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Em complau presentar-vos una edició especial del Butlletí Informatiu +INFO que 
ha editat l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per commemo-
rar el 30è aniversari de la creació dels serveis socials bàsics de la comarca.

Aquesta efemèride és important per a l’ens comarcal, però molt més per a tots 
aquells que se’n beneficien, que es troben en situació de vulnerabilitat i veuen en 
els professionals dels Serveis Socials algú que els escolta i ajuda. La realitat és que 
estem vivint un temps socialment complex amb, malauradament, molta demanda 
d’aquests serveis a causa de la crisi i la intensitat de les desigualtats socials.

Aquest butlletí ens proposa una mirada àmplia a tot el recorregut del servei, po-
sant l’accent en un dels valors més importants d’aquesta i de totes les àrees del 
Consell Comarcal: la tasca i expertesa de tots els professionals que hi treballen.

Celebro, per tant, doblement aquesta iniciativa i l’edició d’aquest butlletí especial 
+INFO perquè, d’una banda, ens ofereix una perspectiva temporal prou àmplia 
per veure el relat de la transformació que ha viscut aquest servei en les darreres 
dècades i, de l’altra, una informació molt actualitzada del que avui és la realitat 
social de la comarca, dels serveis i projectes d’aquest àmbit que es desenvolupen 
al territori.

El passat i el present ens dona una capacitat d’anàlisi essencial per afrontar el 
reptes del futur. L’àrea de Benestar fa una tasca lloable innovant en l’àmbit social, 
interaccionant amb tots els agents implicats i aplicant metodologies de treball 
més participatives en matèria de Benestar Social.

Us convido a llegir aquest butlletí amb deteniment per submergir-vos en la rea-
litat social de la comarca i en els reptes socials que ens hem de plantejar a curt i 
mitjà termini, per cercar noves solucions consensuades que millorin les condicions 
de vida de la ciutadania i s’orientin a garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia 
social.

Per molts anys !

Sònia Martínez i Juli
Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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Teniu a les mans l’edició especial del 
Butlletí Informatiu dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà. Fa gairebé 30 anys que editaven 
el núm. 0 d’aquest Butlletí amb l’ob-
jectiu d’establir un canal d’informació 
dirigit als ajuntaments de la comarca 
i avui sortim de nou amb una edició 
especial per commemorar les tres 
dècades de funcionament d’aquests 
serveis.

Els Serveis Socials del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà van començar a 
caminar un 18 de d’octubre de 1989, 
un any després que es constituís el 
Consell Comarcal. Quatre treballa-
dores socials vam posar en marxa 
els serveis. El dia que vam signar el 
contracte es podia llegir un interro-
gant a la nostra mirada: i ara, què? 
Teníem al davant un full en blanc. 
Una administració nova, un encàrrec 
nou, sense eines ni recursos més enllà 
de nosaltres mateixes.  Sens dubte, el 
repte era gran.

El repte va ser gran i ho continua 
essent. L’Alt Empordà no és una 
comarca senzilla. Hi conviuen 68 mu-
nicipis  amb realitats urbanes i rurals, 
gestionem recursos en tot el territori 
i atenem una població en situació 
de dificultat que és expressió de la 
realitat social intramurs que contras-
ta amb l’Alt Empordà d’estiueig i va-
cances. Al llarg d’aquests anys, s’han 
produït canvis demogràfics, socials 
i econòmics que han transformat la 
comarca de dalt a baix.

Fent un breu repàs a la història 
recent, els serveis socials d’àm-
bit local, concebuts com a un dret 
social, neixen amb els ajuntaments 
democràtics. L’any 1989 érem quatre 
professionals avui comptem amb una 
plantilla de 70 professionals adscrits 
a l’àrea de Benestar i més de 60 des-
envolupen la seva feina de manera 
indirecta. Comptem amb un pressu-
post de més de 5 milions d’euros que 
ha anat creixent junt amb l’assump-
ció de noves competències en l’àmbit 
de les polítiques socials, que han 
permès reforçar l’estructura amb 
serveis especialitzats en l’atenció a 
la infància i l’adolescència, l’atenció a 
les dones, l’atenció a la dependència, 
la inclusió, l’acció comunitària i l’aten-
ció a la diversitat.

Si mirem enrere hem de posar en 
valor la capacitat tècnica i creativa 
dels més de 150 professionals que 
han passat per l’àrea de Benestar.  
Especialment difícil ha estat l’esce-
nari de crisi econòmica que des de 
l’any 2008 ha comportat retallades 
pressupostàries, en un moment de 
desplegament de la Llei 12/2007, de 
Serveis Socials de Catalunya i una 
àmplia cartera de serveis consolida-
da, que ha exigit un major esforç als i 
les professionals per ser més eficaços 
i eficients i donar resposta a les des-
igualtats socials creixents.

Al llarg d’aquests 30 anys hem 
apostat per crear espais de millora 
que reverteixin en els serveis i la 
intervenció professional. Cal destacar 

la participació en diferents projectes 
internacionals i transfronterers que 
han permès intercanviar coneixe-
ments i experiències, que han revertit 
en els professionals i la seva interven-
ció. Cal destacar, igualment, la creació 
del Comitè d’ètica que permet generar 
reflexions sobre l’ètica aplicada a la 
intervenció social per donar eines als i 
les professionals i facilitar l’abordatge 
de situacions complexes.

Avui el context social marcat pels 
greus efectes de la crisi econòmica i 
social que pateix la comarca reclama 
un major esforç per part de tots els 
agents del territori. És imprescindi-
ble crear aliances i sinèrgies públi-
co-privades per donar resposta a les 
necessitats socials d’una manera més 
sostenible, incorporant la veu de tots 
els agents socials i la ciutadania.

Així mateix, les polítiques socials a 
la comarca s’han de desenvolupar 
en base a un coneixement precís de 
la realitat social. Ens cal informació 
i anàlisi periòdica de l’evolució dels 
nostres serveis i dels impactes que 
aquests tenen en les persones i en el 
territori. La creació recent de l’Obser-
vatori Social de l’Alt Empordà respon 
a aquesta necessitat i ens permet 
radiografiar,  observar i compartir 
informació i anàlisi.

Malauradament, el desplegament del 
Sistema de Serveis Socials a Cata-
lunya ha estat feble, si el posem en 
relació amb la consolidació d’altres 
sistemes de provisió de benestar. 

Aquesta realitat explica les dificultats 
de gestió a les quals hem hagut de 
fer front al llarg dels darrers anys i 
els grans reptes que encara tenim 
per endavant.

Per abordar aquest futur estem 
teixint aliances sòlides i estratègiques 
amb diversos agents del territori que 
ens permetran fer un salt qualitatiu 
per generar un entorn innovador que 
faciliti el desplegament de projectes, 
serveis, programes i actuacions per 
donar resposta a les necessitats di-
verses de la ciutadania. El procés de 
treball que hem posat en marxa en 
els darrers anys amb el PAISS, pro-
movent la interacció entre sistemes 
de salut i social, n’és un bon exemple.

En aquesta direcció,  cal estimular la 
innovació social  i fer-la present en 
tots els àmbits de treball per pro-
moure tant la reflexió com l’acció, 
i facilitar eines i instruments per 
millorar les metodologies de treball 
amb les persones, els coneixements 
professionals, els serveis de proximi-
tat, els procediments, la participació 
de les persones usuàries i la formació 
continua.

Estic convençuda que l’experiència 
d’aquests 30 anys ens permetrà fer 
front a tots els reptes identificats.  
Vull felicitar a totes les persones que 
heu fet possible aquesta trajectòria i 
desitjar-vos encerts i errors per conti-
nuar avançant.

L’àrea de benestar

Rosa Guixé
Directora Tècnica de l’àrea de Benestar



Teniu a les mans l'edició especial 
del Butlletí Informatiu dels 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà. Fa 
gairebé 30 anys que editaven el 
núm. 0 d'aquest Butlletí amb 
l'objectiu d'establir un canal 
d'informació dirigit als ajunta-
ments de la comarca i avui 
sortim de nou amb una edició 
especial per commemorar les 
tres dècades de funcionament 
d’aquest serveis.

