals i representants d'entitats del camp de la Salut. És per
aquest motiu que l'àmbit de l'habitatge, i a proposta del propi grup, s'ha treballat
de forma genèrica, sense entrar en detall en el treball de les actuacions.
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ANNEXOS:
- ANNEX 1: Exemple de fitxa per a la validació de Línies
Estratègiques i Objectius i recollida de propostes (Drets Socials)
- ANNEX 2: Fitxes per a la recollida de Voluntats Col·laboratives de
les entitats participants
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PLA LOCAL D’INLCUSIÓ SOCIAL DE CASTELLDEFELS - JORNADA PARTICIPATIVA
ÀMBIT: DRETS SOCIALS
A.- Reviseu la informació entregada:
- DAFO del Mapa de Vulnerabilitats
- Els elements remarcables dels factors d’exclusió de l’àmbit
- La proposta inicial de Línia Estratègica i Objectius
B.- Comenteu l’Estratègia i els Objectius, i elaboreu propostes d’acció per assolir-los:
* Genereu un debat per tal de consensuar matisos, esmenes, comentaris, advertiments, consideracions, etc...
sobre la proposta d’estratègia i objectius

PROPOSTA 1
Sobre el QUÈ (Definició / nom de la proposta):

Sobre el PER A QUÈ? (Objectius / finalitats / impactes esperats):

Sobre el PER A QUI? (Destinataris):

Sobre el COM? (Fases, mètodes, visualització, seguiment, avaluació)

Sobre el QUI? (Agents que s’haurin d0implicar en la definició de l’acció i el seu desplegament)

ALTRES COMENTARIS:
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PROPOSTA 2
Sobre el QUÈ (Definició / nom de la proposta):

Sobre el PER A QUÈ? (Objectius / finalitats / impactes esperats):

Sobre el PER A QUI? (Destinataris):

Sobre el COM? (Fases, mètodes, visualització, seguiment, avaluació)

Sobre el QUI? (Agents que s’haurin d0implicar en la definició de l’acció i el seu desplegament)

ALTRES COMENTARIS:
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PROPOSTA 3
Sobre el QUÈ (Definició / nom de la proposta):

Sobre el PER A QUÈ? (Objectius / finalitats / impactes esperats):

Sobre el PER A QUI? (Destinataris):

Sobre el COM? (Fases, mètodes, visualització, seguiment, avaluació)

Sobre el QUI? (Agents que s’haurin d0implicar en la definició de l’acció i el seu desplegament)

ALTRES COMENTARIS:
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FITXA DE COL·LABORACIONS
Amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa durant el desenvolupament del PLINS
de Castelldefels, ens agradaria conèixer quines són les propostes en les que l’entitat,
institució, empresa i/o grup que representa podria col·laborar:
Nom de l’entitat, empresa, institució, administració, professional:
NOM DE LA PROPOSTA:

COM CREIEU QUE PODRÍEU COL·LABORAR?:

ALTRES COMENTARIS:

Nom de l’entitat, empresa, institució, administració, professional:
NOM DE LA PROPOSTA:

COM CREIEU QUE PODRÍEU COL·LABORAR?:

ALTRES COMENTARIS:

Nom de l’entitat, empresa, institució, administració, professional:
NOM DE LA PROPOSTA:

COM CREIEU QUE PODRÍEU COL·LABORAR?:

ALTRES COMENTARIS:

Nom de l’entitat, empresa, institució, administració, professional:
NOM DE LA PROPOSTA:

COM CREIEU QUE PODRÍEU COL·LABORAR?:

ALTRES COMENTARIS:

Nom de l’entitat, empresa, institució, administració, professional:
NOM DE LA PROPOSTA:

COM CREIEU QUE PODRÍEU COL·LABORAR?:

ALTRES COMENTARIS:
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DINAMITZADORS DE LA JORANDA:
NEÒPOLIS
Gran Via de Jaume I, 41, 1r
17001- GIRONA
Tel. 972.42.66.40
Fax. 972 21 94 10

neopolis@neopolis.cat
www.neopolis.cat
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