
Taxa risc 
exclusió social 
AROPE 
CAT 19,5
UE 23,7

Inici crisi 
financera 
global, crisi 
social

2008 2009 2010 2011 2012   

Pla Comarcal 
de promoció 
de les 
polítiques 
d’igualtat 
2008-2011

Creació del 
SIAD Alt 
Empordà- 
Servei 
d’Informació i 
Atenció a les 
Dones

Creació del 
Consorci de 
Benestar Social de 
l’Alt Empordà

Creació del Servei 
de Teràpia 
Familiar

Creació de les 
Comissions 
Tècniques de 
treball sobre 
Mutilació Genital 
Femenina i 
Matrimonis 
Forçats de l’Escala 
i Roses

Àrea de Benestar
www.inclusioaltemporda.cat

@Aempordainclou

Dissolució del Consorci de 
Benestar Social de l’Alt 
Empordà

Integració del Consell 
Comarcal al Consorci d’Acció 
Social de Catalunya (avui 
empresa pública SUMAR)

Creació de la Taula d’Inclusió 
de l’Alt Empordà

Creació de la Comissió Tècnica 
de treball sobre prostitució del 
municipi de la Jonquera

Creació de la 
figura de 
Referent 
comunitari de 
la Llei de 
Dependència

Creació Equip 
Tècnic d'Inclusió 
Social

Creació de 
l’Observatori Social 
de l’Alt Empordà

Projecte europeu 
Labour Plus 
(Interreg IV)

Projecte europeu 
AWARD Awareness 
Raising and 
Education for 
Development and 
Culture

Salari mínim interprofessional: 
633,3 euros/mes

Llei 14/2010 dels drets i les 
oportunitats a la infància i 
l’adolescència

Llei 10/2010 d’acollida de les 
persones immigrades i 
retornades a Catalunya

Creació Grau Treball Social a la 
Universitat de Girona

Pla d’atenció integral a la 
infància i adolescència de 
Catalunya

Sentències del Tribunal 
Constitucional 31, 48, 137 i 138 
que retallen l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya

1a Reforma laboral aprovada 
després de l’inici de la crisi. Llei 
35/2010 de mesures urgents per a 
la reforma del mercat de treball

Primer rescat econòmic a Grècia

Inici Primavera àrab

Creació del títol 
de família 
monoparental

Creació de la 
Plataforma 
Afectats per a la 
Hipoteca

Rescat bancari: 
creació del Fons 
d’estructuració  
ordenada de la 
banca (FROB)

Barack Obama 
és escollit 
president EUA

Reial Decret-Llei 
20/2012 de mesures 
per garantir 
l’estabilitat 
pressupostària i de 
foment de la 
competitivitat

2a Reforma Laboral 
que flexibilitza 
l’acomiadament i 
precaritza el 
mercat de treball. 
Reial decret-llei 
3/2012 de mesures 
urgents per a la 
reforma del mercat 
laboral

Vagues generals 
contra la reforma 
laboral i les 
polítiques 
d’austeritat del 
Govern

Incendis forestals a 
La Jonquera i 
Portbou

Aprovació Lleis 
Òmnibus 
Parlament 
Catalunya (inici 
retallades 
socials)

Creació del 
moviment 15M

ETA-
Cessament 
definitiu 
activitat 
armada

Inici Guerra 
Civil a Síria  

135.419 138.501
140.262 140.428

141.517 141.351 140.214

139.838
140.118 139.705

140.569
143.910

400 
desnonaments/any 
partit judicial de 
Figueres

Creació del Cicle 
Formatiu de Grau 
Superior de tècnic en 
Integració Social a 
l’INS Muntaner de 
Figueres

Taxa risc exclusió social 
AROPE CAT 24,5 UE 24,6

El Parlament sol·licita 
al Congrés una 
consulta consensuada 
amb el Govern central 
sobre el dret a decidir 
dels i les catalanes

Primer viatge línia AVE 
BCN-Figueres

2013 2014 2015 2016

1r Pla per a la Inclusió i la 
Cohesió social Alt 
Empordà 2013-2016

Pla d’Igualtat de Gènere 
de l’Alt Empordà 
2013-2016

Creació Espai de 
Formació Famílies

Creació del Comitè 
d’Ètica de l’àrea de 
Benestar

1a edició del Premi Inclu-
sió Social Alt Empordà

Creació del programa 
MentorAE de suport 
social intergeneracional

Premi Francesc Candel 
al projecte d’integració 
educativa i social de 
noies adolescents 
d’origen marroquí fet a 
l’IES La Jonquera