Els Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà van 
començar a caminar un 18 de 
d'octubre de 1989, un any 
després que es constituís el 
Consell Comarcal. Quatre treba-
lladores socials vam posar en 
marxa els serveis. El dia que vam 
signar el contracte es podia llegir 
un interrogant a la nostra 
mirada: i ara, què? Teníem al 
davant un full en blanc. Una 
administració nova, un encàrrec 
nou, sense eines ni recursos més 
enllà de nosaltres mateixes.  
Sens dubte, el repte era gran.

El repte va ser gran i ho continua 
essent. L'Alt Empordà no és una 
comarca senzilla. Hi conviuen 68 
municipis  amb realitats urbanes 
i rurals, gestionem recursos en 
tot el territori i atenem una 
població en situació de dificultat 
que és expressió de la realitat 
social intramurs que contrasta 
amb l’Alt Empordà d’estiueig i 
vacances. Al llarg d'aquests 
anys, s’han produït canvis demo-
gràfics, socials i econòmics que 
han transformat la comarca de 
dalt a baix.

Fent un breu repàs a la història 
recent, els serveis socials d’àmbit 
local, concebuts com a un dret 
social, neixen amb els ajuntaments 
democràtics. L’any 1989 érem 
quatre professionals avui comptem 
amb una plantilla de 70 professio-
nals adscrits a l'àrea de Benestar i 
més de 60 desenvolupen la seva 
feina de manera indirecta. Comp-
tem amb un pressupost de més de 
5 milions d’euros que ha anat 
creixent junt amb l’assumpció de 
noves competències en l’àmbit de 
les polítiques socials, que han 
permès reforçar l’estructura amb 
serveis especialitzats en l’atenció a 
la infància i l’adolescència, l’atenció 
a les dones, l’atenció a la depen-
dència, la inclusió, l’acció comuni-
tària i l’atenció a la diversitat.
Si mirem enrere hem de posar en 
valor la capacitat tècnica i creativa 
dels més de 150 professionals que 
han passat per l’àrea de Benestar.  
Especialment difícil ha estat l’esce-
nari de crisi econòmica que des de 
l’any 2008 ha comportat retallades 
pressupostàries, en un moment de 
desplegament de la Llei 12/2007, de 
Serveis Socials de Catalunya i una 
àmplia cartera de serveis consoli-
dada, que ha exigit un major esforç 
als i les professionals per ser més 
eficaços i eficients i donar resposta 
a les desigualtats socials creixents.

Al llarg d’aquests 30 anys hem 
apostat per crear espais de millora 
que reverteixin en els serveis i la 
intervenció professional. Cal desta-
car la participació en diferents 
projectes internacionals i transfron-
terers que han permès intercanviar 
coneixements i experiències, que 
han revertit en els professionals i la 

seva intervenció. Cal destacar, igual-
ment, la creació del Comitè d’ètica 
que permet generar reflexions sobre 
l'ètica aplicada a la intervenció social 
per donar eines als i les professionals 
i facilitar l’abordatge de situacions 
complexes.

Avui el context social marcat pels 
greus efectes de la crisi econòmica i 
social que pateix la comarca reclama 
un major esforç per part de tots els 
agents del territori. És imprescindible 
crear aliances i sinèrgies público-pri-
vades per donar resposta a les 
necessitats socials d’una manera 
més sostenible, incorporant la veu de 
tots els agents socials i la ciutadania.

Així mateix, les polítiques socials a la 
comarca s’han de desenvolupar en 
base a un coneixement precís de la 
realitat social. Ens cal informació i 
anàlisi periòdica de l’evolució dels 
nostres serveis i dels impactes que 
aquests tenen en les persones i en el 
territori. La creació recent de l’Obser-
vatori Social de l’Alt Empordà respon 
a aquesta necessitat i ens permet 
radiografiar,  observar i compartir 
informació i anàlisi.

Malauradament, el desplegament 
del Sistema de Serveis Socials a 
Catalunya ha estat feble, si el posem 
en relació amb la consolidació 
d’altres sistemes de provisió de 
benestar. Aquesta realitat explica les 
dificultats de gestió a les quals hem 
hagut de fer front al llarg dels 
darrers anys i els grans reptes que 
encara tenim per endavant.

Per abordar aquest futur estem 
teixint aliances sòlides i estratègiques 
amb diversos agents del territori que 

ens permetran fer un salt quali-
tatiu per generar un entorn 
innovador que faciliti el desple-
gament de projectes, serveis, 
programes i actuacions per 
donar resposta a les necessi-
tats diverses de la ciutadania. El 
procés de treball que hem 
posat en marxa en els darrers 
anys amb el PAISS, promovent 
la interacció entre sistemes de 
salut i social, n’és un bon exem-
ple.

En aquesta direcció,  cal 
estimular la innovació social  i 
fer-la present en tots els àmbits 
de treball per promoure tant la 
reflexió com l’acció, i facilitar 
eines i instruments per millorar 
les metodologies de treball 
amb les persones, els coneixe-
ments professionals, els serveis 
de proximitat, els procediments, 
la participació de les persones 
usuàries i la formació continua.

Estic convençuda que l’expe-
riència d’aquests 30 anys ens 
permetrà fer front a tots els 
reptes identificats.  Vull felicitar 
a totes les persones que heu fet 
possible aquesta trajectòria i 
desitjar-vos encerts i errors per 
continuar avançant.

Rosa Guixé
Directora Tècnica de l’àrea de 
Benestar

La comarca a vol d’ocell

Des de l’any 1975 l’Alt Empordà ha ex-
perimentat un creixement positiu de 
la població, especialment significatiu 
en el període 2001-2011,concentrat 
principalment en els municipis de la 
franja costanera i l’àrea urbana de 
Figueres.

Prop de 140.600 persones resideixen 
a la comarca, amb una distribució 
per sexes equitativa. Els municipis de 
Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i 
l’Escala concentren el 60% de pobla-
ció i un 25% de la població resideix en 
municipis rurals de menys de 2.000 
habitants.

En els darrers anys, l’evolució de l’es-
tructura per edats mostra un creixe-
ment progressiu de la població  més 
envellida i una disminució de la més 
jove.  L’arribada de població estran-
gera en el període 2001-2010 va aju-
dar a rejovenir la comarca. Malgrat 
aquesta tendència, des de l’any 2008 
els principals indicadors d’envelli-
ment no han parat de créixer. Les 
projeccions de població confirmen la 
tendència a l’envelliment poblacio-

nal. L’any 2038 la taxa d’envelliment 
comarcal creixerà fins al 27%, essent 
actualment del 18%.

L’Alt Empordà és una societat diver-
sa: hi conviuen  122 nacionalitats i s’hi 
parlen unes 205 llengües. La taxa de 
població estrangera ha crescut des 
de l’any 2001, situant-se l’any 2018 en 
el 24%, per damunt de la mitjana  ca-
talana (13%). Entre les persones amb 
nacionalitat estrangera residents a 
la comarca el 29% tenen nacionalitat 
marroquina, el 13% francesa, el 8% 
romanesa, el 4% alemanya, el 3,5% 
hondurenya i el 2% senegalesa.

L’Alt Empordà no ha quedat al marge 
dels efectes de la crisi econòmica i 
financera global que, en els darrers 
anys, ha abocat a les persones a un 
procés de precarització creixent de 
les seves condicions de vida.

Des de l’any 2012 els principals indi-
cadors macroeconòmics han experi-
mentat una lleugera recuperació que 
no està impactant de forma igual en 
la població.

• El percentatge de persones que 
malgrat disposar d’un lloc de treball 
es troben en situació de pobresa, no 
ha parat de créixer des de 2008. La 
taxa de risc de pobresa en el treball 
se situava l’any 2018 a Catalunya en 
el 14,4% (dada no disponible a nivell 
comarcal).

