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INTRODUCCIÓ
2

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

La raó d’existir del Consell Comarcal del Tarragonès, com administració pública, és la de donar serveis als municipis de
la comarca amb l’objectiu que totes les persones que hi viuen, amb independència de la grandària del seu municipi,
tinguin accés als mateixos serveis sota els idèntics principis d’eficiència, qualitat i innovació.
Els valors del Consell Comarcal
del Tarragonès són:
- El coneixement i la defensa del
territori en l’àmbit cultural, econòmic i
social amb la finalitat de protegir,
promocionar i potenciar les capacitats
de la comarca.
- La implicació i el compromís amb els
ajuntaments per tal d’oferir-los serveis
i
programes
segons
les
seves
necessitats.
- La innovació en la recerca de la
prestació del millor servei.
- La millora de la qualitat contínua en
la prestació dels servei
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PRESENTACIÓ
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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Un nou impuls als serveis socials

Els consells comarcals tenim atorgades competències referents a les funcions de
programació, coordinació i gestió dels serveis socials a l’àmbit comarcal i d’atenció
primària als municipis de menys de 20.000 habitants. Així ho estipula la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i el decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya.
Des del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès
treballem dia a dia per donar resposta a les necessitats dels ciutadans de la nostra
comarca, cosa que intentem fer amb la màxima eficàcia i eficiència, amb una gran
responsabilitat davant les persones destinatàries dels nostres serveis i amb la
màxima diligència, planificació i coordinació.
Des de fa més de 25 anys, aquest departament treballa per millorar i universalitzar
serveis i garantir un mínim de prestacions als ajuntaments del Tarragonès en l’àmbit
dels serveis a les persones. A molts d’aquests ajuntaments, per les seves dimensions
o manca de pressupost, els seria impossible prestar, de forma directa, aquests tipus de serveis. D’aquí doncs la importància del treball que
es duu a terme cada dia des del Departament de Benestar, sumant esforços, creant xarxa, intercanviant experiències i optimitzant recursos.
Però si una cosa cal destacar, d’aquest darrer any, ha estat l’aposta ferma que hem fet per impulsar els serveis socials, ampliant i
consolidant els serveis ja existents i creant-ne de nous. Permeteu-me que faci un breu repàs als més significatius.
Pel que fa als serveis socials bàsics, s’han incorporat dos nous tècnics a la composició dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS). També
s’han implantat el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) no residencials per a infants i adolescents. Es tracta de serveis socioeducatius
que es presten a tots els municipis davant situacions de risc itinerant. En aquest àmbit s’engloben serveis con el suport a les famílies amb
infants de 0 a 3 anys, la intervenció en famílies amb infants i adolescents, el servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents i el
servei d’intervenció socioeducativa itinerant.
En l’àmbit de les famílies també s’han incorporat el Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE). Aquest servei es va incorporar al 2018,
amb una treballadora social i una psicòloga per valorar possibles acolliments de familiars directes, i acompanyar a les famílies en aquests
processos d’acolliment. I, per acabar, en aquest àmbit dir també que al 2018 es va iniciar, en prova pilot, el Servei d’Orientació i
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Acompanyament a les Famílies (SOAF), amb l’objectiu de donar suport a aquelles amb alguna dificultat o problemàtica específica, relacional
o emocional.
Si ens fixem en el servei de transport adaptat i assistit per a persones grans, des de d’aquest Consell s’ha facilitat l’accés a persones amb
dependència que presenten dificultats de mobilitat o necessitats d’acompanyament, així com les que tenen diagnòstic de demència, fentho de forma gradual fins al 2019.
I, per últim, esmentar que s’han iniciat plans i mesures d’igualtat en el treball, proporcionant programes de sensibilització i capacitació
específica en igualtat a tot el personal dels ens locals; alhora que també hem iniciat plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i de
lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Queda ben clar doncs amb totes aquestes actuacions que al Consell Comarcal del Tarragonès s’ha fet una aposta ferma i decidida per
potenciar el Departament de Benestar Social, un dels motors essencials, i raó d’ésser, del nostre ens.
Ens importen les persones, el seu benestar i el seu futur. En aquest objectiu esmerçarem tots els nostres esforços i tota la nostra dedicació,
tenint l’absoluta certesa que comptem a hores d’ara amb el millor equip de professionals que es coordina amb la xarxa de serveis de la
comarca i que treballa braç a braç amb els nostres municipis.
Daniel Cid Ricote
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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MEMÒRIA
Àrea Bàsica de Serveis Socials del
Tarragonès
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Us presentem un any més els principals resultats dels serveis i programes que ha gestionat l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal del
Tarragonès i Vila-seca. La lectura de la Memòria 2018 de la nostra àrea facilita una visió de conjunt de quina és l'evolució de les
necessitats socials a la comarca i dels serveis i programes que presta l'administració comarcal.
D'acord amb la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es fan públiques, les dades
de gestió del nostre equip de treball. La situació de crisi econòmica i social que afecta el país des de fa uns anys ha generat en moltes
persones i famílies de la comarca una major situació de vulnerabilitat i, per tant, una major necessitat d'atenció social. Aquesta realitat
queda reflectida en l'evolució de les dades dels serveis i programes que gestiona l'Àrea de Benestar.
La realitat dels impactes de la crisi econòmica en la
vida quotidiana de les persones i famílies de la
comarca, reclama d'un major esforç de totes les
administracions publiques, entre elles d’aquest
Consell.
Els professionals de l’Àrea de Benestar continuem
constatant que, després de l’esclat de la crisis, es
produeix una major cronificació i fragilitat dels
casos i problemàtiques treballades. En aquest
sentit, cal destacar el creixement del nombre de
persones ateses pels Serveis socials bàsics. L'Àrea
de Benestar ofereix serveis a tots els ciutadans i
ciutadanes de la comarca del Tarragonès, tret dels
del municipi de Tarragona i Salou, els quals
compten amb serveis propis i són atesos pel seu
ajuntament. En aquest marc de treball en xarxa
destaca l'esforç dut a terme per augmentar els
recursos destinats a serveis i programes per a
persones especialment afectades per la situació de
vulnerabilitat social.
Com d’altres anys, la Memòria pretén ser una fotografia del que ha estat la nostra feina durant l’any 2018, mitjançant capítols ordenats
per serveis i amb les dades més rellevants de l'activitat al llarg de l'any 2018.
Hem fet un esforç per presentar les dades de forma sintètica, amb la voluntat de compartir la nostra activitat que es desenvolupa en
una realitat social difícil i complexa.
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MUNICIPI

Població al Tarragonès 2018

POBLACIÓ

ALTAFULLA

5.120

LA CANONJA

5.842

EL CATLLAR

4.344

CONSTANTÍ

6.516

CREIXELL

3.526

EL MORELL

3.649

LA NOU DE GAIÀ

570

ELS PALLARESOS

4.739

PERAFORT

1.265

LA P. DE MAFUMET

3.893

LA P. DE MONTORNÈS

2.828

RENAU

153

LA RIERA DE GAIÀ

1.701

RODA DE BERÀ

6.461

SALOMÓ

564

LA SECUITA

1.697

TORREDEMBARRA
VESPELLA DE GAIÀ
VILA-SECA

15.992
410
22.107

VILALLONGA DEL CAMP

2.339

TOTAL

93.716
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MISSIÓ DE L’ÀREA DE BÀSICA DELS SERVEIS SOCIALS

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

Desenvolupa les polítiques
socials mitjançant la
xarxa de serveis socials
com a sistema de garantia
de drets , de qualitat,
integrat, propers a les
persones i a la diversitat
social.

