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Presentació 

 
Novament us fem a mans la Memòria de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal 
que recull el treball desenvolupat pels diferents programes, projectes i serveis 
durant l’any 2009.  
 
L’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, assigna un paper 
important a totes les administracions locals implicades en el funcionament del 
Sistema Català de Serveis Socials. Com sabeu, la prestació dels serveis socials 
bàsics és competència dels municipis de més de 20.000 habitants i, en el cas dels 
de menys de 20.000 habitants, són els consells comarcals l’administració 
competent.  
 
Al llarg de l’any 2009 a la nostra comarca hem intensificat el procés de creació del 
Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà. Aquest procés planteja un canvi 
organitzatiu important ja que significa el compromís de tres administracions locals 
(Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Roses i Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà) d’unificar els seus respectius serveis socials.  
 
És en aquest escenari que l’any 2009 s’ha elaborat el Pla d’actuació local en matèria 
de serveis socials, que ens permetrà consensuar una metodologia comuna entre les 
diferents administracions implicades amb l’objectiu de prestar els serveis socials de 
forma més eficaç, eficient i pròxima als ciutadans i ciutadanes de la nostra 
comarca. 
 
L’any vinent està previst que el Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà sigui 
ja una realitat operativa i pugui acomplir amb la seva missió, és a dir, la prestació 
dels serveis socials en el conjunt de la comarca per tal de millorar el benestar de 
les persones. Tot i que encara queda molta feina per fer, aquests canvis obren nous 
horitzons i perspectives de treball per a la consolidació dels Serveis Socials com un 
pilar bàsic de la Societat del Benestar. 
 
De la lectura d’aquesta memòria es desprèn un balanç molt positiu pel que fa a 
l’atenció realitzada en uns moments d’especial dificultat, a causa de la situació de 
crisi econòmica que estem patint, i que origina noves situacions de pobresa o 
dificultat social. Aquesta feina feta no hagués estat possible sense la 
professionalitat, l’esforç i el compromís amb el treball de totes i tots els tècnics i 
treballadors que formen part de l’Àrea de Benestar del Consell. Un agraïment a tots 
i a totes. 
 
 
 
Jordi Cabezas i Llobet 
Conseller de l’Àrea de Benestar 
 
Figueres, setembre de 2010 
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1.1 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
a) Descripció 
 
Els serveis socials bàsics conformen el primer nivell funcional de la xarxa bàsica de 
serveis socials de responsabilitat pública, i són un conjunt organitzat i coordinat 
d’accions professionals, portades a terme mitjançant equips tècnics, que tenen per 
objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, 
famílies i grups socials, especialment en els que presenten dificultats de 
desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà configura l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en 
nou Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP), els quals es distribueixen en 
funció d’àrees territorials d’intervenció, per criteri de proximitat geogràfica de la 
comarca. L’estructura de cada EBASP està formada per un/a Diplomat/da en Treball 
Social a jornada sencera i un Diplomat/da en Educació Social a jornada sencera o a 
temps parcial, en funció de la població atesa.  
 
b) Objectius 
 

• Garantir i facilitar al conjunt dels ciutadans l’accés a aquelles prestacions i 
serveis. 

• Promoure la prevenció i eliminació de les causes de la marginació. 
• Aconseguir la integració de tots els ciutadans en la societat, afavorint la 

solidaritat i la col·laboració ciutadana. 
• Exercir una funció administrativa coordinada dels serveis socials. 

 
c) Serveis que es presten des dels EBASP 
 
Servei: INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS 
 
Finalitat: 
Millorar el benestar social afavorint l’accés dels ciutadans i ciutadanes als recursos 
existents. 
 
Prestacions: 

• Informació i orientació professional personalitzada sobre els recursos del 
sistema públic de protecció social. 

• Orientació i assessorament individual adequant els recursos a la situació 
familiar i social de les persones ateses i els recursos a utilitzar segons la 
situació familiar i social de les persones ateses. 

 
Destinataris: 
Totes les persones de la comarca de l’Alt Empordà (excepte el municipi de 
Figueres) 
 
Servei: ATENCIÓ I TRACTAMENT SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES3 
 
Finalitat: 
Millorar la situació de persones i famílies amb dificultats socials. 
 
Prestacions: 

• Atenció personalitzada. 
• Estudi i diagnòstic de les situacions plantejades. 
• Establiment de pla de treball amb les persones ateses. 
• Derivació a serveis socials especialitzats o altres recursos si és el cas. 
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• Entrevistes de suport i seguiment (personal i/o familiar). 
• Realització d’informes socials. 

 
Destinataris: 
Persones empadronades i residents a la comarca de l’Alt Empordà (excepte el 
municipi de Figueres). 
 
Condicions d’accés:  
Sol·licitud d’entrevista.Segons valoració dels professionals de serveis socials.  
 
Servei: TRÀMITS PER A PRESTACIONS, SERVEIS I RECURSOS SOCIALS 
 
Finalitat: 
Facilitar l’accés a serveis, recursos i prestacions del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà o d’altres institucions. 
 
Prestacions: 
Tramitació de sol·licituds de serveis i prestacions pròpies del Consell Comarcal o 
d’altres institucions, elaborant si és necessari un informe social. Les tramitacions 
poden ser per accedir al Programa de Renda Mínima d’Inserció, sol·licitar Ajuts 
econòmics d’Urgència Social, sol·licitar beques econòmiques per menjador i 
material escolar, accedir a programes i serveis de la gent gran (centres residencials 
públics, centres de dia, etc.), servei d’atenció a domicili i servei de teleassistència o 
altres. 
 
Destinataris: 
Persones empadronades i residents a la comarca de l’Alt Empordà (excepte el 
municipi de Figueres). 
 
Condicions d’accés: 
Complir els requisits per poder optar als diferents serveis i prestacions. 
 
d) Distribució dels Equips Bàsics d’Atenció Social 
 
La distribució de les EBASP, que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 
Consell Comarcal durant l’any 2009, ha estat la següent: 
 
EBASP de Llançà atén als municipis de: 
Colera, el Port de la Selva, Garriguella, la Selva de Mar, Llançà, Portbou, Rabós i 
Vilamaniscle. 
 
EBASP de la Jonquera atén als municipis de: 
Agullana, Biure, Boadella, Cantallops, Capmany, Darnius, la Jonquera, la Vajol, 
Maçanet de Cabrenys, Masarac i Sant Climent Sescebes. 
 
EBASP de Vilafant atén als municipis de: 
Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanelles, Cistella, Navata, Ordis, 
Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilafant, Vilanant i Lladó. 
 
EBASP del Consell Comarcal atén als municipis de: 
Bàscara, Cabanes, el Far d’Empordà, Llers, Pont de Molins, Pontós, Santa Llogaia 
d’Àlguema, Vilabertran, Siurana, Garrigàs, Vilamalla i Peralada- Vilanova de la 
Muga.  
 
EBASP de Castelló d’Empúries atén als municipis de: 
Castelló d’Empúries i Empuriabrava  
 
EBASP de Vilajuïga atén als municipis de: 
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Cadaqués, Fortià, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Riumors, Vilajuïga, Espolla, 
Mollet i Vila-sacra. 
 
EBASP de Sant Pere Pescador atén als municipis de: 
L’Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Saus-Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Sant 
Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilamacolum, Vilaür i 
Viladamat. 
 
EBASP de l’Escala (*) atén al municipi de: L’Escala. 
  
EBASP de Roses (*) atén al municipi de: Roses 
(*) Els ajuntaments de Roses i l’Escala disposen de personal propi i en depenen 
directament  
 
e) Recursos humans 
 
Personal tècnic adscrits a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal.  
 
EBASP del CONSELL COMARCAL 
 

PROFESSIONALS 

1Coordinadora (treballadora social) 

12 Treballadores socials 

8,5 Educadors/es socials 

3 Auxiliars administratives  

 
EBASP DE ROSES  EBASP L’ESCALA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els Serveis Socials Bàsics han disposat d’un equip d’assessorament tècnic format 
per professionals d’altres disciplines, la funció dels quals és donar suport tècnic per 
analitzar casos i necessitats socials complexes que requereixen un assessorament 
específic: 
 

• Juristes: els tècnics contacten amb un advocat via telefònica i/o via correu 
electrònic per consultar els dubtes que generen les diferents situacions que 
es treballen des dels serveis socials bàsics. També hi ha una advocada 
especialitzada en estrangeria i una altra especialitzada en violència de 
gènere que han fet assessorament als professionals.  

 
• Psicòloga: els tècnics s’han coordinat amb una terapeuta familiar que 

assessora en l’elaboració de plans de millora, davant determinades 
situacions socials de gran complexitat.  

 

PROFESSIONALS 

1 Cap del Serveis de Benestar i 

Família (treballador social) 

2 Treballadores socials 

2 Educadores socials 

PROFESSIONALS 

1 Cap de Serveis socials 

(treballadora social) 

2 Treballadores socials 

2 Educadores socials 
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• Supervisió tècnica: un cop al mes s’han realitzat sessions de supervisió 
amb un psicòleg especialitzat amb serveis socials. 

 
 

1.2 DADES ESTADÍSTIQUES DE LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
 

SECTOR HABITANTS POBLES 
POBLACIÓ 
ESTRANGERA 

% 
POBLACIÓ 
+ 65 ANYS 

 
% 

La Jonquera 7.855 11 1.975 25,14 1.457 18,54  

Sant Pere Pescador 7.163 11 1.626 22,70 1.355 18,9  

Vilajuïga 8.011 10 2.237 27,92 1.546 19,3  

Castelló d'Empúries 12.246 1 6.220 50,79 1.879 15,4 

Llançà 9.688 8 1.862 19,22 2.062 21,3 

Vilafant 11.648 12 1.009 8,66 1.621 14 

CCAE 9.374 12 1.108 11,82 1.667 17,8 

L'Escala 10.482 1 3.554 33,91 1.836 17,5 

Roses 20.556 1 7.741 37,66 2.910 14,2 

TOTAL  97.023 67 27.332 28,17% 16.333 16,84% 

 
Dades dels padrons municipals a 01/01/2010 (exceptuant quatre municipis que 
s’han obtingut del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local - XIFRA de la 
Diputació de Girona) 
 

DISTRIBUCIÓ HABITANTS PER EBASP 
 

Roses
21,2%
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10,8%
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9,7%

Vilafant
12%

Llançà
10%
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12,62%
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8,25%

Sant Pere  Pescador
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8%
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% POBLACIÓ IMMIGRADA PER EBASP ALT EMPORDÀ

ROSES
37,66%

L'ESCALA
33,91%

CCAE
11,82%

LLANÇÀ
19,22%VILAFANT

8,66%

CASTELLÓ 
EMPÚRIES
50,79%

VILAJUÏGA
27,92%

SANT PERE 
PESCADOR
22,70%

LA JONQUERA
25,14%

 
Hi ha nou municipis a la comarca on l’índex de població estrangera representa més 
del 30% de la població total:  
 

� Castelló d’Empúries: 50,79 % 
� Cadaqués: 35,38 % 
� Colera: 32,65 % 
� La Jonquera: 35,85 % 
� L’Escala: 33,91 % 
� Roses: 37,64 % 
� Palau Saverdera: 33,65 % 
� Pau: 34,43 % 
� Sant Pere Pescador: 37,49 % 
 

Pel que fa a les dades de població estrangera referides a aquests municipis, cal 
considerar que en els municipis de Castelló d’Empúries (Empuriabrava), Palau 
Saverdera, Pau i Colera hi ha important presència de ciutadans procedents de 
països de la UE. A gener de l’any 2009 la població estrangera representava a la 
nostra comarca un 28’60 %, un any més tard, el percentatge pràcticament no ha 
tingut una variació significativa, concretamente s’ha arribat al 28’76%. Cal valorar 
que, malgrat els dos anys consecutius de crisi econòmica, la població estrangera tot 
i que molt lleugerament, ha continuat incrementant-se.  
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Quant a la taxa de població de més de 65 anys, respecte l’any passat no ha 
experimentat cap canvi substancial. No obstant, hi ha municipis que superen la 
mitjana de la comarca. Per exemple, els municipis de Portbou, Cistella, Mollet de 
Peralada o Maçanet de Cabrenys, se situa en taxes al voltant del 30% de població 
de més de 65 anys. A la gràfica anterior es recull la mitjana en percentatge 
d’aquesta població distribuïda pels sectors d’EBASP. També cal apuntar que tenim 
alguns municipis petits en els quals no s’observa una taxa d’envelliment elevada 
degut a tenir empadronats un segment de població jove que només hi resideixen 
els caps de setmana. Per aquest motiu, la realitat del municipi és el d’un poble 
envellit i amb pocs serveis. 
 
L’índex total de població envellida a la nostra comarca se situa en el 16,84%, 
percentatge superior al de la província de Girona on la mitjana és del 15,5%. 
 
Només tenint en compte aquestes dues dades, població estrangera i població 
envellida, es dibuixen d’una manera prou clara algunes de les principals necessitats 
i reptes que des de Serveis Socials cal afrontar a l’Alt Empordà.  
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1.3 DADES ESTADÍSTIQUES DE L’ATENCIÓ REALITZADA PELS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d’expedients oberts durant l’any 1.012 1.971 2.119 2.331 3.073 

Nombre d’expedients treballats 3.274 3.428 3.761 4.150 4.652 

Entrevistes total realitzades 8.588 8.193 9.877 10.888 15.098 

Entrevistes realitzades a domicili 1.168 1.326 2.220 1.816 2.191 

Nombre de primeres entrevistes 1.752 1.612 2.488 2.291 3.080 

 
 
De l’any 2008 al 2009 s’ha augmentat un 24,2 % el nombre d’expedients oberts 
durant l’any i un 11% els expedients treballats. Això ens indica una més gran 
mobilitat d’expedients entre oberts i tancats. Al mateix temps, es van realitzar un 
28% més d’entrevistes i un 17% més de visites a domicili. 
 

