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ACCIÓ SOCIAL 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

• S’ofereix atenció individualitzada i familiar a la 
ciutadania en situació de risc social. 
 

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 
 

•Programes i projectes de caire comunitari i grupal que 
tenen l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les 
persones i reforçar la xarxa social del municipi. 

 
 



SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 3.409 expedients atesos durant el 2015 (un total de 7.965 

intervencions)  
 Problemàtiques:  

 21,34% econòmiques 
 22,92% salut, dependència i drogodependències 
 18,83% mancances socials 
 6,57% laborals 
 4,46% maltractament 

 Ajuts econòmics (541 ajuts – 182.154,73€) 
 Habitatge: 74 ajuts (64.821,12€) 
 Subministraments: 253 ajuts (53.424,89€) 
 Altres despeses bàsiques: 72 ajuts (20.275,99€) 
 Despeses escolars: 142 ajuts (43.632,73€) 
 Beques escolars: 1.277 beneficiaris 

 Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de Dependència: Actualment 1.451 
persones reconegudes amb situació de dependència. 

 Servei de teleassistència: Durant l’any 1.225 persones han 
disposat del servei. 
 

 



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

GENT GRAN 

• Dinamització lúdico-cultural i esportiva 
• Aula cultural: 10 tallers de memòria, 6 tallers d’informàtica, 2 

tallers de cultura general, 2 taller de teatre. 
• Aula esportiva: 17 grups d’activitat esportiva. 
• Aula lúdica: sortides culturals, estades, setmana de la gent gran, 

Noces d’Or, Nadal, Carnestoltes… 
• Casal d’estiu. 
• Novetats: grups d’exercicis hipopressius, de memòria i joc, 

d’educació emocional i concurs de memòria i ciutat. 
• Participants: 4.205 persones 
 

• Promoció de la relació intergeneracional 
• Activitats compartides entre la gent gran i alumnes dels centres 

educatius. El projecte s’ofereix a través del PAEC i les accions 
s’adapten als requeriments del centre educatiu. 

• Participants: 780  



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

 
 

INFÀNCIA I FAMÍLIA 
 

• Teràpia Familiar: 9 famílies 
 

• Escola de mares i pares “Educar-nos per Educar”: 39 famílies 
han participat de l’espai de participació i aprenentatge per gaudir 
de l’experiència de ser mares i pares. 
 

• Protecció a la infància en situació de risc: L’equip d’atenció a la 
infància i a l’adolescència Consell Comarcal ha atès a 76 menors 
i a les seves famílies. 
 

• “Joguines per a tots els infants”: S’han lliurat lots de joguines a 
341 infants. 



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT 
 

• Grup de suport a les famílies i/o cuidadors/es informals de 
persones amb demència i/o discapacitat: 15 persones cuidadores 
han participat al grup de suport. 
 

• Servei d’atenció a la discapacitat : 106 entrevistes d’orientació i 
assessorament 
 

• Casals inclusius d’estiu i d’hivern: 20 participants 
 

• Activitats de sensibilització: Jornades d’esport adaptat a les 
escoles, jornada sensibilització a la Festa Major, festa de la roda, 
Mulla’t per l’esclerosi… 
 
 



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

PROGRAMA D’ALIMENTS 
 

• Campanya “Ajuda’ns a Ajudar”: 15.288 kilos 
recollits durant les diferents campanyes que 
s’han realitzat durant l’any. S’ha de destacar 
l’alta participació d’entitats i escoles. 
 

• 543 famílies ateses (1.702 persones) 
 

• S’han lliurat 157.570 kilos entre les tres entitats 
del programa (Caritas, Creu Roja i Associació 
Cristiana d’Ajuda Social Vida) 
 



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

CONSELL MUNICIPAL PER A LA COHESIÓ SOCIAL 

 
• S’han realitzat 5 Consells durant el 2016 on s’ha intercanviat informació 

d’interès i de diferents projectes d’entitats i de l’Ajuntament.  
• Participació de 46 entitats. 

PACTE LOCAL CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 
• Adhesió de 66 entitats del municipi de tots els àmbits. 



INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

SUPORT A LES ENTITATS DE L’ÀMBIT SOCIO-SANITARI I 
ACORDS A TRAVÉS DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

• Conveni amb la Fundació Puig d’Ossa de quatre pisos per lloguer social. 
• Conveni amb Caritas, mediació habitatge 
• Conveni amb el Servei d’Orientació Jurídica de la Diputació de Barcelona.  
• Conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Programa metropolità de 

mesures contra la pobresa energètica. 
• Conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 

mitjançant el Centre d’Emergències i Urgències Socials de Barcelona (CUESB). 
• Conveni amb Dentistes Sobre Rodes. Clínica dental solidària.  
• Col·laboració i treball conjunt dels tècnics de Serveis Socials amb els del Servei 

d’Ocupació Municipal per la selecció i contractació de persones en situació de risc 
social als plans d’ocupació de l’Ajuntament. 

• Conveni de col·laboració amb les següents entitats: l’Associació de gent gran 
Centre-La Plana, l’Associació de gent gran Can Clota, l’Associació de gent gran El 
Gall, Fundació Santa Magdalena - Sastrinyols, Càritas, Creu Roja, Fundació 
privada Casal dels Avis d’Esplugues, ALCER Barcelona, Alcohòlics rehabilitats – 
ARE, Associació Familiars d’Alzheimer – AFA, Associació de familiars de malalts 
mentals – AFASM, DIAS, Pallapupas – Pallassos d’hospital, Cordibaix, Federació 
ECOM, Ventijol. 

• Suport econòmic i tècnic a l’Associació PROA, AIDED, Esplugues sense barreres, 
Fundació Finestrelles, Associació de gent gran Esplugues Can Vidalet, Associació 
Cristiana d’Ajuda Social VIDA, Associació cultural Mediterrània. 



 

Els que asseguren que és impossible,  

no haurien d’interrompre als que ho estem intentant.  

Thomas Edison 
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