Promovent actituds i
capacitats en les persones,
incidint en la prevenció, i
l'atenció de les situacions
de vulnerabilitat,
dependència i risc.

Fem polítiques socials
adequades a la realitat social
actual i emergent, per tal
d'oferir a la ciutadania uns
serveis de caràcter públic, des
d'un sistema de gestió
sostenible, equilibrat i de
qualitat.

Centrats en la persona, des
d'una visió holística i des de
la proximitat.

L' eficàcia i eficiència.
La responsabilitat efectiva
davant les persones usuàries
dels serveis.
Obertura a noves
experiències i innovació
social.
Planificació i coordinació.
Millora i universalització dels
serveis.
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Importància del treball en xarxa, que
permet sumar esforços, intercanvi
d'experiències i optimitzar recursos.
Proxomitat amb servei garantit i
homogenis a tots els ajuntamentsde
l'Àrea Bàsica.
Implicació amb més coresponsabiitat
a tots els ajuntaments que millora la
capacitat d'adaptació als canvis.

NOVETATS DESTACADES 2018
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ORGANIGRAMA
2018
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GESTIÓ DELS EXPEDIENTS: Hestia /AOC
El programa Hestia és l’eina de gestió dels expedients socials, que permet
enregistrar les actuacions realitzades a temps real i des de qualsevol lloc, així com
sistematitzar la pràctica professional, recollir la informació ordenadament i amb el
mateix llenguatge . Aquest programa va ser creat pel Consell Comarcal del
Tarragonès. Actualment és gestionat per l’AOC i l’utilitzen 4554 professionals
de 86 Àrees de Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya, treballant sobre

1.672.695 usuaris actius.
Durant l’any 2018 s’ha implementat el tractament de documents a través de l’administració electrònica. Aquest avanç suposa la disminució
de la documentació en format paper, a la vegada que afavoreix una major agilitat, eficàcia i eficiència en la gestió de la documentació.
Mitjançant la signatura digital i el treball en remot, podem fer tramesa digital dels informes, sense necessitat de traslladar documentació.
Aquest avanç permet el treball a temps real, i d’aquesta forma garantir la millor protecció de les dades personals.
T.CAT- La implementació en el treball diari d’aquest eina ens permet, poder treballar en xarxa
amb els diferents departaments de totes les administracions publiques, (obtenir les dades
necessàries per a la concessió d’ajuts i prestacions, previ consentiment del propi usuari.) i la gestió
electrònica de la documentació.
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ATENCIÓ PRIMÀRIA
16

L'atenció social primària és el punt d'accés més immediat al sistema català de serveis socials, i al més proper a les persones i al seu àmbit
familiar i social.
Aquests serveis es presten mitjançant equips interdisciplinaris, anomenats EBASP (Equips Bàsics d'Atenció Social i Primària), formats,
com a mínim, per un assistent social/diplomat en treball social, un educador social i un auxiliar tècnic.
Els Serveis Socials d'atenció primària són gestionats pels ens locals. Els municipis de més de 20.000 habitants, segons estableix la Llei de
Serveis Socials, poden configurar-se com Àrea Bàsica pròpia. En els municipis de menys de 20.000 habitants, el Consell Comarcal és l’ens
encarregat de prestar els Serveis Socials d’Atenció Primària.

ELS EQUIPS BÀSICS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès “està formada pel conjunt de serveis,
recursos i equipaments creats per garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, per tal de centrar
l'atenció en el manteniment de llur autonomia personal i de promoure el desenvolupament de les seves
capacitats”. Els i les professionals que treballen a l'Àrea de Benestar Social gestionen el conjunt de
serveis i recursos definits a la cartera de serveis de la comarca, amb els objectius d'afavorir la promoció
i la inclusió social de les persones i col·lectius a la societat, posar a l’abast de les persones els recursos
per millorar la seva qualitat de vida, reduir les desigualtats i augmentar la seva autonomia, valorar i
ajudar-los a resoldre les seves possibles dificultats socials, i prevenir i intervenir sobre les causes que
condueixen a situacions de risc i exclusió social.
Els Serveis Socials Bàsics són els serveis que realitzats pels Equips Bàsics d’Atenció Social
Primària (EBAS), formats per treballadors/es socials, educadors/es socials i auxiliars tècnics.
En l’actualitat l’equip esta format per 41 persones (1 cap de departament, 1 referent comunitària de dependència, 32 tècnics
d’atenció primària i 6,5 auxiliars tècnics).
El procés d’atenció s’inicia a partir de les demandes i necessitats socials dels ciutadans. A partir de la demanda, es realitza un primer
diagnòstic i un pla d’actuació, en el qual s’estableixen els objectius de treball i s’apliquen els programes i recursos a l’abast, o bé es deriven
a serveis més especialitzats.
Atesa la complexitat social del moment, des del Consell Comarcal s’ha optat per especialitzar als professionals d’atenció primària, i s’han
creat equips especialistes per tal de millorar l’atenció al ciutadà, l’optimització i eficàcia en la gestió. En aquesta línia, tenim l’equip
d’atenció a la vulnerabilitat i la exclusió residencial, que assumeix tots els temes relacionals amb els problemes amb els subministres
i l’habitatge; l’equip de Renda Garantida de ciutadania, que té com i l’habitatge, l’equip de Renda Garantida de ciutadania, que té com
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objectiu gestionar totes les peticions i plans d’inclusió de les persones
derivades pel departament de Treball de la Generalitat, i l’equip de
gestió de la dependència, que es dedica a gestionar els recursos als
quals els usuaris tenen dret mitjançant la Llei de dependència.

El Consell Comarcal, en la línia del creixement professional i
l’especialització, potencia la formació dels professionals. Al llarg de l’any
2018 els professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBAS) han
assistit a diversos cursos de formació, alguns organitzats per la
Diputació de Tarragona i d’altres organitzats pel propi Consell Comarcal

Durant l’any 2018 s’han realitzat
3.606 hores de formació

18

Nombre d’expedients, persones i actuacions dels serveis socials per municipis 2018

Més de

42.000
persones
ateses
Més de

66.000
intervencions

en
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Amb aquesta gràfica s’aprecia la complexitat del moment, i l’increment d’expedients treballats, des de l’any 2015 al 2018 s’han obert més
de 1.100 expedients nous en tres anys, motivat pel desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, hi ha hagut un augment important dels expedients nous i treballats.

En els últims tres anys

1.100 expedients nous
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Problemàtiques ateses
Des dels Serveis Socials Bàsics s’han treballat un total de 11.819 problemàtiques, del tipus: habitatge (486), econòmiques (5.453),
laborals (636), derivades de problemàtiques de salut i drogodependències (1.660), discapacitats (838), aprenentatge (220), sospita de
maltractament (292), mancances socials ( 2.139 ), altres (95).