• La taxa de risc de pobresa i exclu-
sió social (taxa AROPE) a Catalunya 
mostra com 1 de cada 4 persones 
es troba en una situació d’extrema 
vulnerabilitat social (dada no dispo-
nible a nivell comarcal). Aquesta taxa 
enregistra una tendència creixent des 
de l’any 2008, afectant sobretot a la 
població jove i a les dones. Éspecial-
ment alarmant és la taxa AROPE de 
la població amb nacionalitat estran-
gera, l’any 2018 era del 54,2%.

• L’any 2016 la renda mitjana anual 
d’una persona resident a l’Alt Empor-
dà era de 13.100€ , sent un 23% infe-
rior a la renda mitjana de la població 
catalana. La població altempordane-
sa ha vist disminuïda la seva renda 
per càpita un 26% des de l’any 2008.

• La taxa d’abandonament prematur 
dels estudis a Catalunya presenta 
nivells alarmants. Des de l’any 2008 
aquest indicador ha passat del 33% al 
17% actual, encara lluny de la mitjana 
europea (11%).

• El curs 2017/2018 la taxa d’alumnat 
graduat d’ESO a l’Alt Empordà era 
del 86%, xifra semblant a la del con-
junt del país (89%). Les taxes d’esco-
larització presenten xifres inferiors a 
les mitjanes catalanes. L’any 2017 la 
taxa d’escolarització de la població 
0-3 anys  era del 32% (6% inferior a 
la mitjana catalana), i la taxa d’esco-
larització als 17 anys era del 74% (6% 
menor que la mitjana catalana).

Les dades d’atenció social de la 
comarca també evidencien l’agreuja-
ment de les situacions de risc.

• La població atesa pels Serveis So-
cials Bàsics de la comarca ha crescut 
molt significativament des de l’any 
2008. La taxa de persones ateses ha 
passat del 5,5% fins al 10,2% actual.

• Les prestacions tramitades per 
atendre situacions de vulnerabilitat 
econòmica han crescut significa-
tivament. L’any 2016 hi havia 608 
expedients actius de la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI), el triple que els enre-
gistrats l’any 2008.

• El nombre de prestacions d’urgència 
s’ha multiplicat per 10 des del 2008.

• Les situacions de vulnerabilitat 
social tenen un major impacte sobre 
la població femenina.

• L’Equip d’atenció especialitzada a 
la infància i l’adolescència ha atès un 
33% més de menors en els darrers 
tres anys i han augmentat les situa-
cions d’urgència ateses.

• En l’àmbit de la promoció de 
l’autonomia i prevenció de la depen-
dència, creixen les dades d’atenció, 
especialment des de l’any 2006 en 
què s’aprova la Llei de Dependència. 
2.518 persones disposen d’un Progra-
ma Individual d’Atenció, un 13,6% de 
la població major de 65 anys de la 
comarca (62% són dones).

• Els serveis de primera acollida 
han atès l’any 2018 1.143 persones, 
de les quals un 57% eren dones i el 
43% homes. Destaquen les atencions 
individuals en matèria legal i les per-
sones ateses en els Mòduls d’acollida 
organitzats per aquest servei.

Fonts: Idescat; Xifra-Sistema d’Informació 
Socioeconòmica Local; Observatori del Treball i 
Model Productiu; Memòria Àrea de Benestar 2018 
i Estadístiques del Departament d’Ensenyament

• La taxa d’atur comarcal és més 
elevada entre les dones (15,7%)  que 
entre els homes (11,3%). Aquesta 
diferència ha tendit a créixer des de 
l’any 2012.

• La reducció de l’atur en els da-
rrers anys ha anat acompanyat del 
creixement de les contractacions, 
que han augmentat un 43% durant el 
període 2012-2018. Aquests nous llocs 
es creen en un context de precarietat 
condicionada per l’alta estacionalitat: 
l’any 2018 un 80,5% dels nous con-
tractes eren temporals.

• L’any 2018 un 48,3% dels aturats 
té més de 45 anys. Un 34%  fa més 
d’un any que no treballa i un 35,3% 
dels treballadors/es no qualificats 
es troba en situació d’atur. La po-
blació d’origen estranger presenta 
dificultats significatives pel que fa a 
l’accés al mercat laboral. Un 34% dels 
aturats té nacionalitat estrangera 
i només representa una 33% de les 
noves contractacions.



Teniu a les mans l'edició especial 
del Butlletí Informatiu dels 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà. Fa 
gairebé 30 anys que editaven el 
núm. 0 d'aquest Butlletí amb 
l'objectiu d'establir un canal 
d'informació dirigit als ajunta-
ments de la comarca i avui 
sortim de nou amb una edició 
especial per commemorar les 
tres dècades de funcionament 
d’aquest serveis.

Els Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà van 
començar a caminar un 18 de 
d'octubre de 1989, un any 
després que es constituís el 
Consell Comarcal. Quatre treba-
lladores socials vam posar en 
marxa els serveis. El dia que vam 
signar el contracte es podia llegir 
un interrogant a la nostra 
mirada: i ara, què? Teníem al 
davant un full en blanc. Una 
administració nova, un encàrrec 
nou, sense eines ni recursos més 
enllà de nosaltres mateixes.  
Sens dubte, el repte era gran.

El repte va ser gran i ho continua 
essent. L'Alt Empordà no és una 
comarca senzilla. Hi conviuen 68 
municipis  amb realitats urbanes 
i rurals, gestionem recursos en 
tot el territori i atenem una 
població en situació de dificultat 
que és expressió de la realitat 
social intramurs que contrasta 
amb l’Alt Empordà d’estiueig i 
vacances. Al llarg d'aquests 
anys, s’han produït canvis demo-
gràfics, socials i econòmics que 
han transformat la comarca de 
dalt a baix.

Fent un breu repàs a la història 
recent, els serveis socials d’àmbit 
local, concebuts com a un dret 
social, neixen amb els ajuntaments 
democràtics. L’any 1989 érem 
quatre professionals avui comptem 
amb una plantilla de 70 professio-
nals adscrits a l'àrea de Benestar i 
més de 60 desenvolupen la seva 
feina de manera indirecta. Comp-
tem amb un pressupost de més de 
5 milions d’euros que ha anat 
creixent junt amb l’assumpció de 
noves competències en l’àmbit de 
les polítiques socials, que han 
permès reforçar l’estructura amb 
serveis especialitzats en l’atenció a 
la infància i l’adolescència, l’atenció 
a les dones, l’atenció a la depen-
dència, la inclusió, l’acció comuni-
tària i l’atenció a la diversitat.
Si mirem enrere hem de posar en 
valor la capacitat tècnica i creativa 
dels més de 150 professionals que 
han passat per l’àrea de Benestar.  
Especialment difícil ha estat l’esce-
nari de crisi econòmica que des de 
l’any 2008 ha comportat retallades 
pressupostàries, en un moment de 
desplegament de la Llei 12/2007, de 
Serveis Socials de Catalunya i una 
àmplia cartera de serveis consoli-
dada, que ha exigit un major esforç 
als i les professionals per ser més 
eficaços i eficients i donar resposta 
a les desigualtats socials creixents.

Al llarg d’aquests 30 anys hem 
apostat per crear espais de millora 
que reverteixin en els serveis i la 
intervenció professional. Cal desta-
car la participació en diferents 
projectes internacionals i transfron-
terers que han permès intercanviar 
coneixements i experiències, que 
han revertit en els professionals i la 

seva intervenció. Cal destacar, igual-
ment, la creació del Comitè d’ètica 
que permet generar reflexions sobre 
l'ètica aplicada a la intervenció social 
per donar eines als i les professionals 
i facilitar l’abordatge de situacions 
complexes.

Avui el context social marcat pels 
greus efectes de la crisi econòmica i 
social que pateix la comarca reclama 
un major esforç per part de tots els 
agents del territori. És imprescindible 
crear aliances i sinèrgies público-pri-
vades per donar resposta a les 
necessitats socials d’una manera 
més sostenible, incorporant la veu de 
tots els agents socials i la ciutadania.