4.557 4.603 4.769
5.098

9.239

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009

Total persones ateses

 
 
 
Dos factors ajuden a explicar l’increment de persones ateses. En primer lloc, 
l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 a l’1 de gener de 2007 de Promoció per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, els Serveis Socials Bàsics juguen un paper 
determinant en la seva implantació. Recordem que es tracta d’una Llei de caràcter 
universal. En segon lloc, cal d’estacar que l’augment de l’atur i dels baixos salaris 
està dibuixant una nova pobresa a Catalunya, la de la gent que tot i tenir una feina 
es troben amb un clar risc d’exclusió social. La pobresa no només ataca als qui no 
tenen ingressos si no a les persones que no poden fer front a les despeses 
mensuals que genera la seva llar familiar 
 
El llindar de la pobresa, segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill elaborat l’any 
2008, se situa en els 585 € mensuals per aquelles persones que viuen soles, en 
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1051 € per a les llars de dos adults i un menor i 1.226 € en les de dos adults i dos 
menors. 
 
Segons aquestes quanties i situacions no és massa difícil concloure que la pobresa 
cada vegada té cares més diverses. Amb aquestes xifres ens és fàcil dibuixar 
quines són les persones i/o famílies més vulnerables i amb major risc d’exclusió. En 
aquest grup cal fer especial esment a les persones jubilades, inactives i viudes que 
representen actualment més de la meitat de la població que pateix pobresa 
persistent a Catalunya. 
 
Tampoc podem obviar les dificultats de les llars on només treballa una persona. 
Amb un sol sou, i en el marc de retribucions baixes, no els és possible escapar dels 
riscos de la pobresa, sobretot si ha de fer front a la despesa d’habitatge que en 
algunes d’aquestes circumstàncies superen els ingressos que genera la unitat 
familiar. 
 
L’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, ha atès el 9,52 % de la 
població dels 67 municipis que en formen part (9.239 usuaris/es) del total de 
97.023 habitants que conté la comarca (sense sumar el municipi de Figueres). 
Aquest percentatge ha augmentat en 4 punts respecte a l’any 2008. 
 
 

PERSONES  ATESES  PER  GRUPS  D'EDATS
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EXPEDIENTS TREBALLATS PER EBASP I MUNICIPI DURANT L’ANY 2009 
 
EBASP VILAJUÏGA 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Cadaqués 65 158 183 
Espolla 9 15 16 
Mollet Peralada 2 10 4 
Fortià 15 23 26 
Palau Saverdera 28 43 42 
Pau 6 16 16 
Pedret i Marzà 2 3 5 
Riumors 9 10 9 
Vila-sacra 9 26 31 
Vilajuïga 36 59 47 
TOTAL 181 331 379 
 
EBASP CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Castelló d’Empúries - 
Empuriabrava 

418 617 816 

TOTAL 418 617 816 
 
EBASP ROSES 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Roses 756 887 932 
TOTAL 756 887 932 
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EBASP LA JONQUERA 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Jonquera, La 112 160 193 
Darnius 19 22 26 
St. Climent 19 16 32 
Agullana 20 18 35 
Masarac - Vilarnadal 7 7 13 
La Vajol 3 3 6 
Maçanet de Cabrenys 28 44 34 
Capmany 10 10 31 
Cantallops 5 8 11 
Boadella 6 12 11 
Biure 6 13 13 
TOTAL 235 313 394 
 
EBASP CONSELL COMARCAL 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Bàscara 29 43 40 
Cabanes 30 36 43 
El Far d’Empordà 15 15 25 
Llers 30 21 27 
Garrigàs 27 10 11 
Peralada 15 26 40 
Santa Llogaia 12 12 12 
Pont de Molins 10 11 20 
Pontós 29 8 9 
Vilabertran 9 21 37 
Siurana 10 7 9 
Vilamalla 23 33 46 
TOTAL 237 243 319 
 
EBASP LLANÇÀ 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 

Llançà 346 278 348 
Port de la Selva 21 28 37 
Portbou 18 48 101 
Selva de Mar 8 8 6 
Garriguella 9 17 40 
Colera 5 10 19 
Rabós 2 2 2 
Vilamaniscle 0 2 2 
TOTAL 409 393 555 
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EBASP SANT PERE PESCADOR 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Sant Pere Pescador 171 180 300 
Sant Miquel de Fluvià 74 76 83 
Saus- Camallera 28 36 29 
Torroella de Fluvià 29 20 20 
Vilamacolum 6 9 30 
L’Armentera 24 24 34 
Ventalló 29 30 31 
Sant Mori 2 6 15 
Vilaür 2 4 3 
Palau de Santa Eulàlia 1 2 3 
Viladamat 12 19 27 
TOTAL 378 406 580 
 
EBASP VILAFANT 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
Vilafant 190 188 244 
Albanyà 3 7 10 
Avinyonet 23 47 53 
Borrassà 9 15 17 
Cabanelles 7 10 6 
Cistella 10 8 10 
Lladó 19 30 31 
Navata 17 39 35 
Ordis 10 10 12 
Sant Llorenç de la Muga 4 4 4 
Terrades 1 14 14 
Vilanant 10 12 12 
TOTAL 303 384 448 
 
EBASP L’ESCALA 
 
MUNICIPI NÚM. 

EXPEDIENTS 
2007 

NÚM 
EXPEDIENTS 

2008 

NÚM. 
EXPEDIENTS 

2009 
L’Escala 849 550 677 
TOTAL 849 550 677 
 
 
Aquestes dades és refereixen als expedients que s’han treballat durant l’any 2009 
pels diferents EBASPs de la comarca, inclouen els expedients oberts durant l’any i 
els que ja es treballaven l’any anterior i que han tingut continuïtat. Podem apreciar 
que l’augment en tots els EBASP ha estat considerable. Els expedients s’obren per 
cada unitat familiar, per tant, el nombre de persones ateses és superior als 
expedients treballats que en total han estat 5.100. 
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RELACIÓ DE PROBLEMÀTIQUES DETECTADES I TREBALLADES  
 

2009 
 

Manca habitatge 76  101  
Manca serveis / 
subministraments 138  172  
Habitatge deficient 176  696  
Amuntegaments 43  73  
Barraquisme 24  31  
Desnonament 14  66  

HABITATGE 

Altres 193 664 50 1.189 
      

Ingressos insuficients 1.336  3.443  
Sense ingressos 171  566  
Deutes 451  1.461  
Administració deficient 354  774  

ECONÒMIQUES 

Altres 13 2.325 52 6.296 
      

Prestació d'atur 208  889  
Atur amb subsidi 116  983  
Atur sense subsidi 113  299  
Treball esporàdic 353  862  
Temporers 125  286  
Treball submergit 315  712  
Activitats marginals 127  174  
Cerca primera feina 64  183  
Inadaptació laboral 41  283  
Manca formació / orientació 
laboral 298  890  

LABORALS 

Altres 70 1.830 79 5.640 
 

      
Malaltia física transitòria 119  282  
Malaltia física crònica 529  556  
Malaltia mental transitòria 65  91  
Malaltia mental crònica 116  153  
Malaltia greu 97  239  
Malaltia d'alt risc 82   87  
Malaltia d'Alzheimer i altres 
demències 243  421  
Alcoholisme 100  118  
Consum drogues 64  103  
Ludopatia 20  25  

SALUT 
i 

DROGODEPENDÈNCIES 
 

Altres 59 1.494 11 2.086 
      

Discapacitat física 291  361  
Discapacitat amb mobilitat 
reduïda 156  270  
Discapacitat amb necessitat de 
3a persona 206  260  
Discapacitat psíquica 140  137  
Discapacitat sensorial 41  53  

DISCAPACITATS 

Altres 45 879 23 1.104 
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Analfabetisme 142  286  
Escolaritat obligatòria 
inacabada 130  388  
Dificultats d'aprenentatge 
escolar 192  369  
Absentisme escolar 109  125  
Inadaptació escolar 126  120  

APRENENTATGE 

Altres 2 701 12 1.300 
    

Maltractament físic a la dona 87  75  
Maltractament psíquic a la dona 100  90  
Maltractaments / abús sexual 12  6  
Maltractament econòmic 35  75  
Ingrés d’urgència per 
maltractaments 11  15  
Ingrés en casa d'acollida 10  7  
Maltractament físic als fills 19  22  
Maltractament psíquic als fills 39  76  
Maltractament / abús sexual als 
fills 3  4  
Negligència / abandonament 
fills 162  191  
Maltractament físic a la gent 
gran 3    
Maltractament psíquic a la gent 
gran 6  5  
Negligència / abandonament a 
la gent gran 10  5  
Maltractament físic o psíquic a 
l'home 4  5  

MALTRACTAMENTS 
FAMILIARS 

 

Altres 9 510 26 602 
      

Mendicitat 10  31  
Indigència 28  39  
Rebuig social 237  140  
Transeünts 59  45  
Dificultats relacions 
familiars/socials 630  705  
Dificultats d'integració social 374  545  
Aïllament físic 109  236  
Indicis de trastorns mentals 123  173  
Victimització 98  101  
Conductes socials / delictives 81  123  
Manca autonomia personal 400   610  

MANCANCES SOCIALS 
 

Altres 63 2.212 11 2.759 
      

Problemes legals d'estrangeria 334  673  
Desatenció institucional 51  10  ALTRES 
Altres 11 396 79 762 

      
TOTAL 

PROBLEMÀTIQUES   11.011  21.738 
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EVOLUCIÓ DE LES PROBLEMÀTIQUES 

 
Pel que fa a les problemàtiques detectades, cal destacar l’augment important en les 
relatives a l’habitatge i a les econòmiques (en concret per fer front a les diferents 
despeses familiars i als deutes contrets). Les laborals també han experimentat un 
augment molt significatiu. Les tres problemàtiques van relacionades a la nova 
població que hem d’atendre a causa de la crisis econòmica. 
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1.4 DADES D’ATENCIÓ PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ I RECURSOS TRAMITATS 
 
1.4.1 ÀMBIT GENT GRAN  
 
S’han atès un total de 2.194 persones majors de 65 anys. De les quals el 36 % 
eren homes i el 64 % eren dones. 
 
 A la nostra comarca es donen diferents situacions en relació a la vellesa: 
 
1.- Una vellesa en municipis d’àmbit rural (particularment en els pobles de 
l’interior). Les problemàtiques més freqüents són: l’aïllament social, dificultat 
d’accés a recursos de primera necessitat (farmàcies, botigues, etc.), manca de 
xarxa familiar en el mateix poble, dificultats d’accés sobretot per manca de 
transport, a recursos de proximitat com: centres de salut, hospital, centres de dia, 
etc. No obstant continua existint una relació veïnal propera i una manera de viure 
que els ajuda a mantenir-se el màxim de temps possible en el territori, sobretot pel 
fet de continuar amb certs costums (com per exemple: anar a l’hort, a passejar...) 
que no podrien realitzar-se en un context més urbà. Aquest fet també té la seva 
part negativa i és la no acceptació de certes persones a rebre ajuts de persones 
alienes al seu entorn més proper (servei d’ajut a domicili, centres de dia, etc.).  
 
2.- Persones grans d’origen estranger, principalment europees. És significativa i 
força preocupant la situació d’un alt nombre de persones grans procedents de 
països europeus que viuen a la zona d’Empuriabrava (Castelló d’Empúries), de 
Palau Savardera, de Roses i l’Escala. Majoritàriament no parlen castellà ni català, 
no solen fer demandes als serveis públics fins que succeeix una situació de risc i els 
veïns o altres agents socials comuniquen la situació. El perfil d’aquestes persones 
és el següent: persones que solen viure sols/es, amb poca xarxa social i solen estar 
en una situació física de dependència. L’habitatge no sol disposar de bones 
condicions per persones amb dependència. La situació econòmica d’aquestes 
persones és difícil de verificar, així com de la documentació de la que disposen. A 
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més, els metges que els atenen solen ser de fora del país. Aquestes situacions són 
de gran complexitat i de difícil solució per part de l’administració local. 
 
3.- Intervenció comunitària. En l’àmbit de la gent gran s’ha treballat molt des d’una 
vessant grupal entre els Serveis Socials Bàsics i el Programa de Promoció de 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència del Consell Comarcal. S’ha fet un treball 
conjunt per poder formar grups de cuidadors/es de persones amb dependència, 
tallers de memòria per la població de persones grans en general i altres activitats 
grupals que s’especifiquen en altres apartats d’aquest document. Aquest treball 
s’ha valorat molt positivament ja que també s’ha implicat a altres agents de la 
xarxa pública, concretament de l’àmbit sanitari, els quals han col·laborat posant a 
disposició espais, creant grups, etc. 
 
4.- Desplegament de la Llei de Dependència. Aquest any la situació s’ha anat 
normalitzant quant al volum de PIA (pla individual d’atenció) a realitzar i també 
amb els circuits amb la Generalitat. Des dels Serveis socials bàsics s’han realitzat 
totes les tramitacions de PIA i a més s’ha disposat de dues professionals que s’han 
dividit el territori de la comarca per tal de reforçar la realització de PIA i per 
resoldre incidències, coordinacions amb la treballadora social referent del PRODEP, 
suport a les residències de la comarca i la validació dels PIA. En algunes situacions 
d’urgència, que ha estat necessari un ingrés residencial, si la tramitació de PIA 
estava realitzada s’ha pogut realitzar de manera molt ràpida, evitant la situació de 
risc en el territori. També cal comentar, que la Llei de Dependència ha obert les 
portes dels Serveis socials bàsics a una part de la població que no hi accedia i això 
ha afavorit, sens dubte, un canvi de visió fent uns serveis socials més propers a 
tota la població. 
 
6.- Retorn al domicili familiar per part de fill/es en situacions de fragilitat 
econòmica. S’han detectat i atès situacions en que els fills/es han de tornar al 
domicili familiar per tal de reduir les seves pròpies despeses. Això genera que hagin 
de tornar a conviure diferents generacions que ja no estaven acostumades a 
compartir els espais de convivència, amb les dificultats que això comporta. 
 