HABITATGE

486,00

LABORALS

636,00

DISCAPACITATS

838,00

SOSPITA DE
MALTRACTAMENT

292,00

ECONÒMIQUES

5.453,00

ACTUACIONS
DERIVADES DE
PROBLEMÀTIQUES DE
SALUT I
DROGODEPENDÈNCIES

1.660,00

APRENENTATGE
MANCANCES SOCIALS
ALTRES

220,00
2.139,00
95,00

TOTAL….

11.819,00
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Dades d’expedients de risc d’infància
Són expedients d’infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, d’acord amb l’art. 102 de la LDOIA14/2010. Famílies on
s’han detectat, i es treballen, situacions de risc en les que el desenvolupament i benestar dels infants o adolescents es veuen limitats o
perjudicats per circumstàncies personals, socials o familiars, amb les quals es treballa des dels equips de serveis socials i intervenció
socioeducativa ja que no es preveu que calgui la separació del nucli per a la seva protecció efectiva.

MUNICIPIS
ALTAFULLA
CONSTANTÍ
CREIXELL
LA CANONJA
EL CATLLAR
LA NOU DE GAIÀ
EL MORELL
PALLARESOS
POBLA MAFUMET
POBLA MONTORNÈS
LA RIERA DE GAIÀ
LA SECUITA
PERAFORT
RODA DE BARÀ
TORREDEMBARRA
VESPELLA DE GAIÀ
VILALLONGA DEL CAMP
VILA-SECA
SALOMÓ
TOTAL ….

EXPEDIENTS
2018

ER
ER
ER
ER
ER
ER
DERIVATS
OBERTS OBERTS OBERTS
OBERTS
TANCATS
MMEE
0-3
4-15
16-18

50

44

14

6

10

26

7

132

103

30

29

9

82

10

47

37

16

10

5

29

3

61

41

18

20

4

27

10

41

24

13

17

3

15

2

5

5

4

0

0

4

1

47

36

12

11

4

27

5

25

18

2

7

2

12

3

63

56

18

7

6

42

8

40

34

13

6

6

26

2

21

14

0

7

0

10

4

20

16

1

4

0

11

4

16

10

5

6

0

8

2

84

65

24

19

11

46

5

161

115

65

46

18

82

8

5

5

3

0

0

5

0

51

31

0

20

4

24

2

229

197

52

32

30

139

23

3

3

0

0

1

2

0

1.101

854

290

247

113

617

99
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VULNERABILITAT I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL
Vulnerabilitat social
La Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica, defineix la pobresa energètica com la dificultat per a afrontar les factures
dels subministraments bàsics d'electricitat , gas i aigua, des del CCT es treballa per garantir
aquests drets mitjançant un procés de contacte i valoració de cada cas, tramès per les
empreses subministradores.
Entre les causes més comunes que incideixen en la pobresa energètica trobem que
s’interrelacionen el baix nivell de renda de les unitats familiars, una baixa qualitat en la
edificació que influeix en l’estalvi energètic, l’increment dels preus dels subministraments i
l’endeutament de les persones.

Prestacions d’urgència social
Segons la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, d’acord a l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic: les prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre les situacions d’urgència
puntual, urgents i bàsiques, de subsistència, com alimentació, el vestit i l’allotjament.
Durant l’any 2018 s’han atorgat els següents ajuts d’urgència social:

AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL-2018
BRESSOL I LLIBRES
SUBMINISTRAMENTS
TOTAL…

136
63
199
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Mesa d’emergència
És una eina de valoració de situacions d’emergència econòmica i social, que
reuneix a diferents actors, públics i/o privats, amb la funció de valorar i
proposar les adjudicacions d’allotjament dels casos d’exclusió social
residencial més greus i de les situacions d’emergència econòmica i social, i
aprovació d'un Reglament d'adjudicació d'habitatges per a emergències
socials.

Altafulla
Constantí
Creixell
El Morell
Els Pallaresos
La Canonja
La Pobla de Mafumet
Roda de Berà
Torredembarra
Vilallonga del Camp
Vila-seca
Total

Sol·licituds
gestionades
2018

Noves
sol·licituds
2018

Sol·licituds
resoltes
2018

5
30
3
2
1
13
3
5
5
1
31

2
20
2
1
1
8
2
3
5
1
24

5
21
3
0
0
2
3
4
3
1
19

99

69

61
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Pobresa energètica
Segons la Llei 24/2015 les diferents subministradores han de trametre al Consell Comarcal del Tarragonès el llistat de les persones
susceptibles de tall de subministrament per deutes. Des del Consell es contacta amb les persones, per tal de valorar si reuneixen requisits
de vulnerabilitat. En cas afirmatiu, es realitza informe de vulnerabilitat que es tramet a la subministradora.
Durant el 2018 s’han rebut 3.708 peticions. De totes les persones susceptibles de detall es calcula que entorn al 15,85 % s’arriba a valorar
des de serveis socials. Respecte dels casos que no s’ha pogut acreditar la situació d’exclusió residencial, en total 2.397 casos, la majoria de
casos són persones o famílies no conegudes per Serveis Socials, que no acudeixen a les citacions per poder valorar la situació de vulnerabilitat
per diferents motius: segones residencies, irregularitats al rebut, incidències bancàries, o altres circumstàncies a valorar.

Durant l’any 2018 s’han realitzat 6.078 valoracions de vulnerabilitat
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RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
A partir del desplegament de la Llei 14/2017 del 20 de juliol de la Renda Garantida Ciutadana, el 15
de setembre de 2017, el Departament de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del
Tarragonès a través del Pla d’Inclusió Social i la Unitat d’Atenció Primària defineix un programa per
atendre a totes les persones titulars i beneficiàries de les prestacions que es desprenen de la mateixa
llei, Renda Garantida Ciutadana i la Prestació Complementària d’Activació i Inserció.
L’objectiu general del Programa Comarcal d’Inclusió Social de les persones perceptores de la Renda
Garantida Ciutadana (RGC) és: Elaborar i oferir seguiment del Pla d’Inclusió Social amb la
finalitat de superar les condicions que han dut a la persona a necessitar la prestació, per tal de
realitzar un treball centrat en la persona i el treball en xarxa han de ser els eixos metodològics
principals del programa.
Municipi

Titulars

Plans d'Inclusió signats

Altafulla

2

El Catllar

5

Constantí

25

Nombre de persones derivades pel SOC

44

Creixell

8

Nombre de persones provinents de PIRMI

92

El Morell

3

La Nou de Gaià

1

Nombre d'entrevistes individuals realitzades

182

Nombre d'entrevistes grupals realitzades

46

La Pobla de Mafumet

1

Nombre de pre-acords signats a 31/12/2018

71

La Pobla de Montornès

3

Nombre d'expedients actius a data 31/12/2018

89

La Riera de Gaià

1

Roda de Berà

5

Nombre total d'expedients atesos a 31/12/2018

136

Torredembarra

14
TOTAL

28

68

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA GENT GRAN
És un programa de caire interdepartamental, adscrit al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, que té com a finalitat dur a terme
el desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència, que desenvolupa aquest dret universal i subjectiu.
L’objectiu és oferir una atenció global i
personalitzada a les persones que per raó d’edat,
malaltia o discapacitat, presenten una pèrdua
d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial
i requereixen l’atenció d’una o altres persones, o
ajudes importants per realitzar activitats bàsiques
de la vida diària, en el cas de les persones amb
discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altre
suport per a l’autonomia personal.
Mitjançant el PIA s’estableixen els serveis i/o
prestacions econòmiques adequades a la situació de la persona,
d’acord amb el seu grau de dependència i la valoració professional.