Així mateix, les polítiques socials a la 
comarca s’han de desenvolupar en 
base a un coneixement precís de la 
realitat social. Ens cal informació i 
anàlisi periòdica de l’evolució dels 
nostres serveis i dels impactes que 
aquests tenen en les persones i en el 
territori. La creació recent de l’Obser-
vatori Social de l’Alt Empordà respon 
a aquesta necessitat i ens permet 
radiografiar,  observar i compartir 
informació i anàlisi.

Malauradament, el desplegament 
del Sistema de Serveis Socials a 
Catalunya ha estat feble, si el posem 
en relació amb la consolidació 
d’altres sistemes de provisió de 
benestar. Aquesta realitat explica les 
dificultats de gestió a les quals hem 
hagut de fer front al llarg dels 
darrers anys i els grans reptes que 
encara tenim per endavant.

Per abordar aquest futur estem 
teixint aliances sòlides i estratègiques 
amb diversos agents del territori que 

ens permetran fer un salt quali-
tatiu per generar un entorn 
innovador que faciliti el desple-
gament de projectes, serveis, 
programes i actuacions per 
donar resposta a les necessi-
tats diverses de la ciutadania. El 
procés de treball que hem 
posat en marxa en els darrers 
anys amb el PAISS, promovent 
la interacció entre sistemes de 
salut i social, n’és un bon exem-
ple.

En aquesta direcció,  cal 
estimular la innovació social  i 
fer-la present en tots els àmbits 
de treball per promoure tant la 
reflexió com l’acció, i facilitar 
eines i instruments per millorar 
les metodologies de treball 
amb les persones, els coneixe-
ments professionals, els serveis 
de proximitat, els procediments, 
la participació de les persones 
usuàries i la formació continua.

Estic convençuda que l’expe-
riència d’aquests 30 anys ens 
permetrà fer front a tots els 
reptes identificats.  Vull felicitar 
a totes les persones que heu fet 
possible aquesta trajectòria i 
desitjar-vos encerts i errors per 
continuar avançant.

Rosa Guixé
Directora Tècnica de l’àrea de 
Benestar

Serveis Bàsics d’Atenció Social

SI ELS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS  S’ESCRIVISSIN EN VERS

Som el servei que està al costat de 
les persones en moments difícils
Les ajudem en les feixugues tramita-
cions amb l’administració
Perdem la nostra raó de ser quan 
només tramitem recursos

Fem front a situacions que plantegen 
dilemes ètics
Dubtem quan rebem instruccions que 
no s’adeqüen a les necessitats que 
detectem
Quan acompanyem les persones, 
cerquem l’equilibri entre l’ajuda i el 
control

Ens sentim «el calaix de sastre» d’al-
tres professions
Hem de lluitar cada dia per tenir el 
mateix reconeixement que les altres
La nostra força es revifa quan veiem 
que hem format part del camí de 
vida de les persones que acompan-
yem

MOLT A PROP DE LES 
PERSONES

L’Àrea de Benestar facilita tres grans 
serveis domiciliaris per cobrir les 
necessitats de les persones que viuen 
a la comarca.

El Servei d’Atenció a Domicili es vol 
reforçar amb major cobertura l’any 
2019.

El Servei de Teleassistència, la insíg-
nia de la universalitat dels recursos 
de serveis socials. S’ha aconseguit 
una major cobertura i s’ha equiparat 
a totes les comarques gironines. El 
repte és introduir les noves tecno-
logies per adequar-lo a les noves 
necessitats de les persones grans.

El Servei d’Ajudes tècniques. Un ser-
vei consolidat que ha fet el salt a una 
major professionalitat.      

Volem agrair a tots els agents im-
plicats el seu treball per fer possible 
aquests serveis.

ELS PROCESSOS DE TREBALL 
COM A METODOLOGIA

Aquest  2019 s’ha editat el Manual de 
Treball per als Serveis Bàsics d’Aten-
ció Social de l’empresa Sumar. Aquest 
instrument guia els 4 processos de 
treball dels serveis socials bàsics: 
l’acollida, el diagnòstic, el tractament 
i el tancament. Proposa indicadors 
de resultats per a cada procés de 
treball, per facilitar la seva avaluació i 
planifi cació.

Aquesta metodologia s’acompanya 
del programa informàtic GESS de 
gestió d’expedients. Més enllà del re-
gistre i l’explotació de les dades dels 
casos oberts, guia al professional en 
les fases del procés d’intervenció. A la 
pràctica,  està introduint  major qua-
litat a la intervenció social en facilitar 
la participació, la refl exió, el consens i 
la sistematització de coneixements.

L’ús d’una perspectiva de treball 
compartida per processos i l’ús del 
GESS  plantegen un nou repte per 
als Serveis Socials Bàsics: la trans-
formació del saber professional en 
coneixement.

EL SERVEI D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)

El  SIAD és un servei on les dones es 
senten acollides, troben escolta acti-
va, es garanteixen els seus drets i es 
potencien les seves fortaleses, perquè 
puguin generar canvis positius per 
erradicar la violència de les seves 
vides. El SIAD és un espai confi dencial 
on les dones s’han de sentir segures i 
tranquil·les, no jutjades, on es  pu-
guin expressar lliurement i tinguin el 
temps necessari per decidir per elles 
mateixes.

Acompanyem a la dona en el seu 
procés de visualització i identifi cació 
del maltracte, en la valoració del risc i 
sobretot en el seu empoderament.
Oferim assessorament legal i atenció 
psicoterapèutica especialitzada.

Potenciem la coordinació entre els 
professionals de la xarxa pública per 
garantir la seguretat i la cobertura de 
les necessitats de les dones i treba-
llem en xarxa per donar una millor 
resposta.

MÉS FORMACIÓ CONTÍNUA 

Per a les professionals és rellevant la 
formació orientada a conèixer tots els 
àmbits de desigualtat que incideixen a 
la vida de les persones.  Les propostes 
de formació faciliten informació i debat 
entorn la transversalitat de sabers i la 
interseccionalitat dels eixos de des-
igualtat.

En aquesta línia de treball, anualment 
es programen formacions per reforçar 
la  perspectiva de gènere (intersec-
cionalitat, pertinença i impacte de 
gènere, violències masclistes, tràfi c de 
persones, diversitat sexual); la garantia 
d’accés als drets (Llei d’estrangeria, 
assessorament jurídic en atenció a 
les dones, assessorament jurídic en 
atenció a la infància); la intercultura-
litat i atenció a la diversitat (models 
d’acollida, diversitat religiosa, rumors i 
prejudicis) o l’acció comunitària.

L’objectiu és aprendre, compartir 
coneixement professional i generar, 
sistematitzar i disseminar aprenentat-
ges tècnics que ens ajudin a millorar 
les intervencions socials, fent-les més 
efi caces i justes.

ELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA (SIS)

Els Serveis d’Intervenció Socioedu-
cativa  estan emmarcats en la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència. Aquesta 
llei promou la família com a espai on 
han de ser satisfetes les necessitats 
dels infants i adolescents i fomenta el 
suport, la protecció i l’assistència a les 
famílies com a forma de garantir el 
benestar dels infants i adolescents.

Els SIS s’adrecen a la totalitat d’infants 
i famílies de la comarca, fent especial 
atenció a aquells que es troben en 
situació de vulnerabilitat i/o risc.

El desplegament d’aquests serveis a 
la comarca ens ha permès repensar 
les intervencions adreçades a infants 
i famílies, potenciant i reforçant les 
seves capacitats des de l’emmarca-
ment teòric de la parentalitat positiva. 
Una perspectiva que reforça el vincle 
afectiu i la resiliència dels infants i les 
famílies,  la capacitat d’autonomia 
i que afavoreix les connexions amb 
l’entorn més proper.