5.- Maltractaments. Aquest any 2009 s’ha intervingut en un total de 15 casos (6 
homes i de 9 dones), on persones de més de 65 anys havien patit alguns tipus de 
maltractament. Majoritàriament el maltractament que hem detectat a persones 
grans té origen en les negligències per part de la persona que en té cura. Quan es 
detecta un possible cas des dels Serveis socials bàsics, la primera actuació és 
intentar aplicar un recurs domiciliari de suport al familiar cuidador per tal de baixar 
el risc de maltractament i evitar la claudicació per part d’aquest. Aquest fet fa que 
disminueixi el risc i, si s’escau, s’inicia un treball cap a l’acceptació d’un recurs més 
definitiu per la persona gran. La tipologia dels maltractes detectats han estat els 
següents*:  
 

TIPOLOGIA DEL MALTRACTA   
Abús psíquic / emocional 5 
Abús físic/ sexual 0 
Abús financer / econòmic (explotació) 1 
Negligència (no compliment de qualsevol de 
les obligacions vers una persona gran) 5 
Abandonament (quan la persona que té cura i 
custòdia d’una persona gran la desempara 
voluntàriament) 

2 

Autonegligència (el comportament d’una 
persona gran que amenaça la seva pròpia 
salut o seguretat) 

5 

TOTAL 18 
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* Un mateix cas pot tenir més d’un tipus de maltracta. 
 

TIPUS DE PARENTESC
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Les causes dels maltractaments envers les persones grans són complexes, i sovint 
hi intervenen diferents factors associats. Hem de tenir en compte que l’estrès 
generat per les dificultats que comporta l’atenció i cura de les persones grans, 
sobretot amb dependència, tant en l’àmbit domèstic (que és el que tractem en les 
dades) com en l’institucional, poden afavorir situacions de negligència i/o 
maltractament, en un context relacional complex. Naturalment, també hi ha factors 
individuals dels maltractadors/es en forma de trastorns psicosocials que poden 
afectar als responsables de la cura de la gent gran i que poden intervenir en la base 
d’aquest comportament violent. Per tant, les institucions hem d’afavorir al màxim el 
recolzament, a través de recursos als cuidadors de les persones amb dependència 
per evitar situacions que podrien comportar algun tipus de maltractament. 
 
No hem d’oblidar que és una problemàtica que s’ha d’abordar de manera 
interdisciplinària sobretot en coordinació amb els serveis de salut del municipi. La 
comprensió de malalties com l’Alzheimer, pot disminuir els estereotips que poden 
tenir incorporats els cuidadors/es sobre les persones grans. En algunes ocasions, 
els cuidadors/es creuen que les conductes que tenen els seus familiars són per fer-
los patir a ells, quan venen determinades per l’evolució de la malaltia. Per aquest 
motiu, és important treballar de manera grupal a partir del Programa d’Atenció a la 
Dependència del propi Consell Comarcal. També en el cas de malalties com la 
demència, on s’associa un trastorn de conducta, s’ha de recórrer a recursos mèdics 
especialitzats per intentar controlar la situació el més aviat possible.  
 
En aquests moments de crisi econòmica ens estem trobant situacions que les 
famílies mantenen les persones grans en els domicilis per tal de cobrar la pensió i la 
prestació econòmica al cuidador concedit per la Llei de dependència. Això comporta 
dificultats de les famílies perquè acceptin ingressos en centres residencials o altres 
serveis socials d’atenció personalitzada i que a llarg termini pot comportar un risc 
per l’esgotament del cuidador principal. L’abús econòmic és molt difícil de 
demostrar i detectar ja que les persones grans no són conscients que poden estar 
patint aquest tipus de maltractament.  
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RECURSOS D’ÀMBIT DE LA GENT GRAN 2009 
 

 
Recursos 

Nombre de sol·licituds 
noves 

Centres residencials públics 
50 

Centres residencials privats 
49 

Centres de dia públics 
24 

Centres de dia privats 
10 

Servei de teleassistència públic  
112 

Servei de teleassistència privat 
48 

Places sociosanitaries 
39 

Programa termalisme social 
42 

Vacances d’INSERSO 
18 

Programa “Noces d’Or” 
36 

Programa d’atenció a la Dependència del Consell 
Comarcal: 
Atenció psicològica domiciliària 51 
Fisioteràpia domiciliària  37 
Préstec ajudes tècniques  64 152 
Sol·licituds de la Llei de Dependència 

620 
Revisió de grau i nivell de Dependència 

44 
Prestacions econòmiques despeses de la llar 

3 
Complement de viduïtat 

5 
TOTAL 

1.252 
 
 
1.4.2 ÀMBIT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 

S’han atès un total de 600 persones (316 dones i 284 homes). 
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RECURSOS D’ÀMBIT DE LES PERSONES  DISCAPACITADES 
 
 

Sol·licitud de reconeixement de disminució 147 
Revisió de reconeixement de disminució  15 
Programa d’ajut al disminuït (PUAD):  34 
Centre especial treball 6 
Centre residencial per a disminuïts 4 
Servei estimulació precoç (CDIAP) 24 
Transport adaptat 222 
Fundació ONCE  1 
Tramitació d’incapacitacions 6 
Subvenció per adaptació i accessibilitat de 
la llar 

9 

PNC invalidesa 13 
Suport a l’autonomia de la llar malalts 
mentals 

3 

Farmàcia gratuïta 42 
MIFAS 1 
CEE Mare de Déu del Mont 4 
Altres 68 
 TOTAL  

 
 
Principals problemàtiques detectades: 
 

• Insuficients recursos de lleure i casals d’estiu per atendre  a nens i a nenes 
amb discapacitat. 

• Dificultat d’inserció laboral en empreses ordinàries per a les persones 
adultes discapacitades. 

• Xarxa de transport adaptat deficitària per a l’accessibilitat als diferents 
serveis i centres  
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• Lentitud en els processos d’incapacitació judicial. 
 
 
1.4.3 ÀMBIT DE LA FAMILIA 
 
Tipologia i nombre de famílies ateses 
 
Llar unipersonals 606 
Llar nuclear sense fills 319 
Llar nuclear amb fills 1.392 
Famílies monoparentals 454 
Llar formada per 2 o més persones sense relació de 
parentesc 

164 

Llar formada per 2 o més persones amb relació de parentesc 
llunyà 

72 

Llar polinuclear (més d’un nucli) 138 
Llar composades (pares amb fills de relacions anteriors) 108 
Família nombrosa 186 
 TOTAL 3.439 
 
 
Durant l’any 2009 s’ha treballat aquest àmbit des de dues vessants:  
 

1. Garantir les necessitats bàsiques, sobretot les dels membres amb especial 
dificultats o vulnerabilitat  

2. Treballar sobre pautes educatives, normes i hàbits per a la prevenció de 
conductes de risc social, evitar la violència intrafamiliar i la negligència per 
part dels adults cap als menors 

 
Dins de l’àmbit familiar cal fer especial atenció a les famílies monoparentals, de 
les quals durant l’any 2009 s’han atès un total de 454 famílies, que representen el 
13’2% del total de famílies usuàries del servei. El 94,3% de les famílies 
monoparentals el cap de família és una dona. Moltes vegades sense la implicació 
paterna en la cura dels menors. 
 
 

RECURSOS TRAMITATS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA 
 

Carnet família nombrosa: 11 
Ajut menors de 0 a 6 anys (f. 
nombrosa) 

10 

Ajut a menors de 3 anys 99 
Beques llibres 49 
Projecte SIHABIS (habitatge) 14 
Beques menjador escolar 259 
Beques casal d’estiu municipal  189 
Beques Llar d’infants municipal 30 
Prestació familiar per fill a càrrec 21 
Servei Orientació jurídica 67 
Prestació econòmica a famílies 
vulnerables amb part múltiple 

4 

TOTAL 753 
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1.4.4 ÀMBIT VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
Durant l’any 2009 s’han detectat des dels Serveis socials bàsics del Consell 
Comarcal 111 dones que han patit una situació de violència de gènere. Però 
només en 74 d’elles s’ha pogut treballar el tema directament. En 25 d’aquestes 
situacions es va actuar d’urgència, de les quals 15 van utilitzar l’estada en un 
establiment d’urgència i 7 d’elles van haver de ser derivades a casa d’acollida. De 
les dones ateses 48, havien formulat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.  
 
Tipologia de maltractes  
 
Maltractament físic a la dona 75 
Maltractament psíquic a la dona 90 
Maltractaments / abús sexual 6 
Maltractament econòmic 75 
 
En cada situació hi pot haver més d’una tipologia de maltracta, no obstant, se 
segueix comprovant que el maltracta psicològic és el que es dóna en major 
freqüència tot i que, per a la dona, és el més difícil de reconèixer, degut al temps 
que és necessari per ser-ne conscient. Quant a la franja d’edat, la majoria de dones 
se situa en una franja entre els 31 i 40 anys (un 36 % del total). Des de menys de 
20 fins als 40 anys sumen el 68 % del total, són dones molt joves. 
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NACIONALITAT DE LES VÍCTIMES
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Un 38% són dones de nacionalitat espanyola i 62% són d’origen estranger (un 
13% de països comunitaris). Les dones que procedeixen de països no comunitaris i 
tenen la situació administrativa irregular representen el 20%. Per tant, aquestes 
són les que es troben en majors dificultats a l’hora de poder accedir a ajudes i 
recursos de l’administració. També solen patir un desarrelament del país d’origen i 
per tant no tenen cap tipus de xarxa familiar-social que les pugui ajudar a superar 
aquesta situació.  
 
El 55% de les dones amb les quals hem treballat tenien fills/es al seu càrrec i, en 
d’aquestes el 67% dos o més fills/es. Aquestes dones tenen més dificultats 
econòmiques i de conciliació entre la feina i la cura dels fills/es.  
 
Es valora molt favorablement el funcionament del protocol d’actuació entre els 
Mossos d’Esquadra i els Serveis socials bàsics del Consell Comarcal, pel qual des de 
les comissaries de la comarca s’informa a les dones que han denunciat una situació 
de violència de gènere de les actuacions de Serveis Socials i si aquestes manifesten 
la seva voluntat de ser ateses per aquests, els  Mossos d’Esquadra deriven a la 
dona. La treballadora social del Servei de Resposta Urgent inicia tot el procés 
d’assessorament, informació i acompanyament a la dona. 
 
1.4.5 ÀMBIT DE LA INFÀNCIA – ADOLESCÈNCIA 
  
En l’àmbit de la infància i adolescència s’han atès un total de 2.279 persones, el 
53,4% han estat nens/nois i el 46,6 % nenes/noies.  
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Problemàtiques detectades per franges d’edat: 
 
Menors de 0-6 anys 
 

▪ No realitzar els seguiments mèdics preceptiu durant l’embaràs 
▪ Conductes de risc de la mare durant l’embaràs 
▪ Violència de gènere durant l’embaràs 
▪ Manca d’estimulació del menor per part del nucli familiar. 
▪ Problemes en l’adquisició d’hàbits i establiment de límits. 
▪ Desconeixement de les pautes per atendre les necessitats 

bàsiques del nadó i no acceptació de l’ajut per part dels diferents 
professionals.  

▪ Separacions de parella molt traumàtiques que afecten 
directament l’estabilitat de l’infant. 

▪ Problemes econòmics dels pares i la dificultat per conciliar la vida 
laboral amb la vida familiar. No poder fer front a les despeses de 
determinats serveis ( escoles bressol, etc.) 

 
Menors de 6-12 anys 
 

▪ Bloquejos d’aprenentatge, hiperactivitat i manca de pautes i de 
límits. Els pares no fan una estimulació educativa (ajudar-los a 
llegir, a jugar, etc.) 

▪ Absentisme escolar.  
▪ Problemes de comportament dels infants i les dificultats en les 

relacions familiars. 
 
Joves de 12-18 anys 
 

▪ Problemes de comportament i/o conductes de risc en adolescents 
relacionats amb el consum de tòxics i/o amb els problemes de 
salut mental. 

▪ A nivell escolar: absentisme escolar, inadaptació escolar, 
problemes d’aprenentatge, etc. 

▪ Dificultats dels pares a l’hora de marcar els límits i l’autoritat als 
menors. Conflictes greus de relació. Diferència de valors entre la 
família i els adolescents. En alguns casos de famílies d’origen 
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immigrant es produeixen dificultats de tipus cultural entre els 
valors tradicionals de la família i els de la nostra societat. 

▪ Embaràs en adolescents.  
▪ Dificultat a l’hora de trobar la primera feina, manca de formació 

laboral. Expectatives que no s’ajusten a la realitat. 
▪ Maltractament dels fills/es cap als pares. 

 
  
Menors atesos per tipus de maltractament 

 
TIPUS DE 
MALTRACTAMENT 

INFANTS (0-12 ANYS) ADOLESCENTS (12-18 
ANYS) 

Maltractament econòmic 
(mendicitat, treball 
obligat...) 

5 2 

Ingrés d’urgència per 
maltractaments 

0 5 

Ingrés a casa d’acollida 0 2 
Maltractament físic als fills 10 9 
Maltractament psíquic als 
fills 

42 34 

Maltractament / abús 
sexual als fills 

3 1 

Negligència / 
abandonament fills 

126 65 

TOTAL 186 118 
 
 
Cal fer una especial referència als maltractaments dels fills/es vers els pares i 
mares. Durant l’any 2009 s’ha treballat amb sis famílies amb aquesta problemàtica. 
Aquestes famílies s’han dirigit als Serveis socials bàsics i han pogut expressar 
aquesta situació. No obstant s’ha detectat la gran dificultat per part dels 
progenitors de manifestar aquestes situacions de violència als professionals. 
 