L’any 2018 hi ha hagut

1.929 Plans individuals actius
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Durant l’any 2018 s’han gestionat 777 PIAs
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Servei d’Atenció a Domicili , prestacions garantides per la Cartera de Serveis Socials
Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat i coordinat de recursos i d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb
dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia. Al llarg del 2018, un total de 574 persones van ser ateses pel
Servei d’Atenció Domiciliaria (social i dependència).
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Les tecnologies de suport i cura
Es defineix com una modalitat del Servei d’Atenció Domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions
d’emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. Aquest
servei es presta mitjançant teleassistència.

Edat

Homes

Dones

TOTALS

De 18 a 64 anys

3

3

6

De 65 a 84 anys

23

79

102

85 o més anys

28

120

148

54

202

256

TOTALS…
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Servei de transport adaptat
Es aquell transport accessible i/o assistit que té per objecte el
trasllat a serveis socials especialitats d’atenció diürna de persones
amb discapacitat i persones grans amb dependència que no
poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats
(mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem
d’acompanyant).
Durant l’any 2018 s’ha aprovat el Reglament de transport
adaptat per atorgar ajuts a les persones dependents que
assisteixen a centres de dia, fora del seu municipi de residencia.

Durant l’any 2018 s’han atès 107 persones, ja sigui mitjançant el servei o bé
la prestació econòmica
33

DONES I IGUALTAT
Els serveis d’informació i atenció a les dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb
relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar
Els serveis d’informació i atenció a les dones es destinen a totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.
El SIAD del Tarragonès està format pels següents professionals: una psicòloga, una advocada i una treballadora social. L’equip treballa
molt coordinadament amb la xarxa d’atenció social primària, el qual és el principal derivant de dones.

SIAD : Servei d’atenció i informacióNombre
a les
dones.
de dones
ateses
Nombre d’atencions realitzades

220
1045

Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament psicològic

124

Nombre d’atencions realitzades pel servei d’assessorament psicològic

354

Nombre de dones ateses pel servei d’assessorament jurídic

67

Nombre d’atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic

80

Nombre de dones usuàries en situació de violència masclista

34

206

Actuacions grupals
Accions de sensibilització comunitària i de commemoració de diades significatives:


Dones i espai públic : L´acte de visibilització de les dones en l´espai públic dels municipis del Tarragonès, esdevé com a observatori
de gènere de l´urbanisme i determina la situació d'igualtat de la nostra comarca. També es va incloure una xerrada de sensibilització
sobre la importància d´incloure la perspectiva de gènere en els espais urbans.



Els drets de les dones: Xerrada impartida per la jurista del SIAD, amb el propòsit d´apropar el col·lectiu de la tercera edat la
regulació de les relacions entre els avis i néts, i altres persones davant crisis de família o absència dels progenitors.
 Les sufragistes: Video-fòrum que tracta sobre les mobilitzacions feministes a principis del segle
XX a favor del sufragi universal. Dinamització a càrrec de la psicòloga del SIAD.
 Violències sexuals en entorns d´oci i festius: Acte per commemorar el Dia Internacional per a
l´Eliminació de la Violència envers les Dones.
 X setmana de la Igualtat: Dones i Esport 2018:
Programa d'activitats esportives que té per objectiu
promocionar diferents disciplines esportives i promoure el
paper de la dona en l'esport a la Comarca del Tarragonès.
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Protocol per l´abordatge de la violència masclista. Aproximació al territori de Gaià.

En data 5 d’octubre de 2018 es convoca una reunió amb els agents implicats de la zona de Gaià, que inclou els municipis de: El Catllar,
La Riera de Gaià, La Nou de Gaià, Vespella de Gaià, Salomó, Creixell, Torredembarra, La Pobla de Montornès, Roda de Berà i Altafulla. En
aquesta taula es va transmetre la informació recollida durant el treball de l'Equip Comarcal i es replega la realitat de la zona en aspectes
de violència i desigualtats.

Fotografia de la reunió mantinguda.
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SAI: Servei Atenció Integral LGTBI
El dia 12 de desembre 2018 es constitueix el SAI (Servei d’Atenció Integral LGBTI) al
Consell Comarcal del Tarragonès.
Aquest servei s’aprova en el marc de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
El Servei d’Atenció Integral (SAI) és una prestació, de qualitat i de proximitat adreçat a
les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència
per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la Comarca del
Tarragonès.
A l’acte inaugural van participar 31 persones, de 9 municipis diferents, a més dels
representants d’aquest Consell Comarcal,
de la Generalitat de Catalunya i dels
Mossos d’Esquadra.
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Altres actes que s’han realitzat:
El 17 de maig és el dia commemoratiu contra homofòbia que vam poder celebrar-ho el dia
el 22 de maig a la seu del Consell comarcal del Tarragonès. Van participar 49 persones.
S’han realitzat 4 tallers sobre igualtat i gènere.
És per això que, des del Consell Comarcal del Tarragonès hem organitzat un taller per tal de
fer difusió i sensibilitzar a la població en general sobre aspectes d’igualtat i de LGBTI
(col·lectiu lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals). Us demanem que feu difusió
en tots els àmbits possibles.
L’acte “IGUALTAT I GÈNERE” es va celebrar als municipis següents:





Vila-seca el 21 de novembre
La Canonja, el 26 de novembre
Torredembarra, el 28 de novembre
Seu del Consell Comarcal del Tarragonès. 3 de desembre

El total de participació va ser de: 59 participants
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UNITAT D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
39

El treball amb infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies implica el seguiment de totes aquelles situacions que necessiten
acompanyament professional. Es desenvolupen accions i projectes d’atenció a la infància i l’adolescència des de la perspectiva de la
prevenció i del tractament de les situacions de risc en els àmbits individuals, familiars, grupal i comunitari.
L’objectiu és la prevenció i la intervenció socioeducativa i familiar per a la millora de les relacions familiars i socials.
Els expedients de risc d’infants i adolescents oberts i que es treballen per municipis són competència del Consell Comarcal del Tarragonès.
Són expedients oberts per la detecció d’algun indicador de risc que cal treballar. Aquests expedients segons la gravetat són tasca dels
equips de serveis socials, i si són greus són responsabilitat de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Des de la proximitat dels municipis s’ha de:
 treballar amb les famílies en situacions de risc ja detectades amb els Equips Bàsics de Serveis Socials (EBAS) i en l’àmbit
socioeducatiu i comunitari, en els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS): Centres Oberts i TASTA (Tallers d’Acció Socioeducativa
itinerant)
 incidir tant en grups de pares i mares per a la millora de les seves habilitats parentals, com també en projectes específics de prevenció
comunitària des del SIS i des del SOAF.
En l’àmbit especialitzat, es compta amb l’Equip especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Tarragonès (EAIA) per al
treball amb les famílies en situacions més greus.
L’any 2018 s’amplia amb la creació del Servei d’Integració en Família Extensa per a la valoració i seguiment de les propostes
d’acolliments en família extensa ,fruit de la proposta de l’EAIA.