Inici Conveni Càritas 
Diocesana pel Centre de 
Distribució d’Aliments

1a edició 
Jornades 
formació Taula 
Inclusió

Inici Programa 
Salut i Crisi de  
Dipsalut

1r microprojecte 
transfronterer: 
Diagnòstic Social 
de l’Espai Català 
Transfronterer

Inici dels Mòduls 
d’Acollida

Inici del Servei 
d’intervenció en 
Família Extensa 
(SIFE)

Inici ajudes 
urgència social 
pobresa 
energètica

Incorporció del 
sistema 
d’informació 
GESS en els 
serveis socials 
bàsics (empresa 
SUMAR)

Inici projecte 
Prospectsaso-
POCTEFA

Pla per a la 
Igualtat de 
Gènere de 
l'Alt Empordà 
2016-2019

Llei 17/2015,  
d'igualtat 
efectiva de 
dones i homes 

Llei 24/2015,  de 
mesures 
urgents per a 
afrontar 
l'emergència en 
l'àmbit de 
l'habitatge i la 
pobresa 
energètica. 
Suspesa 
parcialment pel 
Tribunal 
Constitucional

Llei 4/2015 de 
Protecció de la 
Seguretat 
Ciutadana

Atemptats a 
París (revista 
Charlie Hebdo i 
sala Bataclan)

Llei 11/2014 per  
garantir els 
drets LGBTI i 
per erradicar 
l'homofòbia, la 
bifòbia i la 
transfòbia

9N. Consulta 
popular sobre 
el futur polític 
de Catalunya

Malala 
Yousafzai, 
Premi Nobel 
de la Pau

Referèn-
dum del 
Brexit UK

Llei 14/2017  de la Renda 
Garantida

Llei 9/2017 d'universalització 
de l'assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà 
del Servei Català de la Salut. 
Suspesa temporalment pel 
Tribunal Constitucional

Aprovació dels darrers 
Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, 
prorrogats fins a l’actualitat

Tribunal Constitucional sus-
pèn les Lleis de Referèndum 
i Transitorietat Jurídica 

Referèndum 1 d’octubre

Intervenció de la Generalitat 
de Catalunya  per part del 
Govern central (art. 155) que 
impacta en la prestació de 
serveis bàsics de les admi-
nistracions i les entitats socials

Inici Moviment #MeToo

1a Vaga feminista global 8M

2017 2018 2019

Signatura del Protocol per 
a l’impuls del model 
d’atenció social i sanitària 
integrada a l’Alt 
Empordà (PAISS)

2n Pla d'actuació per a la 
Inclusió i la Cohesió Social 
Alt Empordà 2017-2020

Inici Servei d’atenció 
Integral-LGTBI

Creació de la Comissió 
Tècnica de Treball LGTBI

Creació 2 unitats 
d’Atenció social a la 
comarca: Unitat Litoral i 
Unitat Interior

Desplegament dels 
Serveis d’Intervenció 
socioeducativa (SIS)

Creació del Servei 
d’Orientació i 
Acompanyament a les 
Famílies (SOAF)

Creació de la Comissió 
Tècnica de Treball de 
Joves que migren sols

Creació de la Comissió 
Tècnica de Treball sobre 
l’alfabetització a la 
comarca

Creació del Servei 
d’inserció laboral per a 
persones amb renda 
garantida

Inici Programa Lleure IN a 
Sant Pere Pescador 
(Ksameu) i a l’Escala (Escola 
Municipal de Música)

30è aniversari 
Serveis 
Socials bàsics

XII Premi 
Degà Carles 
Fages de 
Perramon del 
Col·legi 
d'Advocats de 
Figueres als 
serveis socials 
del Consell 
Comarcal i de 
l'Ajuntament 
de Figueres

Creació del 
servei de 
suport 
familiar 
especialitzat

70 
professionals 
en plantilla

Salari mínim 
interprofes-
sional: 900 
euros/mes

Sentència 
del judici del 
«procés»

Cimera Acció 
Climàtica a 
Nacions 
Unides  

Moviment 
Fridays for 
Future (Greta 
Thunberg)

409 desnonaments/any 
partit judicial de Figueres

Taxa risc exclusió social 
AROPE  CAT 24,8 UE 21,7

Salari mínim inter- 
professional: 735,90 
euros/mes

Creació del Pol de Salut de 
la comarca de l’Alt 
Empordà (PECT Girona, 
Regió Saludable)