 
1.4.6 ÀMBIT SALUT MENTAL  
 
S’han atès un total 259 persones amb problemes de salut mental (130 homes i 
129 dones). 
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La manca d’acceptació de la malaltia mental per part de les persones adultes que la 
pateixen, és una de les dificultats més grans que ens trobem en les intervencions 
realitzades des de serveis socials. Quan no segueixen els tractaments prescrits per 
la Xarxa de Salut Mental (XSM) ni fan els seguiments pertinents és molt difícil 
poder fer que la persona és vinculi per poder tractar la seva patologia i les 
conseqüències socials que aquesta comporta.  
 
Es detecten moltes dificultats a l’hora de realitzar ingressos involuntaris, sobretot 
en les persones que no tenen vinculació amb la XSM. 
 
Problemàtiques principals per grups de població 
 
INFANTS 

o Menors amb problemes de salut mental derivats de problemàtiques familiars 
(bloqueig emocional, inseguretat) 

o Problemes greus de comportament dins les aules i d’aprenentatge escolar 
o Dificultat d’acceptació de la problemàtica del seu fill/a, per part dels pares 
o Dificultat dels pares i mares per fer complir els tractaments farmacològics 

als seus fills/es. 
o Infants que han patit algun tipus de maltractament i que tenen seqüeles 

psicològiques, emocionals i/o educatives. 
 
JOVES 

o Escolaritat inacabada i manca d’orientació laboral 
o Patologia derivada de consum de tòxics 
o Conflictivitat social i problemes greus de conducta  
o Inadaptació laboral (manca d’habilitats laborals, compliment d’horaris, de 

responsabilitat, etc.). 
 
ADULTS 

o Ingressos insuficients - deutes 
o Consum d’alcohol o altres substàncies 
o Dificultats de relacions familiars i socials 
o Dificultats en l’atenció dels fills (afectiva, pautes educatives, etc.) 
o Manca de suport familiar i aïllament social 
o Desvinculació de la Xarxa de Salut Mental 
o Certs recursos específics estan col·lapsats per la feina i les visites de 

seguiment són molt espaiades en el temps 
o Inadaptació laboral i dificultats greus d’inserció laboral 
o Manca d’autonomia personal (una correcta gestió econòmica, resistències a 

la presa de medicaments, etc.). L’obtenció de la curatela hauria de ser un 
procés més àgil per les famílies. 

 
PERSONES GRANS 

o Dificultats d’integració social i alta conflictivitat veïnal /aïllament social 
o Consum d’alcohol 
o Dificultat en les relacions familiars 
o Desconfiança envers tothom / feble suport familiar 
o Manca d’accessibilitat per part del professional 
o No han estat mai diagnosticats i no volen accedir a la XSM 
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1.4.7 ÀMBIT DROGODEPENDÈNCIES  
 
En l’àmbit de les drogodependències s’han atès un total de 224 persones, de les 
quals el 70% eren homes i el 30% eren dones. 
 
 
TIPOLOGIA Menors 18 anys De 18 a 65 anys Majors de 65 

anys 
TOTAL 

Sexe H D Total H D Total H D Total  
Alcoholisme 0 0 0 56 30 86 9 4 13 99 
Toxicomania 16 2 18 31 11 42 6 2 8 68 
Ludopatia 0 0 0 11 9 20 0 0 0 20 
Politoxicomani
a 

1 1 2 27 8 35 0 0 0 37 

TOTAL 17 3 20 12
5 

58 183 15 6 21 224 

 

PERSONES ATESES SEGONS GRUP D'EDAT
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Problemàtiques principals per grups de població: 
 
JOVES 

• Manca de recursos per a joves amb patologia dual (consum de tòxics i de 
salut mental) 

• Joves consumidors de caps de setmana sense consciència de patologia 
• Consum més associat a l’entorn de les interaccions interpersonals 

relacionat amb el cànnabis i la cocaïna. Desbordament de les famílies per 
atendre la situació. 

• Menors amb absentisme reiterat i activitats predelictives 
ADULTS 

• Dels 18 als 35 anys el consum principalment és el de cocaïna i tenen 
problemes laborals i en el nucli familiar. 

• Pares i mares que no responen a les necessitats dels seus fills/es 
(econòmicament, educativament, afectivament, etc.) han de recórrer a 
avis quan es veuen desbordats per la situació. 

• Amb adults més grans trobem toxicomanies de llarg consum amb 
malalties associades: VIH, hepatitis crònica, etc.  

• Dificultats en les relacions familiars, rebuig social, inestabilitat laboral, 
falta de motivació pel canvi i falta de conscienciació a l’addició, manca 
d’habitatge. 

• Situacions d’atur crònic i amb dificultats per poder assumir les despeses 
quotidianes. 

• Persones provinents de famílies desestructurades amb pocs recursos 
personals i sense xarxa social ni de suport personal. 

• Dificultats alhora d’establir els plans de millora amb els recursos 
específics de la xarxa.  

• Escassetat de recursos residencials i dificultat d’accés. 
GENT GRAN 

• Gent gran amb alcoholisme que no tenen cap motivació per el canvi i 
eviten qualsevol recurs tant a domicili com residencial per seguir 
consumint. Aïllament social. 

• En alguna ocasió els cuidadors/es principals de persones amb 
dependència pateixen de problemes de consum d’alcohol  

 
 
1.4.8 ÀMBIT D’ESTRANGERIA / IMMIGRACIÓ  
 
En aquest àmbit, s’han atès un total de 3.132 persones de nacionalitat estrangera, 
és a dir, el 34% del total de població atesa per els Serveis socials bàsics. Cal dir, 
també, que només un 11’5% de la població estrangera resident a l’Alt Empordà és 
usuària dels serveis socials bàsics i la seva distribució a la comarca és la següent: 
 
 

Àrea geogràfica de 
procedència 

Menors 18 anys De 18 a 65 anys Majors de 65 anys TOTAL 

 H D Total H D Total H D Total  
U.E (Comunitat Europea) 39 35 74 83 134 217 55 66 121 412 
Europa Est 22 29 51 62 114 176 7 9 16 243 
Àfrica Nord 206 194 400 438 435 873 21 31 52 1.325 
Resta Àfrica 28 35 63 155 152 307 9 11 20 390 
Amèrica Llatina 101 99 200 181 317 498 17 21 38 736 
Àsia 0 0 0 16 6 22 1 3 4 26 
TOTAL 396 392 788 943 1159 2.093 110 141 251 3.132 

 
No s’han pogut incloure les dades del municipi de Roses on la població estrangera 
representa el 37,66 % del total de població 
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Principals característiques socials i familiars en funció de la procedència: 
 
Llatinoamèrica  
 
Una de les característiques de la població llatinoamericana de la comarca és que 
majoritàriament són les dones que inicien els processos migratoris. En 
conseqüència, ens trobem amb moltes dones soles que ocupen llocs de treball 
“reservats” a la condició femenina, normalment vinculades a les funcions d’atenció i 
cura de la llar (auxiliar de la llar, cuidadora de gent gran, internes, etc.) o altres 
relacionades amb el sector serveis (l’hostaleria, restauració, comerç, etc.).  



 32

 
Les unitats familiars assentades a la comarca són diverses. Ens trobem casos de 
famílies monoparentals amb la totalitat dels fills/es aquí, però també amb algun 
dels fills/es residents al país d’origen, sota la tutela de la família extensa (avis, 
oncles). Hi ha un alt nombre de persones que comparteixen habitatge (diferents 
nuclis familiars en un mateix habitatge) i sovint es donen situacions d’ajuda mútua 
en l’atenció i la cura del fills/es. 
 
En moltes ocasions el pare no exerceix les funcions educatives amb els fills/filles, 
les quals són exercides únicament per la mare. Tenint en compte que les jornades 
laborals del sector serveis són molt extenses i que les funcions educatives recauen 
sobre un membre de la unitat familiar, es poden produir situacions de desatenció 
als fills/es, fet que pot generar en situacions de risc per aquests menors. No 
obstant, les mares procuren suplir aquestes mancances amb altres membres, 
també femenins, de la seva família o entorn proper. Un dels municipis amb una 
major presència percentual de població llatinoamericana i on es manifesten més 
aquest tipus de situacions són a La Jonquera i Cadaqués.   
 
Europa de l’Est 
 
La presència de població procedent de països de l’Europa de l’Est, tot i que es 
concentra als municipis de Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala, observem una 
distribució en general pel conjunt de municipis de la comarca. El principal col·lectiu 
procedent de l’Europa de l’Est és el romanès.  
 
Unió Europea 
 
Les persones procedents de països comunitaris que s’atenen des de Serveis socials 
bàsics solen ser parelles o persones soles, sense xarxa familiar ni social, la majoria 
són persones grans i amb importants dificultats de comunicació, ja que no han 
après cap de les llengües oficials del nostre país i s’han relacionat només amb 
persones del seu país d’origen formant guetos aïllats de la resta de la societat. Cal 
tenir en compte que aquest col·lectiu pràcticament no utilitza els serveis públics fins 
a trobar-se en situacions extremes vinculades a la salut, a vegades agreujades pel 
consum d’alcohol. És a partir d’aquell moment, quan s’inicia la intervenció social 
que es veu dificultada per les característiques d’aquest col·lectiu.  
 
Àfrica  
 
Pel que fa aquest col·lectiu ens centrarem en la descripció de les persones ateses 
des dels Serveis Socials de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries. 
 
Sant Pere Pescador: 
 

• El perfil d’usuari és el d’un home que arriba sol, normalment adult, en edat 
de treballar i que s’instal·la en el municipi amb altres companys per tal de 
treballar en el sector agrari i turístic (temporada). Es detecta que els darrers 
anys arriben, cada vegada més, nois en edats molt joves.  

• Les persones que viuen en família es troben en una situació normalitzada i 
acostumen a ser homes que van iniciar el procés d’assentament fa anys i 
que ja gaudeixen d’una certa estabilitat laboral, d’habitatge i que han pogut 
reagrupar a la seva família. Tot i així, aquestes famílies presenten dificultats 
d’adaptació, quant a l’aprenentatge de la llengua i, sovint, pateixen 
situacions de precarietat laboral a causa de l’escassa formació. A més, la 
majoria són famílies nombroses on la dona assumeix el seu rol tradicional de 
cura de la família i la llar. La crisi econòmica ha fet que aquest segment de 
població més feble fos el primer a patir dificultats a nivell econòmic ja que 
en general només un membre de la família treballa o treballava. Algunes 
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d’aquestes famílies subsisteixen gràcies a l’ajut d’altres persones del seu 
col·lectiu de procedència. S’han donat situacions d’extrema pobresa. 

 
• Particularment, la dona marroquina té majors dificultats a l’hora d’inserir-se 

laboralment en comparació amb les dones de països com Senegal i Gàmbia 
que treballen durant la temporada d’estiu en el sector turístic, en concret, en 
els càmpings. Finalment, en els municipis de Sant Pere Pescador, 
Vilamacolum i l’Armentera es detecten situacions de persones amb situació 
d’irregularitat administrativa i de molta precarietat en les condicions de vida. 

 
Castelló d’Empúries: 
 

• La població d’origen estranger viu majoritàriament en unitats familiars 
després d’haver consolidat els processos de reagrupació familiar. En algunes 
ocasions, aquestes famílies encara poden tenir algun fill/filla en el país 
d’origen. En aquest sector, es produeix menys arribada d’homes sols i les 
problemàtiques que s’atenen es troben més vinculades a famílies nombroses 
amb problemes econòmics. Evidentment, presenten dificultats d’adaptació 
pel que fa a l’aprenentatge de les llengües del país.  

 
• S’ha constatat que moltes famílies d’origen immigrant es veuen obligades a 

compartir, amb altres famílies un habitatge per la impossibilitat de trobar-ne 
un a un preu assumible. En els municipis de costa es dóna una manca 
d’habitatge de lloguer ja que els propietaris prefereixen l’opció del lloguer 
turístic. 

 
 
Tipologia de les principals demandes realitzades per part de la població 
immigrada: 
 

Informació de tràmits 948 
Acompanyament a l’acollida1 951 
Orientació legal 552 
Econòmiques 1217 
Habitatge 234 
Salut 164 
Laborals 965 
Formació- alfabetització  408 
Dificultats relacions familiars 339 

 
Des dels Serveis Socials bàsics es col·labora amb altres professionals de l’àmbit 
social per atendre adequadament les diferents demandes, com per exemple: la 
recerca de feina, ajut al lloguer, aliments, accés a classes d’alfabetització, etc. Cal 
destacar, que les demandes d’assessorament legal en estrangeria són derivades a 
la Oficina d’Itinerant d’Assessorament a l’Estranger que es coordina des del Pla 
Territorial de Ciutadania i Immigració del propi Consell Comarcal.  
 
També es realitza un treball conjunt amb els diferents agents i professionals 
d’acollida vinculats al Pla (agent d’acollida, Servei de mediació intercultural, Borsa 
de traductors, etc.). Alhora, els educadors/es socials conjuntament amb els 
mediadors/es han treballat a les escoles que tenen un percentatge important de 
famílies d’origen immigrant per realitzar tasques de prevenció i treballar els hàbits 
educatius d’aquesta població. 
 

                                           
1 Oferir informació/assessorament sobre els diferents recursos existents al municipi. 
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També hi ha hagut un augment important de demandes d’informes d’arrelament 
social. La majoria dels EBASP treballen coordinadament amb els professionals del 
Pla tant en la resolució de casos individuals com en les propostes de treball grupal 
i/o comunitari. 
 
Les demandes solen ser estructurals i d’assentament en el territori: habitatge, 
escolarització, salut, etc., per això es valora favorablement el treball des d’una 
vessant multiprofessional. Per poder arribar a més població s’intenta fomentar el 
treball grupal i tenir en compte les associacions presents en el territori.  
 
Quant les persones no disposen de la documentació reglamentària no es poden 
tramitar prestacions de la Generalitat ni d’altres institucions i tan sols es pot 
recórrer a ajuts d’urgència de l’administració local, l’ajut informal entre ells i a les 
associacions d’immigrants o altres ONG que treballin en el territori per intentar 
cobrir les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu.  
 