S’ha realitzat el desplegament, i el model de treball dels Serveis d’Intervenció
Socioeducativa del Tarragonès, amb tots els municipis incorporant els centres oberts als
serveis comarcals.
S’ha creat el Servei d’Integració en Família Extensa – SIFE per
treballar amb l’EAIA Tarragonès
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SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA:
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (Art 17.) situa entre les funcions dels serveis socials bàsics, la intervenció en els
nuclis familiars en situació de risc social i especialment, si hi ha menors, i la prestació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents (SIS). També, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, situa les competències dels Ens Locals en relació a les situacions de risc i, en concret a l’article 104, preveu, entre d’altres
mesures: la intervenció familiar mitjançant l’establiment de programes socioeducatius per als progenitors, tutors o guardadors amb la
finalitat que assoleixin capacitats i estratègies alternatives per a la cura i l’educació de llurs fills, l’acompanyament de l’infant o
l’adolescent als centres educatius i l’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius.
El SIS Comarcal del Tarragonès és un servei adreçat als infants de 0 a 18 anys en situació de risc i les seves famílies.
Les seves funcions principals són:




Revertir les situacions de risc i evitar desemparaments.
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats, el seu
desenvolupament personal i l’adquisició d’aprenentatges bàsics
Promoure la sensibilització de les mares i dels pares respecte les necessitats dels seus fills/es i la millora de les seves habilitats
parentals.
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El SIS durant l’any 2018 ha portat a terme el seu desplegament al Tarragonès.


S’ha dotat el servei de professionals, s’ha realitzat la formació inicial i continuada.



S’ha elaborat la documentació i els circuïts d’intervenció així com la distribució dels equips pel territori.



S’ha portat a terme un estudi de les situacions de risc a la comarca per tal d’organitzar el SIS.

Disposa específicament de: educadors/es socials, treballadors/es socials; psicòleg, pedagoga i terapeutes familiar, integradors/es socials,
educadors/es infantils.
El servei es presta en medi obert, com un servei de proximitat vinculat als serveis socials d’atenció primària, generalment al municipi on
viu l’infant i la família, també es compta amb equips itinerants.
En formen part els professionals del propi Consell al SIS Itinerant (11), els que treballen de forma externa al propi TASTA Itinerant (5) i
els professionals dels centres oberts que s’incorporen al SIS d’atenció diürna (11).

PROFESSIONALS DEL SERVEI
D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA DEL TARRAGONÈS
PROFESSIONALS PROPIS DEL SIS
ITINERANT
PROFESSIONAL EXTERNS - TASTA
PROFESSIONAS SIS
CENTRES OBERTS

Educadors/es
Socials

Integradors/es
Socials

Treballadors/es
Socials

Psicòlegs/es

TOTAL

4

1

2

1

9

5

7

4

La intervenció del SIS és integral i individualitzada i familiar, és a dir: social, educativa i terapèutica. Per poder ajustar millor la
intervenció a les necessitats dels infants i les famílies, el SIS s’estructura en quatre línies:
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 SIS famílies: Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents 0-17 anys.
Té un caràcter terapèutic i s’orienta a comprendre les dinàmiques de les relacions familiars
i millorar la interacció entre els seus membres.






Famílies amb infants d’edat primerenca que han començat a
presentar dificultats en els rols, els límits i la jerarquia,
independentment que els infants presentin problemes o no.
Pares que estan a l’inici d’una separació, durant o un temps
després i no la gestionen bé ja que els impliquen als fills en
els seus conflictes.
Famílies que estan en un moment de canvis que els creen
problemes: separacions, famílies reconstituïdes... i que els
afecta en el rol de pares.
Famílies amb relacions amb les famílies d’origen que dificulta
la parentalitat (dificulten més que ajuden perquè hi ha coses
no resoltes).
INFANTS I
FAMÍLIES
PARTICIPANTS
SIS FAMÍLIES

Nens

Nenes

26

24

Total
Infants
50

Homes

Dones

48

44

Total

Total

Adults

Famílies

92

30

L’equip atén a les famílies de tots els municipis de l’Àrea Bàsica del Tarragonès
derivades des dels equips bàsics de serveis socials.
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 SIS 0-3: Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
La població destinatària del servei són aquelles famílies (progenitors, tutors o guardadors) amb infants de 0 a 3 anys en situació
de risc (ER obert a SAIA) principalment, encara que s’atendran també casos en estudi de risc o vulnerabilitat social. També
s’atendran els casos de nasciturus en risc.
Promou l’estimulació i cura dels nadons i el suport i la capacitació de les seves mares i pares Es servei s’inicia amb un estudi i
treball amb les àrees de salut i llars d’infants per a la detecció preventiva de situacions de risc amb l’objectiu de:

•

Fer un suport a la criança oferint espais d’interacció entre infants, adults i professionals.

•

Treballar les habilitats parentals amb els pares i mares dels mateixos mitjançant diferents activitats (espais de grups
de pares/mares i nadons, tallers, tutories i treball en el domicili).

Durant l’últim trimestre de l’any ha començat a intervenir a nivell de grupal.

INFANTS I FAMÍLIES
PARTICIPANTS
SIS 0-3 CONSTANTÍ

Total Infants

Total Famílies

18

15
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 SIS Atenció Diürna: Servei d’atenció Diürna de 3 a 15 anys.
Es vincula generalment amb la intervenció socioeducativa familiar mitjançant la intervenció i seguiment dels educadors del SIS i amb
l’atenció grupal als serveis dels equipaments socioeducatius de l’Àrea Bàsica mitjançant un desplegament integral.
Ofereix un servei d’intervenció i acompanyament
socioeducatiu per a infants i adolescents d’entre 3 i 15
anys en situació de risc i les seves famílies, on es realitzen
actuacions de prevenció, capacitació/suport i tractament
per tal de disminuir els indicadors de risc i evitar
l’agreujament de la situació de desprotecció
Proporciona atenció als infants i adolescents en situació
de risc, mitjançant el desenvolupament del Projecte
Educatiu Individual, afavorint el treball de les
competències objectivades com a prioritat. La
temporalitat de la intervenció s’establirà en el pla de
treball individual d’acord amb els objectius a assolir
d’entre sis mesos i un any.
El SIS atent de forma itinerant amb seguiment familiar a
tots els municipis de l’Àrea Bàsica del Tarragonès.
I compta amb un desplegament grupal

SIS- TALLERS D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
ITINERANT DEL TARRAGONÈS (TASTA)
SIS - CENTRES OBERTS
Mapa del desplegament dels equipaments socioeducatius del servei d’atenció
diürna
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Es treballa, amb equips educatius, a partir d’activitats lúdiques i creatives les quals potencien l’aprenentatge dels infant. També es
treballen hàbits i es milloren les seves competències emocionals, d’autonomia, comunicatives i de convivència. Es realitzen també
Sessions Familiars on participen conjuntament les mares/pares i els seus fills. Per altra banda es realitzen tallers orientats a
reforçar la parentalitat positiva. Els servei socials d’atenció primària han derivat al Servei d’Atenció Diürna del SIS un total de
setanta-set infants amb expedient de risc Obert.