CERCANT LA NOSTRA IDENTITAT: 
SOM AIXÍ  ( I )

Al llarg d’aquests 30 anys, diferents serveis 
s’han  incorporat a la gran família de l’àrea 
de Benestar. L’Equip d’Atenció a la Infàn-
cia i Adolescència té 19 anys. És un servei 
especialitzat que s’ha caracteritzat per una 
gran mobilitat de professionals i l’assenta-
ment d’un funcionament, una metodologia 
i la recerca d’espais de reflexió i supervisió 
externa, per créixer professionalment i com 
a equip.

Aquest treball ha concretat la visió, la mis-
sió i els valors que orienten la nostra tasca, 
en relació a les famílies, el propi equip i els 
professionals amb els quals treballem. En 
relació a les famílies, l’EAIA forma part del 
sistema de la DGAIA i vetlla perquè els pro-
genitors atenguin de forma adequada als 
infants i adolescents i detecta les situacions 
que es consideren perjudicials.

Aquest treball orientat a la relació amb 
els infants i famílies ens permet promoure 
decisions raonades i raonables; igualtat de 
tracte i d’oportunitats; participació en els 
processos i presa de decisions; informació 
transparent, sincera i objectiva i  oferiment 
de respostes adequades a les necessitats i 
els drets dels infants i les famílies.

CERCANT LA NOSTRA IDENTITAT: 
SOM AIXÍ  ( II )

En la recerca d’un estil propi l’EAIA ha fet 
un procés d’autoconeixement: qui som, cap 
a on anem i quins principis ens regeixen. 
Aquest treball ens ha permès millorar la 
cohesió interna de l’equip: el compromís 
individual i la responsabilitat del grup, la 
confiança mútua i l’objectiu comú, la cores-
ponsabilitat, la interacció contínua, l’esforç 
per comprendre i adoptar la perspectiva 
dels altres i trobar solucions compartides.

Els professionals de l’EAIA no podem enten-
dre les nostres funcions de diagnòstic i trac-
tament, sense la coordinació i el treball con-
junt amb els professionals de la xarxa que 
intervenen amb les famílies. Hem de crear 
espais comuns de treball, el que suposa un 
esforç per mantenir la comunicació amb els 
diferents professionals. 

En aquesta entesa hem de gestionar els 
problemes de les persones que acompan-
yem però també els propis. La finalitat del 
treball en aquest àmbit és arribar a fer 
un exercici de transparència, de respecte, 
d’inclusió i de reconeixement de l’altre en la 
seva expertesa.

UN CANVI DE MIRADA

En els darrers anys l’EAIA ha treballat per 
adaptar la metodologia d’equip a la realitat 
social canviant. El principi de flexibilitat, com 
a pràctica diària, permet adaptar el treball 
quotidià a la realitat dels infants i adolescents 
de la comarca.

En el nostre dia a dia rebem un gran nombre 
de derivacions de casos, detectem un incre-
ment desmesurat de situacions d’urgència, 
patim la lentitud i demora de les respostes i 
recursos públics i observem com augmenta 
la complexitat i varietat de les situacions a 
atendre.

L’equip es caracteritza per un treball perse-
verant i perfeccionista per ser més eficaç i 
eficient. Més enllà del treball individual amb 
les famílies, hem incorporat noves eines 
d’intervenció grupal, com el treball d’habilitats 
parentals o l’empoderament de les famílies i 
la seva autogestió, per acompanyar a partir 
d’una nova mirada. Un canvi metodològic 
essencial per engrescar la resta d’equips de la 
xarxa per enfortir el treball amb les famílies.

30 ANYS D’IL·LUSIÓ, 
30 ANYS DE GRÀCIES !

El Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albe-
ra és un recurs del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà que acull, acompanya i guia els in-
fants i adolescents amb diferents històries de 
vida que necessiten protecció en un moment 
de la seva vida.

Volem posar en valor el treball en xarxa que 
portem a terme, el respecte entre els profes-
sionals que  treballem colze a colze amb els 
infants, així com la relació establerta entre 
SUARA cooperativa,  que gestiona aquest 
recurs, i els equips de l’àrea de Benestar.

Des de l’any 1995,  els professionals del CRAE 
han treballat per crear un espai professiona-
litzat per donar alternatives als infants i joves 
que ho necessiten. L’àrea de Benestar ha estat 
el motor de canvi i ha aportat visió global al 
recurs. Al llarg d’aquest temps s’ha establert 
una relació intensa que ha permès millorar el 
servei. Per molts anys de treball conjunt !

GARANTIM ELS DRETS I 
OPORTUNITATS DELS  INFANTS 

L’EAIA atén infants i adolescents que, malaura-
dament,  pateixen situacions de vulnerabilitat 
dels seus pares. Què succeeix quan els infants 
han de ser separats dels seus progenitors? 
Utilitzem recursos com els Centres Residencials 
d’Acció Educativa i les Famílies Acollidores, alie-
nes o extenses, que acompanyen als menors  
mentre requereixen protecció.

En un exercici d’autocrítica, ens demanem 
com els recursos de protecció poden ajudar a 
promoure una mirada d’estima i respecte a les 
famílies biològiques, per evitar més patiment 
als infants que  comparen la família d’origen i 
la d’acollida i senten emocions diverses.  

Les propostes estan orientades a treballar amb 
les famílies d’origen, les famílies d’acollida i els 
menors, per tal que els acollidors coneguin mi-
llor la situació d’origen. Un treball que es porta 
a terme amb els CRAE’s i les famílies acollido-
res extenses. Establim una relació d’ajuda sen-
se prejudicis, des de la igualtat i la comprensió, 
per minimitzar i gestionar els  conflictes de 
lleialtat dels infants.

EL MÈRIT D’ACOLLIR A LA 
PRÒPIA FAMÍLIA

Fa 5 anys que l’àrea de Benestar compta 
amb el Servei d’Integració en Família Extensa 
(SIFE). Des d’aleshores, estem acompanyant 
a infants i a famílies quan hi ha situacions en 
què els infants no poden ser atesos pels seus 
progenitors.

Cal reconèixer i agrair la tasca que realitzen 
aquestes famílies. Un gest totalment desin-
teressat que, sovint, genera situacions com-
plexes en la seva dinàmica familiar. Aquestes 
famílies no acostumen a tenir temps per a 
conscienciar-se de la nova responsabilitat. 
Sovint, el fet de l’acollida no parteix d’una 
voluntat prèvia sinó que és una decisió presa 
en veure patir algun familiar que no es pot fer 
càrrec dels seus fills.

La valentia, fortalesa i, sobretot, l’amor incon-
dicional pels infants, és el motor que permet 
tirar endavant amb èxit aquesta experièn-
cia. Moltes vegades l’agraïment de la pròpia 
família no queda prou expressat. Gràcies per 
ser-hi!

Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència



Dependència i Suport a les Famílies

BANC DE PRODUCTES DE 
SUPORT 

El Banc de productes de suport és un 
programa d’ajuts ortopèdics que té 
com a objectiu augmentar l’autono-
mia de la persona en el propi domicili, 
millorant la seva qualitat de vida i 
facilitant la tasca dels cuidadors. Una 
línia de treball prioritària per millorar 
l’atenció de la població de la comarca.

Aquest programa s’ha reforçat en els 
darrers anys per ampliar la cobertura 
i millorar l’acompanyament. S’han 
unificat els diferents bancs existents a 
la comarca i s’han sumat els recursos 
del Pla de l’Estany i el Gironès.

L’equip ha incorporat la figura 
professional de la terapeuta ocu-
pacional, que realitza una valoració 
integral a domicili i fa la proposta 
del producte més adequat, així com 
l’assessorament, entrenament i se-
guiment,  posant el focus en facilitar 
l’autonomia de les persones.

COMARCA CUIDADORA

El paper central de les famílies, especialment de les dones, en les tasques de cura de les persones grans i de les de-
pendents és una realitat molt present a l’Alt Empordà. L’assumpció d’aquesta funció de cura esdevé un pilar central 
del sistema de benestar que no està exempta de dificultats per a les persones cuidadores.