 
1.4.9 ÀMBIT DE LES PERSONES “SENSE SOSTRE”  
 
El total de població atesa des d’aquest àmbit ha estat de 80 persones. Augment 
important en relació a l’any 2008 que va ser de 59. També s’aprecia un augment de 
les dones en aquesta situació en relació a l’any 2008 que van representar només el 
9%, respecte el 19% del 2009. 
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PERSONES ATESES PER GRUPS D'EDAT

87,5%

12,5%

de 18 a 65 anys

majors de 65 anys

 
El col·lectiu d’homes majors de 65 anys en aquesta situació, tot i que és un 
percentatge petit, presenta situacions d’alta complexitat. S’ha de tramitar la Llei de 
Dependència per tenir el grau i nivell i poder sol·licitar un recurs adequat, malgrat 
això molts d’ells no volen accedir a cap recurs residencial per presentar problemes 
d’abús d’alcohol. 
 
Les persones que es troben “sense sostre” i que romanen en el municipi són les que 
plantegen majors dificultats en les intervencions. En el municipi on es troben se sol 
crear una certa inquietud o alarma social degut a que sovint presenten 
problemàtiques associades al consum d’alcohol i/o malalties mentals no 
diagnosticades. Tanmateix, quan es vol portar a terme un pla de treball, i donat 
que no volen canviar la seva situació, solen rebutjar i abandonar el seguiment. Als 
EBASP de LlançÀ i l’Escala és on s’ha detectat major presència d’aquesta tipologia 
de persones .  
 
 
Les principals característiques d’aquest col·lectiu són:  
  

Persones soles 77 

Situacions de risc per la seva integritat física 26 

Dependència a alguna substància tòxica 22 

Sense xarxa social ni familiar 76 

Acollits a la prestació de Renda Mínima 
d’Inserció 12 

 
Els recursos que s’utilitzen són el Servei de Menjador Social de Figueres per fer els 
àpats i rentar la roba i/o a Cáritas Interparroquial pel servei de rober i d’aliments. 
En la majoria de les ocasions, es donen petits ajuts econòmics (per alimentació, 
cost d’un bitllet de tren o de bus a la ciutat més propera, etc.) que van en relació a 
les seves demandes.  
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1.5 SERVEI PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA – PRODEP 
 
 
FINALITAT 
Gestió del programa d'atenció i promoció de persones en situació de dependència a 
la Comarca de l'Alt Empordà. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Assessorar, orientar i oferir suport, en tots els processos de tramitació i 
gestió de la llei als diferents Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, Centres 
i altres serveis de la comarca. 

2. Establir canals d’enllaç entre EBASP i PRODEP 
3. Realitzar el seguiment de l’elaboració del Pla Individual d’Atenció dels 67 

municipis de la comarca. 
 
ADREÇAT A 
A totes les persones que resideixen a la comarca de l’Alt Empordà que pateixin una 
gran dependència (Grau III – Nivell 1 i 2) i dependència severa (Grau II – Nivell 1 i 
2), la qual fa que la persona necessiti ajuda diverses vegades al dia i necessiti la 
presència indispensable i continuada d’una altra persona per la seva autonomia.  
 
RECURSOS HUMANS 
2 Diplomades en Treball Social de suport als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2009 
Amb la implementació de la Llei de la Dependència més famílies de la nostra 
societat s’han pogut acollir a les prestacions i/o serveis que ofereix la cartera de 
serveis de la Llei, davant el fet que no és nomes una llei per les persones grans, 
sinó que també va dirigida a infants i adults amb problemes de manca d'autonomia, 
des de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, durant l'any 2009 
s'han realitzat un total de 620 sol·licituds de valoració de la llei de la dependència, 
ja siguin a persones que viuen al seu domicili com de persones que estan ateses en 
diferents centres residencials de la comarca. 

Quadre de l’evolució de sol·licituds tramitades de Llei de la Dependència 
des del Consell Comarcal  

 

 2007 2008 2009 

Sol·licituds 459 800 620 

 
 
Al llarg de l’any 2009 i amb la continuïtat de desplegament de la Llei de la 
Dependència ha entrat en vigor el reconeixement a prestació a les persones que 
presenten  un grau II – Nivell 1 de dependència 
 
Per tal que les persones reconegudes amb un grau i nivell puguin gaudir dels 
serveis i prestacions de la llei de dependència, es realitza un Pla d’Atenció 
Individualitzat (PIA) entre el treballador/a social i la persona amb dependència i/o 
familiar 
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Nombre de persones amb  Pla d’atenció individualitzat realitzat per EBASP 

 
PIA REALITZATS 2009 Núm. 
EBASP L’ESCALA 83 
EBASP . ST. PERE 38 
EBASP. VILAFANT 111 
EBASP. CASTELLÓ 83 
EBASP. CCAE 102 
EBASP.VILAJUÏGA 65 
EBASP. LA JONQUERA 47 
EBASP. LLANÇÀ 77 
EBASP. ROSES 104 
Centre sociosanitari Bernat Jaume  32 
TOTAL 742 

 
 
Cal fer esment que del total de 742 PIA realitzats, 18 d’aquests corresponen a 
persones menors de 18 anys i 30 a persones que presenten una disminució psíquica 
ja  reconeguda pel centre d’atenció a les persones amb disminució (CAD). Amb 
aquests casos també hi ha comptabilitzats els casos en què es troben ingressats en 
una residència de gent gran a nivell públic i/o privat. 
 
Percentatge de prestacions econòmiques mitjançant acord PIA: 
 
 

53%

12%

35% Prestació cuidador no
professional

Prestació econòmica
residència

Altres prestacions i/o
serveis

 
 
Percentatge de serveis públics mitjançant acord PIA: 
 

9,60%

19,50%

3,20%

3,50%

35,80%

SAD

Residència Gent Gran

Residència Disminuïts

Socio Sanitari

Altres serveis i/o
prestacions

 
Tal i com es pot veure amb els següents gràfics la gran majoria de les persones que 
se’ls ha realitzat el PIA estan ateses al seu domicili amb un suport familiar, i 
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algunes d’elles se’ls ha pogut compatibilitzar amb un  servei complementari com 
pot ser el servei d’ajuda a domicili, el teleassistència, el centre de dia, etc.  
 
 
FINANÇAMENT 
Departament d’Acció Social i Ciutadania  
Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
Ajuntaments de la comarca 
 
1.6 ALTRES PRETACIONS I AJUTS REALITZATS DURANT L’ANY 2009 
 
 

Prestacions contributives:  13 
Prestacions no contributives: 
- Invalidesa: 13 
- Jubilació: 23 

36 

Ajuts d’urgència econòmica: 
- Consell Comarcal: 212 
- Ajuntaments: 471  
- Cáritas: 467 
- Altres: 27 

1.177 

Ajuts personalitzats a l’allotjament 82 
Ajuts al lloguer de l’habitatge per 
determinats col·lectius 96 
Ajuts de l’Associació espanyola contra el 
Càncer 12 
Complements de viduïtat 21 
Bonificacions d’escombraries 116 
Excedents alimentaris CE (núm. 
Famílies) 480 
Campanya joguines reis Creu Roja 228 
Material escolar Consell Comarcal 30 

 
 
1.7 RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
 
 

Casos nous 2009 258 
Casos treballats 2009 305 
Casos tancats 2009 44 
Casos reoberts 2009 7 

 
 
En el següent quadre s’aprecia l’evolució de les RMI tramitades des de l’any 1990 
(any que es va iniciar el Programa de la Renda Mínima d’Inserció) fins el juny de 
2010 a les EBASP del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Es pot observar el gran 
volum de tramitacions fetes l’any 2009 i es preveu que durant l’any 2010 l’augment 
serà encara més gran. 
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De les 305 RMI treballades l’any 2009, 258 van ser noves tramitacions. S’ha 
beneficiat de la RMI un total de 847 persones de la nostra comarca, de les quals un 
43% són menors.  
 

TOTAL D'EXPEDIENTS PER  EBASP

29 1016
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143
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22 11
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Núm. fills/es a càrrec Núm. beneficiaris
 

 
 
Tipologia d’usuaris de la Renda Mínima d’Inserció 

• Persones soles amb malaltia psíquica, manca de suport familiar i amb 
múltiples dificultats. 

• Homes sols amb problemes d’alcoholisme i barraquisme. 
• Famílies monoparentals: dones soles amb fills/es, escassa formació, sense 

xarxa social i amb dificultats d’inserció laboral per problemes de conciliació 
laboral incompatible amb l’atenció als fills/es. 

• Persones que només treballen durant la temporada d’estiu i no poden 
accedir a les prestacions de la Seguretat Social. 

• Persones cada vegada més joves. 
• Aquest any s’ha donat l’accés a la RMI a persones amb problemàtiques 

estrictament laborals, sense una problemàtica social afegida, degut a la 
situació de crisi econòmica i de fallida de les empreses. 

 
Problemàtiques que presenten 

• Quan es tracta de persones soles i/o amb problemàtiques de salut 
associades presenten dificultats econòmiques i dificultats relacionals. 

• Persones immigrades que només disposen del permís de residència i, per 
tant, no estan autoritzades a treballar.  

• Dones soles amb càrregues familiars, habitatge deficient o impossibilitat 
d’accés a aquest, manca de formació laboral, analfabetisme funcional o 
dificultats de lecto-escriptura. Consum de tòxics o alcohol.  

• Problemes d’addiccions o ludopatia.  
• Treball en l’economia submergida o estacional. Manca d’hàbits laborals i de 

formació i dificultats per mantenir la feina. 
 

Hi ha famílies beneficiàries de la RMI de llarga durada i que solen ser famílies 
estigmatitzades com a persones problemàtiques pel seu entorn social. Aquest 
fet no facilita el canvi cap a una inserció laboral i perpetua situacions de 
marginalitat i rebuig social.  
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1.8 SERVEI D’AJUDA A DOMICILI SOCIAL 
 
El Servei d’Ajuda a Domicili és un servei integral, polivalent i comunitari, orientat a 
persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats 
elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa a la pròpia llar, 
mitjançant intervencions específiques que afavoreixen la seva permanència en 
aquesta i la integració en l’entorn habitual. Aquest servei compensa la restricció 
d’autonomia funcional i millora les condicions de convivència familiar.  
 
El Servei d’Ajut a Domicili es presta mitjançant una cooperativa de serveis amb la 
qual el Consell Comarcal va subscriure un contracte. El servei d’ajut a domicili es 
dóna a tota la comarca excepte el municipi de l’Escala que gestiona directament el 
seu servei. 
 
Els objectius del Servei d’Ajut a Domicili són: 

1. Aconseguir que l’usuari i/o família adquireixi habilitats i mantingui els 
recursos, que li permetin mantenir la vida més autònoma i satisfactòria 
possible a casa seva. 

2. Evitar i/o retardar l’internament d’aquelles persones, siguin persones grans, 
infants o disminuïts, que a causa de mancances de tipus físic, psíquic o 
social no puguin continuar vivint en el seu domicili sense una ajuda o suport, 
i sense que això representi un risc per a elles. 

3. Prevenir situacions de crisi familiar provocades per situacions de 
sobrecàrrega i/o de risc en aquelles famílies que pateixen una problemàtica 
que supera les seves capacitats. 

 
Els serveis que s’han prestat són els següents: 
 

• Àmbit de la gent gran, persones amb discapacitat i/o bé persones amb 
dificultats puntuals per convalescència 

- Higiene i cura de les persones, control d’alimentació, 
medicaments 

- Higiene i cura de la llar, compra d’aliments, cura de la roba 
- Acompanyaments a visites mèdiques, gestions diverses 
- Orientació en l’administració de l’economia de la llar 

• Àmbit de la família amb infants en situació de risc 
- Orientar a les famílies en l’educació i criança dels fills 
- Ajuda en la higiene i cura de llar, cura de la roba, preparació 

d’àpats 
- Orientació en l’administració de l’economia de la llar  
- Acompanyaments a l’escola, gestions 

 
 
 SAD SOCIAL 

MENORS 
SAD SOCIAL 
ADULTS 

SAD SOCIAL 
GENT GRAN 

TOTALS 

Nombre total d'hores 
anuals 

1.857,5 8.000 10.000 19.857,50 

Nombre d'unitats 
familiars ateses 

44 30 150 224 

Nombre d'usuaris 
atesos 

82 152 444 670 
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Serveis complementaris a l'Atenció Domiciliària per als usuaris de més de 
65 anys 
 
 

Serveis complementaris 
Nombre 

d'usuaris de 65 a 
84 anys 

Nombre 
d'usuaris 

de 85 anys o 
més 

TOTAL 
USUARIS 

Teleassistència 261 81 342 
Servei de menjador 1 0 1 
Menjar a domicili 4 0 4 
Centre de dia 10 5 15 
Transport adaptat 6 2 8 
TOTAL USUARIS 282 88 370 

 
 

FRANJA D'EDAT DELS 
USUARIS 

AJUT 
PERSONAL 

AJUT A LA 
LLAR 

AJUT 
FAMILIAR TOTAL

De 0 a 18 anys 32 35 27 94 
De 19 a 64 anys 47 51 36 134 
De 65 a 84 anys 270 256 222 748 
De 85 anys o més 38 34 31 103 
TOTAL 387 376 316 1.079 

 
 
 

Infància / 
Adolescència              
(0-18 anys) 

Adults                                                
(19-64 
anys) 

Gent Gran                                          
(65-84 
anys) 

Gent Gran                                          
(85 anys o 
més) 

Tipologia de 
Llar 

H D Total H D Total H D Total H D Total 

TOTAL  

Unipersonal     0 8 12 20 80 100 180 6 10 16 216 
Sense nucli     0     0     0     0 0 
Monoparental 10 30 40 8 38 46     0     0 76 
Nuclear 20 22 42 18 40 58 100 118 218 10 20 30 328 
Extensa o 
ampliada 

    0 10 16 26     0     0 26 

Múltiple     0 0 2 2     0     0 2 
TOTAL 
USUARIS 

30 52 82 0 108 108 180 218 0 0 0 0 648 

 
 