Serveis d’Atenció Diürna
Grupal Itinerant
desplegat als municipis
Altafulla
Constantí
La Canonja
La Pobla de Mafumet.
Torredembarra
Creixell
El Catllar
Els Pallaresos
La Riera de Gaià
La Pobla de Montornès
Vilallonga del Camp
El Morell
Roda de Berà

S’han realitzat

4.571 sessions
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Dades d’atenció diürna per municipis:

Centre Obert d’Altafulla

6 a 12 anys

14

13

Total
Inscrits
27

Centre Diürn de Constantí

3 a 15 anys

59

34

93

52

Centre Obert de La Canonja

3 a 15 anys

54

57

111

74

3 a 15 anys

31

16

47

37

Centre Obert de Vilaseca

3 a 15 anys
3 a 16 anys

64
133

61
136

125
269

90
184

TASTA Creixell

3 a 12 anys

11

9

20

17

TASTA El Catllar

3 a 12 anys

9

2

11

9

TASTA Els Pallaresos

3 a 15 anys

21

14

35

24

TASTA La Riera de Gaià

3 a 12 anys

10

7

17

12

TASTA La Pobla de Montornès

3 a 12 anys

12

8

20

14

TASTA Vilallonga del Camp

3 a 15 anys

29

21

50

27

447

378

825

556

Serveis d’Atenció Diürna

Taller d’Acció socioeducativa
“La Poma”. La Pobla de Mafumet.
Centre Obert Cap i Cua de Torredembarra

TOTAL GENERAL....

Edats

3 a 15 anys

Nens

Nenes

Total
famílies
16

Tallers
Infants
310

Tallers
Familiars
14

Activitats
Comunitàries
7

Activitats
Extraordinàries i Sortides
10

Centre Diürn de Constantí

405

5

9

15

435

Centre Obert de La Canonja

918

81

21

36

1056

Taller d’Acció socioeducativa
“La Poma”. La Pobla de Mafumet.
Centre Obert Cap i Cua de
Torredembarra
TASTA Itinerant

196

13

6

21

236

798

12

5

5

820

342

89

10

60

501

3.896

268

81

213

4.571

Núm. SESSIONS D’ACTIVITAT
SERVEIS ATENCIÓ DIÜRNA
Centre Obert d’Altafulla

TOTAL GENERAL....
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Total
341



SIS Adolescents: Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents de 16 a 18 anys.
Se centra especialment en proporcionar un acompanyament de proximitat on la participació dels propis adolescents és fonamental
per ajudar-los en la construcció de la seva identitat i del seu projecte personal.
Acompanya als adolescents en la construcció de la seva pròpia identitat.
Dóna suport als adolescents en la construcció del projecte personal.
Reforça els vincles familiars i socials.
Promou el desenvolupament de competències.
Connecta als adolescents amb els recursos socials, educatius, sanitaris i culturals
del seu territori.

ADOLESCENTS
EN SEGUIMENT

Nois

Noies

Total adolescents

SIS
ADOLESCENTS

12

11

23

El servei és itinerant i acompanya els i les adolescents de tots els
municipis de l’Àrea Bàsica del Tarragonès derivades des dels equips bàsics
de serveis socials de la proximitat del seu municipi.

 SIS A VILA-SECA
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Es disposa d’un Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) que també ha iniciat el
seu desplegament durant l’any 2018. El SIS Vila-seca, disposa de Servei d’Atenció
Diürna, de Servei d’intervenció de famílies amb infants i adolescents i de Servei
d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents. El SIS ha integrat també les
activitats preventives dels anteriors Centres Oberts tant al nucli com a La Pineda
i La Plana amb un total de sis professionals i quatre monitors de suport. Les
principals dades del servei i de la seva intervenció són les següents:
INFANTS AMB EXPEDIENTS
DE RISC DERIVATS DES
DELS SERVEIS SOCIALS
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL SIS
VILA-SECA
SIS Servei d’Atenció Diürna
SIS Adolescents
SIS Famílies

Número
Expedients
de
Risc
69
6
57

SIS VILA-SECA
PARTICIPANTS
SIS SERVEI ATENCIÓ DIÜRNA
SIS ADOLESCENTS
SIS FAMÍLIES
TOTAL GENERAL....

SIS VILA-SECA
Núm. SESSIONS D’ACTIVITAT
per Tipologia
SIS Servei d’Atenció Diürna
SIS Adolescents Vila-seca
SIS Famílies Vila-seca
TOTAL....

Tallers
Infants

Nens

Nenes

Total Infants

133
7
Pares/Homes
37
140

136
3
Mares/Dones
41
139

269
10
Total Famílies
40
279

Tallers
Familiars

Activitats
Comunitàries

927
34

54
50

23
4

961

104

27

49

Activitats
Extraordinàries i
Sortides
45
13
8
66

Total
1069
101
8

Equip especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
EAIA Tarragonès
L’ Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i
l'educació social, i cobreix el territori del Tarragonès.
L’any 2018, l’equip especialitzat i que treballa en un segon nivell d’intervenció, s’ha incrementat amb una treballadora social
passant de dotze a tretze professionals: psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, amb una coordinadora i dues
administratives.
L’ EAIA del Tarragonès rep la derivació dels casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi , ela quals els detecten
els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fa
el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas amb les
famílies en situacions més greu, d’acord amb la LDOIA 14/2010.
Realitza els assessoraments als serveis socials en aquells casos que els equips ho
demanen per acompanyar la seva intervenció.
Elabora els compromisos socioeducatius amb els serveis socials per a la millora de
les habilitats parentals i les situacions de risc i/o negligència greus, prepara plans de
millora per a l'infant i la seva família, fa el seguiment i el tractament un cop s'han
aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com si estan en un
centre o en una família d'acollida. En aquest últim cas es fa el seguiment mitjançant
el Servei d’Integració en Família Extensa( SIFE). Són els responsables de coordinar els
altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants
en desemparament, així com donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció
social. Aquest equip només rep derivacions directament des dels Serveis Territorial
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Tarragona, d’altres EAIA’s i dels equips
bàsics de serveis socials de les Àrees Bàsiques del Tarragonès, Vila-seca i Salou.