L’esgotament emocional i físic, l’aïllament, el desconeixement de recursos de suport i d’estratègies de cura són algu-
nes de les situacions que pateixen les persones cuidadores.

Estem reforçant diferents línies de treball orientades a millorar l’acompanyament a les persones cuidadores, tant a 
nivell individual com grupal. Accions que es promouen per fomentar el suport mutu, reforçar la xarxa de relació so-
cial de les persones que comparteixen situacions similars, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les perso-
nes amb dependència i les seves famílies.  

ATENCIÓ INTEGRAL PER A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Des de l’any 2002 en què entra en funcionament el primer equip especialitzat en l’atenció a les persones amb depen-
dència, la mirada professional i la pràctica s’ha transformat i adaptat a les necessitats de les persones ateses.

En aquests anys s’ha constatat com la manca o dificultat d’autonomia de les persones no és una dificultat estricta-
ment lligada a l’envelliment sinó que, en molts casos, les situacions de dependència s’expliquen per malalties cròni-
ques o degeneratives que poden aparèixer en diferents moments de la vida.

Aquesta doble realitat determina l’obertura de la mirada de l’equip envers les situacions ateses per acompanyar 
adequadament les persones  i cuidadors, adaptant i treballant en xarxa amb els recursos sociosanitaris,  combinant 
l’atenció individual i grupal a la persona i al seu entorn, per aconseguir una millora de la qualitat de vida.

PREVENIR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS

El maltractament a les persones grans és una realitat que pateixen 
moltes famílies que és poc visible a nivell social. Aquesta realitat s’expli-
ca, en bona part, perquè es produeix en el si de la família, per prejudicis 
associats a l’edat (edatisme), per la complexitat de les situacions i les 
dificultats per identificar-les i valorar-les.

Bona part dels maltractaments a les persones grans que es produeixen 
en l’entorn familiar no són deliberats. Una detecció precoç adequada 
i eines de detecció poden millorar l’acompanyament,  i oferir el suport 
necessari per revertir les situacions.

Aquesta mirada preventiva té com a objectiu protegir les persones grans 
però també les seves famílies. És necessari reforçar les accions de sen-
sibilització orientades a empoderar les persones grans i la comunitat en 
general, per facilitar el coneixement de drets i la identificació de situa-
cions de risc,  i fomentant una imatge positiva de l’envelliment.

UN MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Un dels reptes que planteja l’envelliment de la població, l’allargament 
de l’esperança de vida i el creixement de pacients crònics és l’atenció 
conjunta dels recursos socials i sanitaris. Avançar en la construcció d’un 
model integrat d’atenció sociosanitària centrat en les necessitats de les 
persones és imprescindible.  Cal que aquesta integració reforci l’atenció 
a les persones i, en prevenir les situacions de crisi, faci un ús eficient dels 
recursos disponibles.

Des de l’any 2017, l’àrea de Benestar participa activament en el desple-
gament del model d’atenció social i sanitari integrat amb col·laboració 
amb el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, la Fundació 
Salut Empordà, l’Albera Salut, l’Institut d’Assistència Sanitària, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Figueres. 
L’objectiu d’aquest treball és unificar metodologies i definir protocols 
i instruments de treball conjunts que integrin els recursos de les dues 
xarxes, per garantir la continuïtat assistencial de les persones ateses les 
24 hores al dia, el 7 dies de la setmana.

La integració dels sistemes social i sanitari ha fixat com a eixos priori-
tats l’atenció domiciliaria en els moments finals de la vida, l’atenció a les 
situacions de salut mental i la prevenció, detecció i atenció del maltracta-
ment a les persones grans.



Inclusió i Atenció a la Comunitat

L’ACCIÓ COMUNITÀRIA 
ÉS LA CLAU

El sistema de provisió de benestar de 
la comarca ha patit la retallada de 
finançament com a conseqüència de la 
crisi econòmica. Aquesta situació ha fet 
difícil que aquests serveis despleguin 
estratègies d’intervenció comunitària per 
atendre les necessitats de la població.

Per promoure un canvi de model en 
l’atenció a les persones, l’acció comu-
nitària és la clau. Facilita un treball 
d’empoderament real de les persones 
usuàries. Enguany, 20 professionals dels 
diversos serveis de l’àrea de Benestar 
han rebut  una formació especialitza-
da en acció comunitària impartida per 
professionals de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (UAB) per avançar 
en aquesta direcció.

L’acció  comunitària està orientant 
diverses accions d’inclusió a la comarca: 
el programa de millora social del Pla de 
Barris de l’Escala; el programa de Dones 
Referents Comunitàries; el programa 
Àncora i el programa de lleure IN, + 60, 
entre d’altres.

EL PROGRAMA DE DONES REFERENTS COMUNITÀRIES 

El programa de dones referents comunitàries ha posat en marxa  
una acció innovadora, amb perspectiva de gènere, orientada a pro-
fessionalitzar i empoderar un grup de dones de la comarca amb ex-
periència migratòria, per promoure processos d’acció comunitària.

Un grup de 11 dones s’ha format en gènere, drets i ciutadania i acció 
comunitària. En una segona fase, aquest grup ha promogut acció 
comunitària orientada a  generar diagnòstics participatius amb 
altres dones de Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, L’Escala i Sant 
Pere Pescador. S’han realitzat també sessions de treball amb profes-
sionals del sector social i de salut per donar a conèixer el programa 
i teixir aliances.

Aquest grup de dones facilita informació i orientació sobre la socie-
tat d’acollida a les persones nouvingudes; dinamitza espais d’acolli-
da i escolta amb altres dones; comparteix i promou coneixement en 
matèria de diversitat intercultural  i sensibilitza per trencar amb els 
rumors i estereotips envers la població migrada.

El programa ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Ban-
cària La Caixa a través de la Convocatòria Interculturalitat i Acció 
Social 2018 i ha estat finalista dels Premis La Caixa d’Innovació 
Social 2018.

+60: ENVELLIMENT ACTIU

L’envelliment de la població és una realitat 
a la nostra societat. La comarca de l’Alt 
Empordà no s’escapa d’aquest fenomen 
i els principals indicadors i les projeccions 
de població confirmen aquesta tendència. 
Aquest canvi demogràfic s’està produint 
en un context de canvi social que afavoreix 
l’emergència d’una àmplia diversitat de per-
fils i trajectòries d’envelliment, ben visibles i 
presents a la comarca.

Cal posar al dia les polítiques adreçades a la 
població més gran, adaptant i dimensionant 
adequadament els serveis de suport i acom-
panyament a la seva autonomia. És impor-
tant dissenyar-les  amb la seva participació, 
tot un repte per a les administracions locals.  

+ 60 Alt Empordà, propostes per a un en-
velliment actiu,  és una acció comunitària 
engegada conjuntament amb 8 ajuntaments 
de la comarca per acompanyar  en la rede-
finició de les polítiques adreçades a atendre 
i entendre millor la realitat + 60 que permet 
teixir comunitat.

MÉS ENXARXATS  QUE MAI 

L’Alt Empordà està afrontant reptes socials d’un alt nivell de 
complexitat que reclamen abordatges compromesos i com-
partits per part dels diferents agents del territori: administra-
cions públiques, entitats, empreses socialment compromeses i 
ciutadania.

El treball en xarxa és un eina necessària per superar els espais  
d’estricta coordinació entre professionals. És indispensable 
fer avançar aquests espais de treball cap a nous marcs que 
promoguin el treball col·laboratiu, integrat i co-responsable per 
incorporar mirades complementàries i definir intervencions 
amb una perspectiva més plural i compromesa.