 
1.9 SERVEI D’AJUDA A DOMICILI - DEPENDÈNCIA 
 

El Servei d'ajuda a domicili (SAD) és un dels serveis inclosos en l'acord del Pla 
Individualitzat d'Atenció (PIA) de les persones que han estat valorades pels equips 
de valoració de la dependència (SEVAD) i es troben en un dels graus i nivells 
establerts per la llei 39/2006. A l'any 2010 les persones que els ha estat reconegut 
un grau II – nivell 1 de dependència, poden optar a un dels recursos de la cartera 
de servei de la Llei de la dependència, inclos el SAD. La intensitat del SAD ve 
marcat per el decret 787/2007, de 8 de juny, amb la següent taula de valors: 
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 Nivell 2 Nivell 1 

Grau III 30 hores 25 hores 

Grau II 20 hores 15 hores 

 
Durant l'any 2009 s'han atès 71 persona amb SAD-PIA 
 
Les característiques de les persones que gaudeixen del servei de SAD-PIA a la 
comarca són: 
 

 MENORS ADULTS GENT GRAN TOTAL 

Nº hores  anuals 387 hores 1170 hores 6332 hores 7889h 

Nº usuaris atesos   2 6 63 71 

 
Nombre d'usuaris segons franja d'edat i tipus d'ajut 
 

Franja d'edat Ajut personal  Ajut familiar TOTAL  

De 0 a 18 anys 1 1 2 

De 19 a 64 anys 3 3 6 

De 65 a més  45 18 63 

TOTAL 49 22 71 

 
Nombre d'usuaris del servei segons franja d'edat, sexe i tipologia de llar 
 

 Infància De 19 a 64 anys > 65 anys TOTAL 

Tipologia de 
llar 

Home Dona Home Dona Home  Dona   

Unipersonal     2 3 5 

Monoparent
al 

     2 2 

Nuclear 2  3 3 1 1 10 

Extensa     10 44 54 

TOTAL  2  3 3 13 50 71 

 
Nombre d'usuaris del servei segons grau i nivell  
 
 

Grau i Nivell Número d’usuaris de SAD 

Grau III – Nivell 2 12 

Grau III – Nivell 1 27 

Grau II – Nivell 2 16 

Grau II – Nivell 1  16 

TOTAL 71 
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Les principals tasques que es realitzen al domicili amb el servei de SAD van 
dirigides a la persona en situació de dependència, sempre tenint en compte al 
cuidador principal i per aquest fet es diferencien 2 tipus de tasca:  
 
Tasques dirigides a la persona depenent 

• Higiene personal diària 
• Aixecar i enllitar l'usuari 
• Administració i /o control de medicació 
• Supervisar alimentació 
• Educació en hàbits 

 
Tasques dirigides a la persona cuidadora 

• Descarrega del cuidador  
• Prevenció de claudicació del cuidador 
• Ajudar en la realització d'ABVD (activitats bàsiques de la vida diària) 

 
Finançament: 
Departament d'acció social i ciutadania  
Ajuntaments de la Comarca  
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
Copagament per part dels usuaris 
 
 
1.10 PROGRAMA: PRESTACIONS ECONÒMIQUES NO PERIÒDIQUES PER 
URGÈNCIES SOCIALS 
 
 
Aquest programa sorgeix de la necessitat de donar resposta a les persones amb 
carència de recursos econòmics i que han d’afrontar necessitats bàsiques de 
caràcter puntual que no estan cobertes pels diferents sistemes públics.  
 
Estan dirigides a persones individuals o unitats familiars que reuneixin alguna de les 
següents condicions: 

• No tenir suficients recursos econòmics, no disposar de cap més bé que no 
sigui l’habitatge habitual i no tenir saldos bancaris.  

• Presentar factors de risc social o una situació sobrevinguda (atur, viduïtat, 
etc) que hagi reduït la capacitat adquisitiva de la persona o de la unitat 
familiar.  

• Estar afectades per una emergència greu i imprevisible que provoqui una 
situació de necessitat: incendis, inundacions, accidents, etc.  

• Tenir un Pla de Treball vigent a l’Àrea bàsica de serveis socials.  
• Reunir les condicions especifiques per cada tipus d’ajut.  

 
Per les persones i o famílies amb insuficients recursos econòmics i que presentin 
factors de risc social, la prestació econòmica no periòdica es concep com una eina 
més per aconseguir els objectius acordats entre la persona o família destinatària i 
els serveis socials, i no com un fi en si mateix. La sol·licitud ha de formar part, per 
tant, d’un pla d’intervenció social mitjançant el qual l’ajut pugui evitar un retrocés 
en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres 
del nucli familiar. 
 
Per la seva naturalesa, aquestes prestacions no estan sotmeses a un termini 
concret de sol·licitud, atès que la seva urgència es pot presentar en qualsevol 
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moment de l’any. Es procurarà, sempre que sigui possible, que el sol·licitant es faci 
càrrec d’una part de l’objecte o del servei al qual va destinat l’ajut. 
 
Aquestes prestacions econòmiques no periòdiques abasten la següent classificació 
en funció de les necessitats a atendre: 
 

• Ajuts per a l’habitatge (lloguer, pensions, hostals, consums de primera 
necessitat: aigua, llum i gas) 

• Ajuts per a necessitats primàries i de manutenció (llet i bolquers per nadons, 
manutenció en general) 

• Ajuts per a activitats educatives (pagament de l’escola infantil, del menjador 
escolar, activitats infantils) 

• Ajuts per transport (desplaçaments per afavorir la inserció laboral i inserció 
social) 

• Ajuts per motius sociosanitaris (ajudes tècniques, tractaments mèdics, 
despeses de farmàcia no cobertes per la Seguretat Social, despeses d’estada 
a centre de dia i/o residencies) 

 
Aquestes prestacions del Consell Comarcal complementen els ajuts que es tramiten 
des dels diferents ajuntaments de la comarca i altres entitats de caràcter benèfic. 
En els casos on no queda clar el seu empadronament o la vinculació amb el 
municipi, es tramita directament des del Consell Comarcal.  
 
No obstant, els ajuntaments han de disposar d’una partida pressupostària per 
poder cobrir aquestes situacions i sobretot amb una bestreta àgil en el propi 
territori per poder donar sortida als imprevistos urgents.  
 
Durant l’any 2009 el Consell Comarcal ha resolt un total de 213 ajuts d’urgència 
amb una despesa total de 39.477,85 €.  
 
Distribució dels ajuts per EBASP del Consell Comarcal. Aquests ajuts s’han 
distribuït per EBASP de la següent manera: 
 
EBASP NÚMERO D’AJUTS TOTAL DE DESPESA 
Sant Pere Pescador 36 5.447,25 € 
Llançà 53 12.727,71 € 
Vilajuïga 12 2.829,05 € 
Castelló d’Empúries 22 4.355,20 € 
Vilafant 49 7.282,60 € 
Sector Consell Comarcal 16 1.753,24 € 
La Jonquera 22 4.616,80 € 
L’Escala 3 446,00 € 
TOTAL 213 39.477,85 € 
 
No s’inclouen els ajuts d’urgència que s’han concedit directament des dels 
ajuntaments 
 
 
1.11 SERVEI D’HABITATGE SOCIAL  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va posar en funcionament el Servei 
d’Habitatge Social el mes de juny del 2006, el qual constava de dues places en un 
habitatge, per a la inserció de persones, famílies i col·lectius en risc de marginació i 
manca d’habitatge. Durant l’any 2007 es va augmentar el número de places a 5 i l’any 
2008 es va ampliar el nombre de places fins a 10, distribuïdes en tres habitatges 
ubicats a Figueres. 
 



 46

Per tal d’abordar la creixent problemàtica associada a la manca d’habitatge durant el 
2009 s’ha diversificat el projecte en tres accions diferents (aquestes accions s’han 
realitzat amb un conveni amb l’Associació Tallers):  
 
1. PROJECTE NABIS: Nuclis d’habitatge d’inclusió social 
 
Persones amb condicions molt diverses i extremes que els aboquen a la marginació: 
dependència per elevat consum d'alcohol i drogues, immigrants econòmics, dones 
joves amb càrregues familiars, malaltia mental, origen social desfavorit, etc. 
 
La causa d'aquest problema resta en la interacció de les dues categories i la 
combinació dels factors que provoca una espiral descendent on un problema 
agreuja l'altre i acaba portant a una situació límit. Els que anomenem Nuclis 
d'Habitatge són doncs, punts de partida, a traves del seu Itinerari d'Inserció la 
persona restableixi la seva autonomia social, en un període de temps més o menys 
llarg (segons problemàtica) que oscil·la entre els tres mesos i els dos anys. El 2009 
es va continuar mantenint els tres pisos de Figueres, amb un total de 10 places. 
S’ha fet una inversió de 1.215,99 € per equipaments dels pisos. 
 
PERSONES ATESES HOMES DONES 

24 persones 17 homes 7 dones 
 
2. PROJECTE SIHABIS: Servei d’Intermediació en l’Habitatge d’Inclusió Social 
 
Servei destinat principalment a famílies i diferents unitats familiars, així com a 
petits grups que demostrin bon nivell de convivència (2, 3 ó 4 persones) i en algun 
cas a persones soles del col·lectiu abans esmentat, i que per tant, no poden accedir 
al mercat normal de lloguer. 
 
Es troba un habitatge de lloguer, en un barri adequat per la unitat familiar, es fan 
gestions amb el propietari, si aquest no vol llogar directament, l’entitat arrenda 
l’habitatge, i finalment es dissenya l'Itinerari amb els diferents agents socials 
(treballadors/es socials, terapeuta, metges, ...) que intervenen i amb el propi 
interessat, i es recull tot en un Contracte de Subarrendament i de Suport a 
l'Inserció Social, que es renovarà anualment i fins a 5 anys. 
 
El mateix servei ajudarà a la unitat familiar a sol·licitar els ajuts al lloguer, a vetllar 
per la bona convivència, detectar problemàtiques econòmiques i en general 
controlar les diferents variables que aboquen a la marginació.  
 
Durant el 2009, 5 unitats familiars amb un total de 19 persones, es va formalitzar 
els contractes de lloguer i tenen habitatge. 
 
FAMÍLIES ADULTS 

BENEFICIARIS 
MENORS 

BENEFICIARIS 
QUANTITAT 

SUBVENCIONADA 
(dipòsit pis) 

5 8 11 3.785 € 
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2. SERVEIS DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ 
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2.1 SERVEI D’ASSESSORAMENT, SUPORT I EXECUCIÓ TÈCNICA EN TEMES 
VINCULATS AMB LA IMMIGRACIÓ 
 
FINALITAT 
Atendre i respondre a les temàtiques que planteja la nova realitat social resultat 
dels processos migratoris. 
 
PRESTACIONS 

• Informació i assessorament en temes d’estrangeria. 
• Informació i assessorament sobre aspectes i/o equipaments religiosos. 
• Suport i assessorament a les iniciatives locals que tinguin com a finalitat 

afavorir la integració de les persones immigrades. 
• Facilitar la traducció de documents públics. 
• Documentació i recerca d’assessorament extern. 
• Suport tècnic i dinamització de l’associacionisme. 

 
ADREÇAT A 
Responsables polítics, professionals de l’administració i de les entitats d’iniciativa 
social, associacions d’immigrants, professionals de l’àmbit acadèmic i universitari. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
- 1 mediador intercultural 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Suport i assessorament a administracions locals 
 
En total s’han atès 114 consultes de personal tècnic i administratiu dels 
ajuntaments, principalment sobre les següents qüestions: possibilitats de 
regularització de les persones estrangeres, reagrupacions familiars, renovacions de 
les autoritzacions de residència i de treball, informes d’arrelament social i informes 
d’habitatge. Aquestes consultes han estat ateses, majoritàriament, pel mediador 
intercultural. Respecte a l’any 2008 el número de demandes va augmentar en 78 
consultes. 
 
Gestió i seguiment de la convocatòria de subvencions públiques per a 
projectes relacionats amb la immigració a la comarca de l’Alt Empordà de 
l’any 2009, que de manera conjunta realitza el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Ajuntament de Figueres. Es van concedir 15 subvencions a diferents 
projectes d’entitats de la comarca. 
 
Elaboració i seguiment dels programes vinculats a la sol·licitud de subvencions 
de la convocatòria per a ens locals de Catalunya, per al desenvolupament 
de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres 
immigrades per a l’any 2009, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Col·laboració en l’elaboració dels projectes de participació ciutadana presentats 
a la convocatòria de subvencions del Departament de Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Elaboració del projecte “Posa’t el dia! Clica i connecta’t. Projecte per 
promoure el coneixement i l’ús de les TIC” que es va presentar a la 
convocatòria de subvencions a ens locals per a la cooperació interadministrativa en 
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matèria d’actuacions comunitàries per a l’any 2009 de la Secretaria d’Acció Social 
del Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Col·laboració en l’organització de les Aules de Formació Cultural de la Gent 
Gran. L’any 2009 Figueres va ser la capital de la cultura catalana i es va dedicar les 
Aules a temàtiques d’actualitat internacional amb la finalitat d’entendre millor el 
món i la societat actuals.  
 
Col·laboració amb Linguamón-Casa de les Llengües, un organisme 
governamental creat l’any 2005 i integrat per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’elaborar un directori dels serveis de traducció i 
interpretació que s’ofereixen a Catalunya. 
 

Col·laboració en la preparació i presentació de diversos projectes proposats per la 
ENTP: 

• China Invest 
• CIUDAD, Coopération en matière de Développement Urbain et de Dialogue 
• Formations à la créativité économique et appui à l’emploi des jeunes – PLUS 

EMPLOI 
• Labour Plus, Innovatives strategies for equal employment  
• Strategies for territorial governance in the Mediterranean region MED 

STRATEM 
• Integrated approach to town centre regeneration in Mediterranean countries 

TOCER 
• TRUST. TRust bUilding among Social groups as a Tool against urban 

exclusion 
 
Suport i assessorament a entitats: 
 
Suport a l’elaboració i seguiment de 4 projectes presentats pels centres 
islàmics Al-Wahda i Annour de Figueres, el centre islàmic d’Empuriabrava i el centre 
islàmic El Firdaous de la Jonquera, en el marc de la convocatòria d’ajuts de la 
DGAR de la Generalitat de Catalunya, per a activitats destinades a fomentar la 
relació entre entitats i confessions religioses i la societat catalana l’any 2009. 
 