573 infants i adolescents del Tarragonès
tenen expedient a l’EAIA.
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Servei d'Integració Familiar en Família Extensa ( SIFE TARRAGONÈS)
El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) és un equip que realitza la valoració,
mediació i suport a les famílies extenses que tenen la guarda d’infants o adolescents declarats en
desemparament i tutelats per la DGAIA amb mesura d’acolliment en família extensa.
El SIFE s’emmarca dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació
de risc i desemparament. Concretament, el SIFE porta a terme el projecte La meva família m’acull
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
A l’octubre del 2018 el Consell Comarcal del Tarragonès ha implementat el SIFE amb una psicòloga
i una treballadora social. Aquest servei atén els 22 municipis de la Comarca del Tarragonès.
El SIFE millora el suport que es dóna a les persones de famílies extenses (avi o àvia, oncles,
germans o germanes grans, etc.) per donar-los més rellevància i perquè sigui un recurs alternatiu
als pares i/o mares quan la separació sigui necessària.
Els seus principals objectius són la millora del benestar dels infants i adolescents i de les seves famílies acollidores, i promoure l’acolliment
en família extensa sempre que sigui possible aplicar aquesta mesura.

Infants atesos

Nombre d'infants derivants de nou a l'any en curs
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Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
És un servei de caràcter universal i preventiu. Té com a finalitat potenciar les capacitats parentals, afavorint entorns familiars
saludables i minimitzar els possibles factors de risc per prevenir possibles situacions de violència o extrema vulnerabilitat. L’any
2018 s’inicia aquest nou servei adreçat a totes les famílies de la Comarca del Tarragonès que necessitin atenció personalitzada davant
dels problemes específics, formació i orientació de caràcter general per promoure el benestar de les famílies per tal d’afavorir el diàleg
i l’intercanvi de les seves experiències. Per altra banda proporciona orientació i acompanyament a les famílies de la nostra comarca,
al llarg del cicle vital, i així afavorir les relacions familiars saludables per a la millora del benestar personal, social i familiar, per
prevenir que arribi a convertir-se en situacions d’exclusió, de risc social o d’extrema vulnerabilitat.

Durant l’any 2018 el SOAF ha acompanyat i orientat, un total de 172 famílies i un total

de 223 persones.
Tallers de parentalitat positiva:
S’acompanya a les famílies en el procés de criança
dels seus fills i les seves filles. Al primer trimestre
van participar 85 pares i mares i al segon semestre
65.
“Fem Família”
“La família ha augmentat”
Commemoració del Dia internacional de les
famílies: Visita a l’Anella Mediterrània de
Tarragona .
Assistència de 71 persones.
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CIUTADANIA I COHESIÓ
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Immigració
Servei d’acollida i integració a persones estrangeres immigrades
Des del Servei d’Acollida de la Comarca del Tarragonès i dels municipis de Constantí, Torredembarra i Vila-seca, s’han fet 354 sol·licituds
d´accés al Servei de Primera Acollida.
15-29 anys

més 30 anys

Totals

C.C.Tarragonès

31

96

127

Vila-seca

16

26

42

Constantí

0

18

18

40

127

167

87

267

354

Torredembarra
TOTAL....

Certificats per municipis
Coneixement de la Societat Catalana: Mòdul C

Vila-seca ; 15

La Riera de Gaià;
11

Des del Servei d’Acollida del conjunt de la Comarca del Tarragonès, s’han
realitzat formacions del Mòdul C a :
Altafulla, La Riera de Gaià, Creixell, un grup a Constantí , quatre grups a
Torredembarra i un grup a Vila-seca.
Hi ha hagut un total de 145 participants als mòduls, dels quals 120 ( 84%)
han aconseguit el certificat d’assistència.

Creixell; 10

Torredembarra
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Altafulla ; 13

Constantí ; 14

Orientació laboral i assessorament jurídics
Durant aquest 2018 s’han realitzat un total de 962 atencions al conjunt de la Comarca del Tarragonès, en els municipis de Constantí,
Torredembarra i Vila-seca. Atencions amb demandes principalment d’orientació jurídica i dificultats en l’accés a serveis o recursos
municipals d´orientació i consultes laborals.

Nombre i tipus de consultes d'orientació
laboral i assessorament
Orientació
Laboral;
347; 36%

INF.01; 99;
10%

S’han realitzat un total de

INF.02; 75;
8%
INF.03 ; 10;
1%

962 atencions

INF.04;
13; 1%
Ass.estrangeria;…

Servei de traductors

El Servei de suport als professionals implica la gestió de la borsa de
traductors i intèrprets, per tal de facilitar la comunicació i la relació entre
els professionals i els usuaris nouvinguts. La borsa està formada per tretze
persones que faciliten tasques de traducció i interpretació al català i castellà
en deu idiomes, els més representatius a la comarca. S’han fet un total de
seixanta traduccions en sis idiomes en els àmbits d’intervenció de Serveis
Socials, SIAD, EAIA i ensenyament, en els municipis de Constantí, Roda de
Berà, Torredembarra, Vilallonga del Camp, Salou, Vila-seca i a serveis del
Consell Comarcal del Tarragonès, com el SIAD i l´EAIA del Tarragonès.
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Nimbre de intervencions

Servei de traductors/es i intèrprets/es:
50

45

40

ÀRAB

30

FRANCÈS

20
10

2

3

2

0

1
Llengües

2

6

BÚLGAR
XINÈS
WOLOF
URDÚ

Millora de la capacitació individual de les persones immigrades.
S´ha realitzat la formació en alfabetització de Lletres per a Tothom a Salomó, El Morell,
La Riera de Gaià i Altafulla. Dos grups d´alfabetització en català a Constantí i quatre
grups d´alfabetització en català a Torredembarra.

LLETRES PER TOTHOM
11 ALTAFULLA
14 SALOMÓ

Alfabetització en català
50

45
TORREDEMBA…

40
30
20 CONSTANTÍ
14 LA RIERA DE
GAIÀ

20

15 El…

10
0
MUNICIPIS
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PLIS: Pla d’Inclusió Social
El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) es fonamenta en valors de perspectiva comunitària, treball transversal i promoció de l’autonomia i
l’apoderament. Els valors del treball amb els municipis són: la coresponsabilitat, la presència i proximitat i l’adequació a la realitat
municipal del Tarragonès.
-

Conèixer els mecanismes generadors d’exclusió social i identificar els
factors causals.
Crear sinergies amb tots els agents socials de la comarca que treballen
per a la inclusió social, i d’aquesta forma impulsar el treball en xarxa.
Desenvolupar una política social innovadora per tal de generar espais de
diàleg i consens social.
Impuls de programes comunitaris de prevenció, foment de l’autonomia i
debilitació de factors d’exclusió