L’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat dinamitza  diferents 
espais de treball en xarxa amb aquesta mirada: la Comissió 
Comarcal sobre Violència de gènere, la Taula Comarcal de 
Prostitució, les Taules de Mutilació Genital Femenina i Matri-
monis forçats de Roses, L’Escala i Figueres,  el Grup de treball 
sobre intervenció amb joves que migren sols, la Comissió 
tècnica Comarcal LGTBI, la Comissió Tècnica de Seguiment 
del Pla d’Inclusió i, des de l’any 2012, la Taula per a la Inclusió i 
la Cohesió Social que reuneix més de 20 entitats socials de la 
comarca.

DE L’ACOLLIDA A LA INCLUSIÓ 
DELS JOVES MIGRANTS

L’arribada d’infants i joves migrants 
no acompanyats a Catalunya, mostra 
una realitat d’extrema vulnerabilitat 
i processos migratoris molt durs que 
reclamen repensar el model d’acollida a 
la comarca.

Cal donar resposta a les necessitats 
més urgents sense oblidar el dol mi-
gratori complex, el fet que sovint són 
víctimes de prejudicis i estigmatització i 
les situacions de sensellarisme i abando-
nament a les quals, en molts casos, s’hi 
veuen abocats.  El com acollim i acom-
panyem aquestes joves,  serà la base 
del seu sentiment de pertinença. 

Per treballar en aquesta direcció, s’ha 
impulsat un espai tècnic de treball col·la-
boratiu amb tots els recursos d’atenció 
els joves a la comarca i s’ha incorporat 
la figura del mediador intercultural d’ori-
gen migrant, per evitar l’esbiaix etno-
centrista i facilitar la interacció positiva 
en l’acollida.

L’ACCIÓ INTERCULTURAL, ESTRA-
TÈGIA D’INCLUSIÓ SOCIAL

L’objectiu de l’acció intercultural és generar 
espais de coneixement i escolta entre els 
professionals de l’administració i les perso-
nes nouvingudes per construir un model de 
societat més diversa, acollidora i inclusiva, 
lliure de racisme, xenofòbia i intolerància.

L’equip del servei de primera acollida, 
integrat per les figures professionals de la 
mediadora i mediador intercultural d’origen 
migrant, introdueix la mirada intercultural 
en el marc de l’acompanyament social per 
afavorir la comprensió recíproca i el coneixe-
ment mutu. Aquest equip assessora, sen-
sibilitza, media, informa sobre els drets de 
ciutadania, tant a persones migrades com a 
professionals.

El servei compta amb dues línies de forma-
ció contínua. Una adreçada a professionals 
centrada en l’atenció a la diversitat i una 
altra adreçada a les persones nouvingudes,  
d’acord amb la Llei 10/2017 d’acollida de les 
persones immigrades a Catalunya. L’atenció 
es complementa en l’assessorament jurídic 
especialitzat per garantir que no es vulnerin 
el seus drets bàsics.



Cooperació Transfronterera

POLÍTIQUES SOCIALS I  COO-
PERACIÓ TRANSFRONTERERA

Des de l’any 2017 l’àrea de Benestar 
és soci del projecte Prospectsaso 
(Prospectiva transfronterera sanitària 
i social), liderat per la Universitat de 
Perpinyà. Aquest projecte, finançant 
per fons FEDER a través del progra-
ma INTERREG-POCTEFA, ha permès 
millorar el coneixement de la realitat 
social transfronterera.

25 professionals de l’àrea de Benes-
tar han participat en l’intercanvi de 
coneixement generat pel projecte 
treballant l’acompanyament a la in-
fància, l’adolescència i les famílies, les 
persones migrades, els joves i les per-
sones grans. S’ha promogut formació 
i estades de treball, identificació de 
bones pràctiques, noves metodo-
logies de treball i eines i protocols 
d’intervenció.

En la cooperació transfronterera es 
concreta la construcció de la ciutada-
nia europea. Un espai de governança 
i un factor de riquesa, que estimula 
la innovació, el treball en xarxa i la 
generació de noves idees. El parte-
nariat Prospectsaso facilitarà nous  
projectes per al proper període de 
finançament 2021-2027 de la 
Comissió Europea.

GENERAR CONEIXEMENT 
COMPARTIT

L’any 2016 l’àrea de Benestar i 
l’IRTS-Perpinyà van portar a terme 
un microprojecte transfronterer que 
va  permetre detectar necessitats i 
objectius de cooperació entre els di-
versos actors amb competències en 
protecció de la infància. Una de les 
necessitats identificades proposava 
aprofundir en el coneixement dels 
mètodes d’intervenció utilitzats en 
l’acompanyament a les famílies.

Estirant d’aquest fil, el projecte Pros-
pectsaso ha centrat una de les seves 
accions en  la parentalitat positiva, 
una metodologia basada en el reforç 
de les competències parentals, que 
integra les necessitats del menor i els 
factors contextuals.

El valor afegit de la cooperació 
transfronterera en aquest terreny ha 
estat rellevant. A nivell professional 
ha permès que s’estableixi un espai 
d’intercanvi ric en experiències i 
coneixement, que s’ha concretat en 
l’elaboració conjunta d’un document 
que presenta una eina d’avaluació 
a domicili, un recull de bones pràc-
tiques en parentalitat positiva  i una 
proposta de  protocol per treballar 
casos compartits.

FEM RECERCA ACCIÓ

El projecte Prospectsaso ha constituït 
un grup de recerca acció que està 
portant a terme una investigació per 
actualitzar la formacio i la pràctica 
professional en treball social, en 
el qual participen professionals de 
l’àrea de Benestar, d’altres serveis so-
cials i docents del treball i l’educació 
social de la Universitat de Girona.

La recerca s’ha orientat a investigar 
els àmbits següents:

1. Les característiques dels sabers 
professionals que aporta la pràctica 
del treball social.
2. Les característiques institucionals 
i contextuals en què es generen 
aquests sabers.
3. La possibilitat de convertir aquests 
sabers en coneixement acreditat i 
transferible.
4. Les modificacions a proposar en 
el currículum acadèmic del treball 
i l’educació social per incorporar la 
metodologia i la pràctica de recerca.

En aquest moment, tancat el treba-
ll de camp (entrevistes i grups de 
discussió amb docents, directius dels 
serveis socials i professionals), s’està 
elaborant l’anàlisi de resultats per, en 
breu,  fer-ne difusió.

BON TRACTE  A LES 
PERSONES GRANS

Una de les línies de treball que l’àrea 
de Benestar ha pogut reforçar amb 
el projecte Prospectsaso ha estat  la 
prevenció i detecció de situacions de 
maltractament a les persones grans.

La col·laboració amb l’Association 
Joseph Sauvy de Perpinyà i l’Escola 
de Treball Social de la Universitat de 
Barcelona ha facilitat eines concretes 
de prevenció i detecció de situa-
cions de maltractament adreçada a 
professionals d’atenció domiciliària. El 
projecte ha suposat una oportunitat 
per treballar a fons una realitat que 
sovint queda invisibilitzada.

Per als professionals que desenvolu-
pen tasques de suport a la llar s’han 
impartit 3 mòduls de formació a l’Alt 
Empordà i els Pirineus Orientals per 
reforçar la seva funció de detectors 
de situacions de risc. En el marc de 
l’activitat també s’ha elaborat la guia 
«Bon tracte a les persones grans», 
per sensibilitzar i informar a les per-
sones grans, les famílies, les persones 
cuidadores i la ciutadania.

ENCREUAMENT DE SABERS

El projecte Prospectsaso ha generat 
processos de canvi i de millora pro-
fessional. Destaquem un nou àmbit 
de treball obert per aquest projecte.

L’encreuament de sabers i de pràcti-
ques, perspectiva de treball de l’asso-
ciació ATD Quart Monde i de l’IRTS de 
Perpinyà, té en compte els diferents 
tipus de sabers dels actors. Reconeix 
el saber de l’experiència viscuda de 
les persones usuàries, irreemplaçable, 
singular i única.

Posa al mateix nivell diferents sabers: 
professionals, acadèmics, estudiants, 
persones usuàries i voluntaris d’enti-
tats. D’aquest diàleg ric emergeix un 
nou saber, més afinat. 