Des de l'inici de la crisi, 
Catalunya ha reduït la 
despesa social un 20%; ha 
retallat el pressupost de 
sanitat un  27,5% i ha reduït 
les partides en educació en 
un 19% 

Creació Plataforma SOS 
Costa Brava  

Atemptats a Barcelona i 
Cambrils

5.098 persones ateses
5,5% població comarca

11.752 persones ateses
12,4% població comarca

11.987 persones 
ateses
12,4% població 
comarca 10.448 persones 

ateses
10,8% població 
comarca

9.805 persones 
ateses
10,2% població 
comarca

9.184  persones ateses
9,7% població comarca

10.208 persones 
ateses
10,9% població 
comarca

11.026 persones 
ateses
11,9% població 
comarca 9.625 persones ateses

10,2% població comarca

Hem volgut recollir en aquesta línia del temps els fets 
més rellevants que ens ajuden a recordar i entendre 
quin ha estat el canvi experimentat per aquests 
serveis i el conjunt de l’àrea de Benestar, en les 
darreres dècades.

Presentar aquesta transformació amb un fris 
cronològic ens ajuda a explicar un trajecte de 30 anys 
amb  certa perspectiva. Al darrera hi ha moltes dones i 
homes que amb la seva dedicació i esforç han 
participat al llarg de 30 anys en la construcció 
d’aquesta història compartida amb les persones 
ateses.  

Entendre millor el que som avui, ens dóna embranzi-
da i força per a les properes dècades. Us convidem a 
passejar per aquesta línia del temps que no s’atura. 

Per molts anys !

Declaració 
dels Drets 
Humans de 
Nacions 
Unides

1948     

Llei 26/1985 de 
Serveis Socials de 
Catalunya

Llei Orgànica 
9/1985 de 
despenalització de 
l’avortament

1985     

Decret 27/1987 
d’ordenació dels 
Serveis Socials de 
Catalunya 

Desplegament del 
Servei d’Atenció a 
Domicili (SAD)

Llei 6/1987 de 
l'organització comarcal 
de Catalunya

1987     

Creació del Consell 
Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Creació del 
Departament de 
Benestar Social de la 
Generalitat de 
Catalunya (Decret 
141/1988)

1988     

Celebrar 30 anys de la creació dels 
serveis socials del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà és recordar una 
trajectòria de temps viscuda i 
compartida per moltes persones del 
territori, electes locals, professionals 
de l'atenció social i persones usuàries, 
que l'han fet única.

POBLACIÓ  
ALT 

EMPORDÀ

POBLACIÓ
ATESA



POBLACIÓ  
ALT 

EMPORDÀ

POBLACIÓ
ATESA

Convenció 
sobre els 
Drets de 
l’Infant de 
Nacions 
Unides

Caiguda del 
mur de Berlín

Massacre de 
Tiannanmen

90.953

92.890
90.755 91.329

94.197

1989     1990     1991    1992     1993     

El Consell 
Comarcal 
assumeix la 
prestació dels 
serveis 
socials a la 
comarca de 
l’Alt Empordà

4 
professionals 
en plantilla

1r número 
Butlletí 
Informatiu dels 
Serveis Socials

Constitució 
Comissió
informativa de 
serveis socials 

Serveis bàsics 
d'atenció 
social: l’Escala, 
Sant Pere 
Pescador, 
Castelló 
d’Empúries, 
Llançà, La 
Jonquera i 
Vilafant

7 professionals 
en plantilla

1a jornada 
comarcal per 
a tècnics i 
polítics de 
serveis 
socials

Incorporació 
de la figura 
de l’educador 
especialitzat

Protocol 
coordinació 
serveis 
socials i 
escoles 
«Anem a 
l’Escola»

Projecte 
«Consultem 
els nostres 
avis»

1 ª acció 
formativa 
«Curs 
d’intervenció 
amb famílies» 

Obertura del 
Centre 
Residencial 
d’Acció 
Educativa 
(CRAE) 

Inici de la 
supervisió 
dels equips

Formació 
«L’entrevista 
en la  pràctica 
del treball 
social» 

Estudi sobre 
la vellesa a 
l’Alt Empordà

Projecte 
«Tramunta-
na» a Sant 
Pere 
Pescador 
amb 
població 
d’origen de 
Gàmbia, 
Senegal i 
Marroc

15 
professionals 
en plantilla

Programa 
informàtic de 
registre TS92  

Guerra dels 
Balcans 
(1991-1995)

Abolició de 
les lleis de 
l’apartheid a 
Sud-Àfrica

Mor Freddie 
Mercury, 
víctima de la 
SIDA

Decret 
144/1990 
Programa 
Interdeparta-
mental de la 
RMI

Llei 26/1990  de 
creació a la 
Seguretat 
Social de 
prestacions no  
contributives.