Durant tot el 2018, des del Pla d’Inclusió i Cohesió Social i la Unitat d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès s'ha
dissenyat i desplegat un programa dirigit a la detecció de persones majors de vuitanta-dos anys que viuen soles o en parella i que es puguin
trobar en una possible situació de vulnerabilitat social.
D’aquesta forma es pretén detectar i actuar de manera preventiva i reduir l’impacte de la solitud en la salut, l’autonomia i el
benestar social de la població més sobreenvellida del municipis de la Comarca
del Tarragonès.
Per tal de poder desplegar aquest observatori, ha estat necessària la implicació dels
ajuntaments de diferents municipis de la comarca i les persones professionals del
Serveis Socials Bàsics. La detecció i posterior valoració de la situació social
d’aquestes persones s’ha realitzat a través de visites al propi domicili per
professionals especialitzats en gent gran.
En total s’han visitat i valorat durant l’any 2018 a 205 persones i es preveu visitar
a més de 250 persones més pel 2019 pels municipis de Altafulla, Creixell, El Catllar,
El Morell, Els Pallaresos, La Canonja, La Nou de Gaià, La Pobla de Mafumet, La Pobla
de Montornès, La Riera de Gaià, La Secuita, Perafort, Renau, Salomó, Vespella de
Gaià i Vilallonga del Camp.
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A més, s’ha participat en una comissió tècnica encarregada d’elaborar una guia contra el maltractament a les persones grans per a les
comarques del Tarragonès i del Baix Camp, i s’ha realitzat una formació amb l’advocat Jordi Muñoz, especialitzat en protecció a la gent
gran, als i les professionals dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès, per tal d’oferir una atenció més especialitzada a l’hora
d’assessorar i protegir jurídicament a les persones grans davant de qualsevol situació d’abús, maltractament o desprotecció.
També, es va organitzar una jornada formativa que, amb el títol Treball Comunitari: Un canvi de mirada per a la transformació social del
territori i que tenia com a objectiu generar un espai de coneixement i reflexió en l’entorn a la pràctica del treball comunitari.
L'acte d'inauguració fou presentat pel director dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc
Tarragona, per la Consellera delegada de la dona del Consell Comarcal del Tarragonès, Laura Moya, la responsable d’Ensenyament de
Treball Social i investigadora de la Càtedra
d’Inclusió Social de la URV, Victòria Forns i
la Secretaria general i responsable d’igualtat
de la URV.
La jornada estava dirigida essencialment als
tècnics que treballen en l'àmbit social o de la
persona, als càrrecs polítics i tècnics dels
ajuntaments, als estudiants de Treball
Social, Educació Social, Pedagogia i
Integració Social, a les entitats del territori,
així com persones interessades en general.
Els participants d’aquesta jornada van poder
treballar en tres ponències sota els següents
títols:
-Treball Comunitari; polítiques
publiques per a la transformació social.
-El poder transformador de l’Economia
Social i Solidària.
-La mentoria com a eina d’innovació social, aprenentatges i reptes del projecte Rossinyol a Girona i Tarragona.
I, per últim, es va realitzar la presentació de l’Estudi d’Entitats del Tarragonès del Consell Comarcal del Tarragonès.
I, per últim, es va realitzar la presentació de l’Estudi d’Entitats del Tarragonès del Consell Comarcal del Tarragonès.
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L'acte fou tancat pel director general d’Acció Cívica i Comunitària del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, Bernat Valls, el president
del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid, el director de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV, Àngel Belzunegui i la treballadora
social i professora de Treball social a la URV, Josepa Perelló.

Reconnecta’t
L’any 2018 s’ha celebrat la 5a Edició formativa amb el taller: La factura de la llum: com podem reduir-la? a Torredembarra a la Sala d’actes
del Casal Municipal.
Aquest taller estava destinat a persones que presentaven dificultats en el manteniment del subministrament, i a la població en general, en
el marc del programa RECONNECTA’T de prevenció, detecció i suport a les situacions de pobresa energètica, impulsat des de la Unitat
d’Atenció Primària i el Pla d’Inclusió Social de l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Tarragonès i en col·laboració amb la Diputació de
Tarragona i Leroy Merlin.
Entre diferents qüestions, hem pogut parlar de petits gestos quotidians
per aconseguir un estalvi energètic, s’ha revisat la situació contractual de
les persones assistents per poder reduir l’import de la factura amb les
subministradores i als assistents se’ls ha fet el lliurament d’un kit d’estalvi
energètic de fàcil instal·lació.
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CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran, és un òrgan de consulta i participació, creat amb l’objectiu de potenciar i canalitzar les
necessitats i inquietuds d’aquests col·lectius a través d’un espai de participació regular que és la Junta Permanent.

Activitats realitzades durant l’any 2018
Activitats
Camí de Sant Jaume Fraga-Peñalva
Camí de Sant Jaume Peñalva-Venta de Santa Lucia
Camí Sant Jaume. “Venta de Santa Lucia-Fuente de de Ebro” 32 km
Camí de Sant Jaume. “Fuente de Ebro-Zaragoza” 30 km
Trobada de la Gent Gran a Constantí (250 participants)
Caminada Catllar-Renau (130 participants) 7 km
Trobada de Corals (250 participants)
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Dates
1 de juny de 2018
8 de juny de 2018
9 i 10 de novembre de 2018
22 d'octubre de 2018
16 de novembre de 2018
14 de desembre de 2018

DISSENYANT FUTUR
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PARTICIPACIÓ DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS COM A EXPERTS:
Des de l’Àrea Bàsica s’ha participat en diferents comitès, taules i comissions:

Consells Territorials de Serveis Socials Bàsics:
 InterCotessba del Pla Estratègic dels Serveis
Socials de Catalunya.
 Cotessba del Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 Cotessba dels Protocols d’Intervenció Social.
 Cotessba del Servei d’Ajuda a Domicili.
Comissions interdepartamentals :
 Comissió del Protocol de Maltractaments a la Gent
Gran de Catalunya.
 Comitè de Salut Comunitària.
 Taula Territorial de Salut Mental.
 Taula territorial d’Infància.
 Pla Pilot del SOAF i SIS, per desenvolupar i implementar estratègies de prova de noves polítiques.
I som membres de:

 Membre de la Comissió Permanent de Benestar Social de l’Associació Catalana de Municipis
 Membres del Comitè d’Experts del Programa Hestia- Administració Oberta de Catalunya.
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Els serveis socials del

futur

intercanviaran coneixement tècnic-científic

col·lectiu, motiu pel qual els protocols tècnics estaran estandarditzats i els criteris
consensuats, desenvolupats i validats pel propi món professional. Les respostes seran
homogènies, però tenint en compte la diversitat territorial i l’autonomia local.
De la mateixa forma, s’haurà avançat també en els processos, més racionalitzats i
simplificats, per aconseguir una major eficàcia i eficiència.
Finalment, s’evitarà la victimització secundària, ja que s’hauran millorat els
circuits d’atenció i l’accessibilitat al sistema.
Des de l’Àrea de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Tarragonès, amb els suport del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Tarragona, mitjançant els respectius Contractes Programa, i amb la complicitat dels diferents
departaments del Consell Comarcal del Tarragonès i de presidència i gerència, s’ha donat

continuïtat als projectes iniciats en anys anteriors i suport a la
comarca en altres iniciats l’any 2018.
L'esforç, dedicació i l’alt nivell professional de les persones que diàriament fan suport i
acompanyament a la poblacions més vulnerables del Tarragonès, facilita l'alt nivell de cohesió
social que viu la comarca. A tots i a totes elles cal que els fem un reconeixement especial.

“Observem les coses des d’una altra perspectiva.
Transformem els Problemes en Reptes”
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