Aquesta metodologia facilita l’empo-
derament i l’acció comunitària. Per-
met als actors interrogar-se sobre les 
seves representacions i prejudicis, per 
elaborar junts solucions als reptes 
socials de la comarca. Aquesta pers-
pectiva de treball l’estem incorporant 
en el disseny d’accions de l’equip 
d’Inclusió i Atenció a la Comunitat.

MICROPROJECTES 
TRANSFRONTERERS

Des de l’any 2015 l’àrea de Benestar 
ha liderat 4 microprojectes transfron-
terers amb el suport de la convoca-
tòria de subvencions Eurodistricte. 
Aquesta doble línia de finançament 
de la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà i el Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals, dóna suport a pro-
jectes transfronterers de proximitat.

Aquests projectes han generat 
nous vincles amb professionals que 
treballen en els mateixos àmbits al 
Departament dels Pirineus Orientals, 
han permès intercanviar coneixement 
en relació a la pràctica professional i 
promoure iniciatives innovadores.

Els microprojectes transfronterers 
que s’han portat a terme s’han 
centrat en la millora del coneixement 
de la realitat social transfronterera, 
l’intercanvi de metodologies que 
despleguen els professionals per a la 
capacitació parental de les famílies, i 
l’intercanvi de coneixement en expe-
riències i processos de participació 
dels ajuntaments del l’Alt Empordà i 
els Pirineus Orientals.



Observatori Social

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT PER A LA COMARCA

L’Observatori Social de l’Alt Empordà és un ens dedicat a l’anàlisi i informació de la 
realitat social de la comarca gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la comunitat de 
l’Àrea de Benestar. Compta amb l’Espai Lab Social, un espai de treball, anàlisi i experi-
mentació orientat a la innovació social i a la recerca de solucions per als reptes socials 
que té plantejats la comarca.
 
Des de la seva creació l’any 2012, l’Observatori ha realitzat diverses recerques i infor-
mes i participa en projectes com els següents:

- Banc d’experiències de participació ciutadana de l’Espai Català Transfronterer (2019)
- Recerca SAI-LGTBI (2019)
- Recerca Fundació Surt sobre atenció i acompanyament a les dones víctimes de                 
violència (2018)
- Diagnòstic Social de l’Alt Empordà (2018)
- Diagnòstic Social de l’Espai Català Transfronterer (2016)
- Informe estadístic de població estrangera  (des de l’any 2012)
- Mirades plurals. La gestió de la diversitat a l’Alt Empordà (Projecte Labour Plus, 2014)
- Policy Recommendations ang Guidelines for Inclusive an Sustainable Strategies and 
Employment Policies regarding Migrant and Roma Populations (Projecte Labour Plus, 
2014)
- GAP! - Give me an Opportunity! Recurs socioeducatiu per reforçar les habilitats dels 
joves per al mercat de treball (Projecte Labour Plus, 2014)
- Informe Social de la Taula d’Inclusió (des de 2013)
- Recerca «Fer-se gran a l’Alt Empordà. Proposta d’accions locals per a l’envelliment 
actiu (2015)
•Informe sobre les Necessitats de la Gent Gran i els Casals de l’Alt Empordà (2013)

DIAGNÒSTIC TRANSFRONTERER

L’any 2016 es va elaborar el Diagnòstic Social 
de l’Espai Català Transfronterer amb la volun-
tat de millorar el coneixement sobre la realitat 
social d’aquest territori  i empènyer la coopera-
ció transfronterera en polítiques socials.

Aquest diagnòstic ha aportat coneixement 
sobre la realitat social compartida, un àmbit 
que havia estat poc explorat fi ns al moment. 
La recerca fa una anàlisi bàsica de la situació 
socioeconòmica del territori transfronterer, de 
l’evolució dels principals indicadors socials de 
risc d’exclusió social, identifi ca els perfi ls de risc 
i presenta un mapa dels agents socials,  serveis 
i recursos.

El Diagnòstic també desenvolupa línies de 
treball futures per fer avançar la cooperació 
en les polítiques socials. És una eina de treball 
que identifi ca els reptes socials compartits, els 
serveis existents, els recursos que es poden 
dinamitzar, els professionals i els experts que ja 
hi  estan treballant i detecta espais d’oportuni-
tat per a nous projectes de cooperació trans-
fronterera.

LA INNOVACIÓ COM A MOTOR 

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt 
Empordà incorpora la lògica de la innovació 
social en el disseny, desplegament i avaluació de 
les accions d’inclusió a la comarca. Aquesta pers-
pectiva de treball incorpora les 4 idees clau de la 
innovació en l’àmbit social, que proposa l’Agenda 
d’innovació social a Catalunya 2019-2021.

1. La dimensió democràtica: el repte de la cohesió 
social  s’ha d’afrontar des de la innovació col·lec-
tiva el que vol dir des de la construcció conjunta 
per part de diversos actors.

2. La innovació canvia les preguntes i obra nous 
interrogants. Es tracta de fer les coses de manera 
diferent per anar més enllà dels processos de 
millora.

3. La col·laboració i no la competència per inno-
var. Hem de ser capaços d’articular una intel·li-
gència plural i relacional que emergirà quan els 
diversos agents treballin junts.

4.La innovació en totes les polítiques i en tots els 
nivells de decisió incorporant iniciatives de les 
administracions públiques,  entitats, empreses i 
ciutadania per construir comunitat i empoderar 
les persones.

REGISTRE, REGISTRE I MÉS REGISTRE

La planifi cació de les polítiques públiques re-
quereix d’eines de diagnòstic potents per identi-
fi car i dimensionar les necessitats i els reptes 
socials. Els gestors públics i la ciutadania han 
de conèixer els resultats i impactes dels serveis 
i programes.

Per avançar en una millor planifi cació i avalua-
ció de les polítiques socials, és imprescindible 
desenvolupar sistemes de recollida d’informa-
ció i indicadors socials de base municipal que 
aportin informació objectiva i periòdica sobre 
les condicions de vida i la realitat social.

El registre sistemàtic de dades de les persones 
ateses, serveis i programes permet millorar la 
informació i el coneixement i facilita l’anàlisi i 
avaluació d’impacte de les polítiques socials. 
Cal aprofundir en el desplegament i ús de les 
eines de registre per integrar-les en la gestió 
quotidiana i sistemàtica dels professionals.

Un bon registre i anàlisi millorarà les accions 
orientades a reforçar l’atenció social, facilitarà 
la continuïtat assistencial i la comunicació amb 
altres institucions i organismes del sistema de 
provisió de benestar (salut, educació, serveis 
socials especialitzats) i és clau per a la rendició 
de comptes.

BANC DE BONES PRÀCTIQUES 

Els darrers dos microprojectes transfrontereres 
han centrat la seva atenció en els processos de 
participació ciutadana promoguts pels ajunta-
ments per millorar la relació entre la ciutadania 
i l’administració local en la presa de decisions.

L’origen d’aquests projectes rau en la constata-
ció d’un avenç limitat dels processos de partici-
pació ciutadana  a escala local, en un context 
polític i social complex en què la ciutadania 
manifesta una creixent desafecció política per 
les polítiques municipals.

L’objectiu del partenariat integrat per l’àrea de 
Benestar, l’Association Pays Pyrénées Médi-
terranée i nou ajuntaments de l’Espai Català 
Transfronterer ha estat generar coneixement 
aplicat sobre un àmbit d’intervenció, poc explo-
rat i compartit.

Un dels resultats d’aquesta col·laboració ha 
estat el Banc de recursos i experiències de 
participació ciutadana de l’Espai Català Trans-
fronterer, un espai web que recull experiències, 
recursos i eines desenvolupades per ajunta-
ments de l’Alt Empordà i el Departament dels 
Pirineus Orientals, així com els documents de 
treball elaborats. Aquest banc de recursos es 
pot consultar a través del web de l’Observatori 
Social de l’Alt Empordà.
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