Suport a l’elaboració de 2 projectes presentats pel centre islàmic 
d’Empuriabrava i pel centre islàmic de la Jonquera, en el marc de la convocatòria 
d’ajuts de la Fundación Pluralismo y Convivència per a projectes de caràcter  
educatiu, cultural y de integració social de las entitats, comunitats y centres de 
culte l’any 2009. 
 
Suport a 4 entitats per presentar-se a la convocatòria de subvencions 
públiques per a projectes relacionats amb la immigració en el municipi de 
Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà l’any 2009.  
 
Suport a la creació i constitució de l’Associació Sociocultural dels Immigrants 
Marroquins a l’Empordà (ASSOMEM).  
 
Suport a associacions per renovar i modificar els seus òrgans de representació. Al 
llarg del 2009 s’han atès 29 peticions d’aquest tipus. 
 
Aquestes diferents intervencions formen part del treball d’àmbit comunitari i 
d’interrelació amb les entitats de la comarca que ve realitzant el mediador 
intercultural. 

 



 50

Número d'entitats ateses per municipi 

52%

21%

19%

8%

Figueres La Jonquera Castelló d’Empúries Roses

 
 

Quadre resum entitats i municipi 
 

Municipi 

 Entitat  

sol·licitant 

 Total 

interven

cions 

Figueres C.I. Annour 8 
  C.I. Essalam 5 
  As. Al-Hidaya 3 
  ACD Poble Amazigh 3 
  As. Amigos del Koundara 3 
  As. ASSOMEM 2 
  C.I. Marca de l’Ham 2 
  As. Tinare Fuladu 2 
  C.I. Al Wahda 2 
  As. AMISI 2 
  As Sodepau 1 
  Subtotal 33 
La Jonquera C.I. El Firdaous 13 
Castelló d’Empúries C.I. Empuriabrava 12 

Roses 
As. Roses pel 
Desenvolupament 5 

   Total 63 
 
 
FINANÇAMENT 
- Departament  d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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2.2 SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I TRADUCCIÓ 
 
FINALITAT 
Col·laborar en l’atenció a les necessitats socials de la població immigrada. Prevenir, 
detectar i resoldre els conflictes individuals, familiars o grupals que es donen en 
diferents àmbits de la societat per a fomentar la cohesió social. 
 
PRESTACIONS 

• Acompanyament i derivació de les persones immigrades a altres serveis. 
• Assessorament dels professionals i entitats respecte a aspectes 

sòcioculturals de la població immigrada i/o del seu procés migratori.  
• Col·laboració i suport a accions de dinamització comunitària. 
• Prevenció, negociació i/o mediació en situacions de conflicte.  
• Borsa de traductors 

 
ADREÇAT A 
Persones immigrades, professionals de món sanitari, educatiu i social, així com a 
entitats i associacions. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
- 1 mediador intercultural  
- 2 mediadores interculturals 
- 1 mediadora intercultural (jornada parcial) 
- Col·laboradors del servei de la Borsa de traductors. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 

Servei de Mediació Intercultural (SMI) 

 

L’any 2009, el SMI ha continuat amb l’equip de mediadors/es que es va ampliar 
l’any 2006. Es compte amb un equip de quatre mediadors/es, amb perfils 
complementaris, així com dedicacions horàries i permanències en diferents serveis 
d’atenció a les persones, particularment en l’àmbit de serveis socials i de la salut en 
el marc d’actuació del Programa Salut i Immigració, del Departament de Salut 
de la Generalitat. El desenvolupament d’aquest Programa ha permès atendre 
durant l’any 2009 un total de 2.570 demandes distribuïdes de la següent manera: 
 

Centre de salut sol·licitant Total d’intervencions 
Hospital comarcal de Figueres 627 
CAP Ernest Lluch 365 
Dispensari Marca de l’Ham 472 
Centre de Salut Mental 58 
PACEM 37 
CAP Roses 646 
CAP l’Escala  198 
Centre de salut de Castelló 167 
Total 2.570 

 
El total d’intervencions respecte a l’any 2008, ha disminuït un 16%. Cal tenir en 
compte que l’any 2008 el número d’intervencions, respecte l’any 2007, s’havia 
incrementat en gairebé un 88%. Per tant, hem d’entendre que el número 
d’intervencions s’ha estabilitzat al voltant de la xifra del 2009. Respecte aquesta 
lleugera disminució cal considerar dos factors. En primer lloc, a partir del juliol del 
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2009, es va realitzar un procés d’adaptació al registre informàtic dels usuaris atesos 
i, en segon lloc, la demanda per part dels professionals es va incrementar, fet que 
implica que les intervencions siguin més complexes i, per tant, requereixin dedicar-
hi més temps per usuari/usuària. 
 
Tot seguit adjuntem el quadre resum de les intervencions efectuades des del SMI. 
Aquest quadre no inclou les actuacions realitzades en el marc del Programa de 
Salut i Immigració, anteriorment detallades. A nivell quantitatiu, destacar que el 
SMI ha realitzat 1.097 intervencions al llarg de l’any passat. Respecte a l’any 
2008 l’augment d’intervencions va ser del 89%.  
 

Municipi Servei sol·licitant 
Total 

intervencions 
Figueres 

OMAC 318 
 EBASP 82 

  CEIP 54 
 EAIA 34 
 OIAE 28 
 Servei de Resposta Urgent 18 
 Àrees/Serveis Ajuntament 20 
 Xarxa de Salut Mental 15 
 Càritas 10 
 SDIL  9 
 CRAE Albera 7 
 Sociosanitari Bernat Jaume 6 
 Fundació Altem 4 
 Hospital Figueres 4 
 Salut Mental i Addiccions 4 
 Jutjats Figueres  3 
 OTG 3 
 UGT 3 
 Centre Salut Marca de l’Ham 2 
 Equip de Dependència 2 
 Hospital Josep Trueta 2 
 Educació Consell 1 
 Equip Intervenció Familiar 1 
 API  1 
 Centre penitenciari Figueres 1 
 IES 1 
  Subtotal 633 
Roses EBASP 114 
 CEIP 26 
 Àrees/Serveis Ajuntament 5 
 Subtotal  145 

EBASP 76 Castelló 
d'Empúries CEIP 8 
 Àrees/Serveis Ajuntament 3 
 Subtotal 87 
L'Escala EBASP  79 
 CEIP 4 
 IES 3 
 Subtotal 86 
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Sant Pere Pescador EBASP  45 
 CEIP 5 
  Subtotal 50 
La Jonquera EBASP 16 
  CEIP 6 
 IES 4 
 Àrees/Serveis Ajuntament 6 
  Subtotal 32 
Cadaqués EBASP 5 
 Àrees/Serveis Ajuntament 8 
  Subtotal 13 
Cabanes EBASP 11 

  Àrees/Serveis Ajuntament 1 
  Subtotal 12 
Llançà EBASP 9 

  IES 2 
 Subtotal 11 
El Port de la Selva EBASP 4 
 Àrees/Serveis Ajuntament 1 
 Subtotal 5 
Vilafant EBASP 3 
Vilajuïga EBASP 3 
Vilamacolum EBASP 2 

  Àrees/Serveis Ajuntament 1 
 Subtotal 3 
Agullana EBASP 1 

  Àrees/Serveis Ajuntament 1 
 Subtotal 2 
Navata EBASP 2 
Boadella – Les Escaules Àrees/Serveis Ajuntament 1 
Camallera EBASP 1 
Siurana EBASP 1 
Masarac  EBASP 1 
Palau Saverdera EBASP 1 
Pont de Molins  EBASP 1 
Portbou EBASP 1 
Sant Climent Sescebes EBASP 1 
Ventalló EBASP 1 
Vilamalla Àrees/Serveis Ajuntament 1 

 
TOTAL INTERVENCIONS 

1097 

 

ATENCIÓ DIRECTA 

USUARIS/USUÀRIES 
206 
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Total d'intervencions per municipi any 2009

57%

13% 8%

8%

5%

3%

6%

Figueres Roses Castelló d'Empúries

L'Escala Sant Pere Pescador La Jonquera

Altres
 

 

Àmbits d’actuació           Total d'intervencions 
Acollida  552 
Social 524 
Educatiu  126 
Àrees / serveis ajuntaments 48 
Salut 33 
Altres 20 
Total 1303 

 

Total d'intervencions per àmbits any 2009

41%

40%

10%

4%

2%
3%

Acollida Social

Educatiu Àrees/Serveis Ajuntaments

Salut Altres
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La Borsa de traductors 

 
Creada el juliol de l’any 2006, actua com un recurs de caràcter complementari per 
atendre aquelles demandes dels diferents àmbits i serveis públics d’atenció a les 
persones que requereixen d’una atenció específica i que des de l’actual equip de 
mediadors no es pot atendre de manera prou satisfactòria. L’any 2009 la Borsa va 
atendre 71 sol·licituds procedents dels diferents serveis públics de la comarca. 
Algunes d'aquestes sol·licituds, concretament 11, van correspondre a intervencions 
grupals en el marc de les sessions d'acollida del municipi de Figueres. La resta 
d'intervencions els beneficiaris són bàsicament el professional i l'usuari/ària. Per 
tant, el número de beneficiaris ha estat de 584. Els idiomes sol·licitats van ser: 
alemany, anglès, àrab, fula, francès, polonès, portuguès, romanès, rus, souninké, 
ucraïnès i xinès.  
 
La Borsa compta amb uns 30 col·laboradors i ofereix la possibilitat de poder 
intervenir en 18 llengües diferents. Respecte a l’any 2008 el número de 
demandes va augmentar en un 48%. 
 
 
FINANÇAMENT 
- Departament  d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Departament d’Educació 
- Fundació Salut Empordà. Departament de Salut 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 
2. 3 SERVEI D’INFORMACIÓ ESTADÍSTICA SOBRE ESTRANGERIA I IMMIGRACIÓ 
 
FINALITAT 
Informar sobre la realitat demogràfica i social de la comarca per poder preveure les 
necessitats i planificar les actuacions. 
 
PRESTACIONS 

• Actualització de la informació estadística recollida en els padrons dels 
ajuntaments de la comarca. 

• Elaboració i valoració de les principals variables sociodemogràfiques de la 
població estrangera resident en els municipis de la comarca. 

 
ADREÇAT A 
Administracions i serveis públics. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Observatori comarcal de la immigració.  
 
Es recullen les dades d’empadronament dels municipis de la comarca (a 31 de 
desembre de l’any 2008) i s’elabora l’Informe estadístic “La població estrangera a 
l’Alt Empordà. Desembre 2008” que s’envia a tots els ajuntaments de la comarca. 
 
Observatori de les dones immigrades (www.inmigradas.org) 
 
A finals de l’any 2008 es va crear i presentar  l’Observatori de les dones 
immigrades sorgit arran del projecte europeu "La mujer inmigrada. Igualdad, 
participación y liderazgo en el ámbito local". El Consell Comarcal va reconvertir 
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l’espai de participació virtual del projecte europeu en un Observatori sobre dona 
immigrada, és a dir, un espai de referència pel que fa al tractament de les 
desigualtats de la dona immigrada. Es tracta d’un projecte basat en la 
transversalitat entre el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració i les polítiques de 
gènere del Consell Comarcal i, més enllà, entre les diferents institucions de cada 
àmbit principalment a nivell català, europeu i llatinoamericà. La participació de les 
dones, especialment les immigrades, i de les entitats de dones ha estat un dels 
objectius perseguits, i que s’ha portat a terme especialment a través dels Premis 
Nayra 09. L’Observatori ve rebre 2.845 visites i més de 30.000 pàgines van 
ser visitades. 
 
L’Observatori disposa també del centre de recursos virtual que  compta amb 
una trentena de documents perquè puguin ser consultats i descarregats per la 
ciutadania i el personal tècnic que treballa en l’estudi i la planificació de les 
polítiques de gènere i/o immigració, alguns documents registren més de 80 
descàrregues. També es va promoure l’intercanvi d’informació sobre notícies i 
activitats, amb un total de 28 notícies i 36 activitats difoses durant el 2009. 
Finalment, es van recollir nous espais d’interès a Internet que tractin aspectes 
relacionats amb les dones immigrades: 37 centres d’estudi i observatoris sobre 
gènere i/o immigració; 29 entitats de dones i de persones immigrades i 21 
administracions que enfocades a dones o a persones immigrades.   
 
Durant 2009, la web s’ha consolidat amb diverses accions, les més importants han 
estat: la convocatòria dels Premis Nayra 09, celebrats el 27 de novembre de 2009 
(amb 22 projectes presentats per part d’entitats i administracions locals) i la difusió 
del primer butlletí de l’Observatori (sol·licitat per unes 65 persones i entitats).  
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Institut Català de les Dones 
 
 
2.4 SERVEI DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE PERSONES IMMIGRANTS 
 
FINALITAT 
Promoure i facilitar la integració de les persones nouvingudes d’origen estranger. 
 
PRESTACIONS 

• Orientació i informació a les persones immigrades sobre els seus drets i 
deures i sobre l’accés als recursos existents. 

• Disseny de productes o accions específiques encaminades a facilitar la 
integració de les persones nouvingudes d’origen estranger. 

• Col·laboració amb altres serveis i organismes públics en l’organització de 
mòduls formatius diversos: àmbit laboral, coneixement de l’entorn, formació 
lingüística, etc. 