1r Congrés de 
la Gent Gran 
de Catalunya

Alliberament 
de Nelson 
Mandela 

2n Congrés 
de la Gent 
Gran de 
Catalunya (19 
delegats Alt 
Empordà)

Tractat de 
Maastrich 
(UE)

Jocs Olímpics  
BCN’92

47 esportistes 
de l’Alt 
Empordà 
participen als 
Special 
Olympics i 
guanyen 37 
medalles

1.965 
entrevistes

3.405 
entrevistes

3.337 
entrevistes

3.715 
entrevistes 

Llei 4/1994 
d’administració 
institucional de 
descentralització, 
desconcentració i 
coordinació del 
sistema català de 
serveis socials

Creació del Grup 
d'Empordanesos i 
Empordaneses 
per la 
Solidaritat (GEES)

Genocidi a 
Ruanda 

95.554
96.478

93.172
92.980

95.871

1994     1995     1996    1997     1998    

1r estudi  
sobre la 
població
immigrada 
origen africà a 
la comarca

Consell 
Comarcal 
membre del 
Patronat de la 
Fundació 
Altem

Inici programa 
amb Creu Roja 
per la 
distribució de 
joguines per 
Nadal

17 professio-
nals en 
plantilla

1r projecte 
europeu 
Horizon: 
Afavorir la 
integració 
laboral de 
persones 
amb 
disminució 
psíquica en 
empreses 
ordinàries 
(Associació 
Altem i 
CCAE)

Inici projecte 
de prevenció
infància en 
risc social 0-3 
anys

Estudi sobre 
la formació 
d’adults a la 
comarca

Inauguració 
seu del Consell 
Comarcal de 
l’Alt Empordà 
al carrer Nou

Creació de la  
Comissió 
d’Infància

Edició llibre:  
Els 
immigrants 
del continent 
africà a la 
comarca de 
l’Alt Empordà. 
Una 
aproximació 
des de la 
perspectiva 
social

Creació 
Associació 
d'Ajut als 
Malalts 
d'Alzheimer i 
Afectats de 
Figueres 
(AMA) 

Clonació de 
l’ovella Dolly

Entrada en 
vigor de 
l’Acord de 
Schengen

Bill Gates  
comercialitza 
el sistema 
Operatiu 
Windows 5

Carnet 
familiar per a 
famílies 
nombroses

Neix el 
cercador 
Google

Guerra de 
Kosovo 
(1998-1999)

Accident de 
camió a 
Capmany on 
moren 11 
persones 
migrades i el 
conductor

Mor la Mare 
Santa Teresa 
de Calcuta

Llei 39/1999  per a la 
conciliació de la vida 
laboral i familiar 

1999     2000 2001    2002     2003    

Pla Comarcal 
d’Integració dels 
Immigrants de l’Alt 
Empordà 1999-2003 

Inici taller de deures a 
Sant Pere Pescador

Inici Programa prevenció 
drogodependències

Estudi Els joves en risc 
social de l'Alt Empordà

Programa formació per a 
persones 
immigrants a Sant Pere 
Pescador 

Inici servei TAD-Creu 
Roja

Projecte europeu Urbal: 
Modificació de les 
polítiques locals 
d’intervenció en 
drogodependències

Projecte europeu 
iniciativa YouthStart

Jornada de treball per a 
alcaldes i regidors de 
serveis socials

Creació Equip 
d’Atenció a la 
Infància i 
l’Adolescència

Inici Servei 
d’atenció 
psicològica 
a les 
víctimes de 
violència de 
gènere

Inici taller 
de deures a 
Sant 
Miquel de 
Fluvià

Programa 
Conviure amb 
l’Alzheimer

Estudi de 
situacions de 
risc en població 
major de 70 
anys en medi 
rural

1a edició 
Concurs 
Cartells Dia 
Mundial sense 
Tabac

Projecte 
europeu Urbal: 
La incorpora-
ció de bones 
pràctiques en 
les polítiques 
locals de 
drogodepen-
dències.

Impuls de la 
Fundació 
Tutelar 
Empordà

Creació del 
Servei de 
transport 
adaptat a la 
comarca

Creació servei 
Pla Ciutadania 
i Immigració 

Inici Programa 
de tallers de 
Memòria per a 
gent gran 

Creació del 
Consell 
Consultiu de la 
Gent Gran

Projecte 
europeu Urbal: 
L’administraci
ó local com a 
garant 
d’atenció dels 
adults majors

Fòrum 
Social 
Mundial a 
Porto 
Alegre

Atemptat 
ETA a Roses 

Atemptat 
torres 
bessones 
NYC

Guerra de 
l’Afganistan 
(2001-2014)

Llei Orgànica 
4/2000 sobre 
drets i 
llibertats dels 
estrangers a 
Espanya i la 
seva 
integració 
social

Atemptat 
ETA a Ernest 
Lluch

Guerra de 
l’Iraq 
(2003-2011)

Inauguració 
Centre 
Sociosanitari 
Bernat Jaume 
a l’Hospital de 
Figueres

Creació de 
l’associació 
Salvem 
l’Empordà

l’Euro, 
moneda única 
europea

98.506 101.028
103.631

106.840
110.743

2.367 persones 
ateses
2,5% població 
comarca

1.353 persones ateses
1,4% població comarca 

1.756 persones 
ateses
1,8% població 
comarca

1.839 persones 
ateses
1,9% població 
comarca

2.354 persones 
ateses 
2,4% població 
comarca

2.541 persones 
ateses 
2,5% població 
comarca

2.822 persones ateses 
2,7% població comarca

3.514 persones ateses 
3,3% població comarca

Projecte europeu 
Urbal: 
L’administració 
local com a garant 
d’atenció als adults 
majors

Inici cursos 
alfabetització per a 
població migrada

Inici servei Espai 
Familiar

Projecte Xec Servei

Serveis Bàsics 
d'Atenció Social: 
Llançà, La Jonquera, 
Vilafant, Consell 
Comarcal, Castelló 
d’Empúries, 
Vilajuïga, Sant Pere 
Pescador, L’Escala i 
Vilajuïga

28 professionals en 
plantilla

Pla marc de 
prevenció de 
drogodependències 
a la comarca 

2004

1r Pla comarcal de 
promoció de les 
polítiques d’igualtat

Projecte «La dona 
immigrada, igual-
tat, participació i 
lideratge a l’àmbit 
local»

Inici Cicle Jornades 
Nos+altres 

Inici Aules de 
formació per a la 
gent gran

Projecte europeu 
Urbal: La dona 
immigrada. 
Igualtat, parti-
cipació i lideratge 
en l’àmbit local

Inauguració de 
l’edifici nou del 
CRAE l'Albera a 
Figueres 

Inici de programes 
de participació 
ciutadana

Llei 13/2005 que 
modifica el Codi 
Civil i permet el 
matrimoni de 
persones 
homosexuals

Darrera 
regularització 
extraordinària de 
persones 
immigrants

2005

Inici Servei 
Preventius Diürns 

Projecte europeu 
Urbal: 
La prevenció de 
l’exclusió social en 
joves i adolescents 
en contextos 
urbans mitjançant 
la promoció de la 
salut i factors 
resilients

Creació Servei de 
mediació de 
conflictes

Consell Comarcal 
soci de l’European 
NEW Towns and 
Pilot Cities 
Platform(ENTP)
 

2006

Pla d’Infància, 
adolescència i 
família de l’Alt 
Empordà

Creació del Consell 
d’Infants de la 
Jonquera

Inici Servei 
d’Atenció a les 
persones amb 
Dependència

Projecte europeu: 
Work Life Balance

112.439
118.950

123.983
129.158

2007

Llei 2/2004 de 
millora de barris, 
àrees urbanes i 
viles

Creació 
Moviment NO a 
la MAT

Creació xarxa 
social Facebook

Atemptat 
terrorista a 
Atocha (Madrid)

Llei 39/2006 de 
Promoció de 
l’Autonomia 
Personal i Atenció a 
les Persones en 
situació de
dependència

Aprovació del Pla 
Director Territorial 
de l’Empordà

Aprovació en 
referèndum de la 
reforma de l’Estatut 
de Catalunya

Llei 12/2007  de 
Serveis Socials

Llei Orgànica 
3/2007 per a la 
igualtat efectiva 
d’homes i dones 

4.557 persones ateses 
3,8% població comarca4.312 persones ateses

5,7% població comarca

4.603 persones ateses 
3,7% població comarca

4.769 persones ateses 
3,7% població comarca