 
ADREÇAT A 
Persones immigrants d’origen estranger i a serveis i organismes públics. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
- 1 mediador intercultural 
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ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Oficina Itinerant d’Assessorament a l’Estranger (OIAE) 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, mitjançant el Pla Territorial Ciutadania i 
Immigració, ha continuat coordinant el servei d'assessorament jurídic en matèria 
d'estrangeria. El servei s’ha prestat en els municipis de Roses, l’Escala, Castelló 
d’Empúries (Empuriabrava), altres municipis per demanda (principalment a Sant 
Pere Pescador i Llançà) i a les dependències de l’Àrea de Benestar del Consell 
Comarcal.  
 
L’OIAE ha atès un total de  535 consultes a nivell de la comarca, sense comptar 
les que Càritas realitza a la seva seu de Figueres. L’any 2008 l’OIAE va atendre 308 
consultes, per tant, l’increment experimentat pel servei ha estat del 73’7%.  
 
Tipologies de consultes ateses: 

DEMANDES:  
Sector 
CCAE Roses L'Escala 

Castelló 
d'Empúries TOTAL 

Arrelament 68 46 53 51 218 
Altres 18 23 26 14 81 
Informació Regularització 6 14 8 5 33 
Renovació permís 5 8 12 6 31 
Canvi de permís 1 15 6 7 29 
Permís  comunitari 7 6 4 12 29 
Reagrupació Familiar 4 4 10 10 28 
1r permís residència 8 3 2 3 16 
Circumstàncies 
excepcionals 

4 
7 1 4 16 

Expulsió 4 7   3 14 
Recurs 5   3 4 12 
Estat tràmit 4 4 3   11 
Autorització treball 1 2 1   4 
Oferta Nominativa 2   1 1 4 
1r permís treball       2 2 
Carta d'invitació       2 2 
Nacionalitat       2 2 
Derivació jurídica     1   1 
Problemes. Socials    1     1 
Retorn voluntari       1 1 
TOTAL 137 140 131 127 535 
 
Principals nacionalitats ateses: 

PAÍS 
Sector 
CCAE 

Roses l'Escala Castelló TOTAL 

MARROC 36 48 42 44 170 
GÀMBIA 25 4 9 3 41 
BRASIL 3 23 7 1 34 
SENEGAL 13 10 1 9 33 
BOLÍVIA 14 13   3 30 
HONDURES 4 3 14   21 
URUGUAI   2 4 15 21 
GUINEA KONACRY 8   2 8 18 
ARGENTINA 4 2 2 8 16 
PERÚ 1 4 7 3 15 
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Coordinació de la Taula Territorial de Salut i Immigració de l’Alt Empordà  
 
Desenvolupament del Programa de Salut i Immigració del Departament de Salut a 
l’Alt Empordà. En el context d’aquest Programa, es va renovar el conveni entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Salut Empordà per fer efectiva la 
renovació de les tres mediadores interculturals en l’àmbit de la salut. 
També es van convocar les dues taules de seguiment del Programa els dies 3 de 
febrer i 23 de juliol de 2009. A més, es van realitzar un total de quatre reunions de 
coordinació amb l’equip de mediadores. 
 
Taules de treball per a la prevenció i seguiment  de la MGF.  
 
L’any 2008 es va presentar la segona edició del Protocol de prevenció i actuació de 
la MGF i, en el marc de la taula comarcal de treball per a la prevenció i seguiment 
de la MGF, es va decidir la creació de tres taules locals: Figueres, l’Escala i Roses. 
Des del Pla es coordina les taules de l’Escala i Roses i es participa a la de Figueres. 
A nivell territorial aquestes taules es distribueixen i incorporen la resta de municipis 
de la comarca. Les taules reuneixen els diferents professionals dels àmbits 
d’atenció a les persones: educació, serveis socials, salut, policia, mediadors/es 
interculturals i tècnics d’immigració. L’any 2009 les Taules de Roses i de 
l’Escala s’han reunit en dues ocasions cadascuna. 
 
Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i Unió de Pagesos 
de Catalunya.  
 
En el marc d’aquest conveni es va gestionar conjuntament amb la Unió de Pagesos, 
la convocatòria per a la concessió de subvencions pel desenvolupament de 
projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats per realitzar obres i 
serveis d’interès general i social. En concret es va procedir a la contractació de 4 
encarregats d’allotjament per a treballadors temporers agraris per a la 
campanya 2009 a la comarca.  
 
A la campanya de l'any 2009 es va vetllar per a la gestió de l’adequació d’un total 
de 21 allotjaments on s’hi van allotjar aproximadament 260 temporers, 
majoritàriament treballadors estrangers “interiors” (un 77%), és a dir, amb permís 
de residència i treball. Principalment eren de nacionalitat romanesa, senegalesa, 
gambiana i marroquina. Un 23% dels temporers eren procedents dels seus països 
d’origen, concretament de Romania (67%) i de Colòmbia (33%). Per gènere, els 
temporers romanesos un 45% eren homes i un 55% dones. Pel que fa als 
colombians tots eren homes. Igualment, els temporers “interiors” van ser 
majoritàriament homes. Aquests temporers es van distribuir entre una trentena 
d’empresaris agraris de l’Alt Empordà. 
 
Un dels fets més destacables d’aquesta campanya va ser el canvi de la tipologia 
dels temporers. Si els anys 2005, 2006 i 2007 tots eren contractats en origen, el 
2009 aquest col·lectiu només va representar el 23%. L’any 2008 aquest 
percentatge era del 87%. Aquest canvi sobtat en només dos anys ha comportat un 
procés d’adaptació igualment ràpid de les tasques dels encarregats d’allotjament. 
En el context econòmic actual, la contractació d’interiors suposa col·laborar en les 
polítiques de generació d’ocupació de les persones que ja es troben residents a 
Catalunya. 
 
Cursos extraordinaris d’iniciació al català (CNL) 
 
L’any 2009 ses va col·laborar amb el CNL amb la realització de 12 cursos 
d’iniciació al català en els municipis de Sant Pere Pescador, La Jonquera, Navata, 
Palau-Saverdera, Llançà, Ventalló i Vilafant. Total de beneficiaris: 179. 
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nivell de  
català 

nombre de 
cursos 

Núm. d'alumnes 
inscrits 

 en els cursos 

Núm. d'alumnes que han 
finalitzat els cursos 

B1 8 148 124 
B2 2 44 32 
B3 2 28 23 

 
Plans locals d’acollida.  
 
Tenint en compte que la Llei d’Acollida havia d’entrar en vigor l’any 2008, es va 
considerar la idoneïtat d’elaborar un seguit de plans locals d’acollida. L’any 2007 es 
va contractar al Gabinet d’Estudis Socials (GES) pel disseny de quatre plans locals, 
concretament pels municipis de Cadaqués, Castelló d’Empúries, La Jonquera i 
l’Escala. Al llarg de l’any 2008 aquests quatre plans es van elaborar, consensuar i 
presentar, dotant d’aquesta manera a aquests municipis d’una eina de diagnòstic i 
propostes de treball en l’àmbit de l’acollida de la població nouvinguda. Igualment a 
l’any 2008 els municipis de Sant Pere Pescador i Roses, també amb la col·laboració 
del CCAE, van iniciar els treballs d’elaboració dels seus plans i van ser presentats el 
juny i juliol de l’any 2009, respectivament. 
 
Sessions locals d’acollida 
 
Col·laboració amb els Ajuntaments de Castelló d’Empúries i de Roses en 
l’organització de les sessions d’acollida que es porten a terme mensualment, de 
manera alterna, i que van dirigides a les persones nouvingudes.  
 

• 2 de juny a Castelló d'Empúries, 16 assistents. 
• 9 de juny a Roses, 11 assistents. 
• 15 de setembre a Roses, 11 assistents. 

 
Col·laboració amb l’Ajuntament de Masarac i amb l’EBASP d’aquest municipi en 
l’organització de les sessions d’acollida que van tenir lloc els dies 7, 14 i 21 de 
desembre. Número d’assistents: 24. 
 
Col·laboració amb l’Àrea d’immigració, diversitat i cooperació de l’Ajuntament de 
Figueres, en el marc del Programa “Figueres ciutat acollidora” en les sessions 
sobre l’accés al sistema sanitari català que s’organitzen mensualment i que van 
dirigides a les persones nouvingudes al municipi. 
 
Convenis de col·laboració  
 
Es van subscriure quatre convenis de col·laboració amb els ajuntaments de 
Castelló d’Empúries, La Jonquera, l’Escala i Roses per tal d’impulsar accions en 
matèria d’acollida, igualtat i acomodació de la població d’origen immigrant.  
 
Reunions de coordinació tècnica.  
 
Durant l’any 2009 es van efectuar un total de 33 reunions de coordinació amb 
els principals ajuntaments de la comarca, la majoria de vegades amb tècnics i, 
quan ha estat precís, amb els càrrecs electes d’aquests ajuntaments. Concretament 
10 reunions amb l’Ajuntament de Figueres, 6 amb el de Roses, 4 amb el de Castelló 
d’Empúries, 4 amb el de l’Escala, 4 amb el de La Jonquera i 5 amb el de Sant Pere 
Pescador.  
 
També es va assistir a 7 reunions de coordinació territorial de les comarques de 
Girona amb el responsable tècnic de la Secretaria per a la Immigració de Girona. 
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FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Departament de Treball 
- Fundació Salut Empordà. Departament de Salut 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 
2.5 SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN TEMES D’IMMIGRACIÓ 
 
FINALITAT 
Fomentar la convivència social en un entorn culturalment divers. 
 
PRESTACIONS 

• Organització de conferències, jornades o xerrades que ajudin a entendre i 
comprendre millor el fenomen de la immigració. 

• Organització d’activitats formatives sobre temàtiques relacionades amb els 
fenòmens migratoris. 

• Organització de cursos de gestió i formació per a associacions. 
• Coordinació de tallers interculturals de mares i pares als centres educatius. 

 
ADREÇAT A 
Ciutadans/es en general, professionals de l’àmbit social (sector públic i privat), 
educadors/es i associacions. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 

Cicle de jornades formatives entorn de la nova ciutadania: Nos+altres. 
Àfrica subsahariana (Gàmbia i el Senegal).  
 

Celebrades els dies 25 de novembre a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i 2 de desembre a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. Número 
d’assistents: 51. Les enquestes de valoració de la Jornada van reflectir que més 
d’un 86% dels participants van mostrar un alt grau de satisfacció respecte els 
objectius i el desenvolupament dels continguts.  
 

Curs de gestió integral de petites associacions (nivell 1).  
 
Va tenir lloc els dies 23 i 30 de maig i 6 i 13 de juny, de les 9h a les 14h a les 
dependències de l’Oficina Comarcal de Joventut. El curs oferia formació sobre: el 
paper de les associacions en la societat, els projectes de les associacions, els 
requeriments legals i fiscals i sobre el control econòmic i fonts de finançament. 
Número d’assistents: 20. 
 

Programa “Som iguals, som diferents?”  
 
Dirigit als centres de secundària de la comarca. En el curs 2008-2009 es van 
realitzar un total de 14 tallers, 13 dels quals l’any 2009, en 4 centres d’educació 
secundària de la comarca. Se n’han beneficiat un total aproximat de 350 alumnes 
i 12 educadors. 
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FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 

 
 
FINALITAT 
Afavorir la integració de la població immigrada, facilitant l’aprenentatge de la 
llengua catalana i el coneixement de l’entorn, mitjançant una intervenció educativa 
amb adults. 
 
PRESTACIONS 

• Oferir un espai per respondre a les necessitats educatives dels membres del 
curs 

• Afavorir el desenvolupament de la persona i la seva autonomia a partir del 
coneixement de la llengua i d’activitats lúdico-educatives 

• Propiciar espais de participació i trobada particularment a dones d’origen 
immigrant 

 
ADREÇAT A 
Població immigrada resident a Sant Pere Pescador i municipis de l’entorn 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en polítiques migratòries 
- EBASP Sant Pere Pescador 
- 2 mediadores interculturals 
- 1 formadora  
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Cursos d’alfabetització i coneixement de l’entorn a Sant Pere Pescador 
 
La finalitat principal d’aquests cursos és que els i les participants adquireixin uns 
primers coneixements sobre la nostra societat, tant pel que fa a la llengua com al 
seu funcionament i organització. Així, l’objectiu general del projecte va ser portar 
a terme una intervenció educativa amb adults i oferir-los els aprenentatges bàsics 
pel que fa a la vida diària. El principal recurs utilitzat va ser La guia dels Cercles de 
Conversa.  Pel que fa a les dones també es pretén  oferir un marc relacional fora de 
les seves llars. 
 
Objectius assolits 
 

• Afavorir el desenvolupament de la persona i l’autonomia a partir del 
coneixement de la llengua. Es va proporcionar als i a les participants un 
coneixement de la llengua adequat a les necessitats de la vida diària, 
utilitzant sempre situacions quotidianes com a punt de referència,  com per 
exemple, anar al metge o buscar pis. A les classes es van simular aquestes 
situacions exercitant l’expressió oral de les mateixes.  

 
• Afavorir el desenvolupament de la persona i la seva autonomia a 
partir d’activitats lúdico-educatives. Es van realitzar tot tipus d’activitats 
lúdico-educatives, per tal de treballar fora de l’aula els diferents temes 
treballats a classe, seguint així un pedagogia més pràctica que teòrica. 

 

2.6 SERVEI DE TALLERS D’AUTONOMIA I APRENENTATGE DE LA LLENGUA 
CATALANA I EL CONEIXEMENT DE L’ENTORN 
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• Afavorir la integració i les relacions socials. Des del curs de català es 
van establir canals de comunicació amb el Taller de mares que es feia en el 
CEIP Llagut i també es va ser present en l’intent de crear un grup motor per 
crear una associació de dones a Sant Pere Pescador, permetent així la 
coneixença entre dones autòctones i nouvingudes. 

 
• Facilitar la comunicació. En tots dos grups es va buscar crear un espai de 

confiança per tal de facilitar la comunicació i sobretot l’oralitat de les 
classes, per així també conduir les classes i sobretot les activitats fora de 
l’aula cap allà on hi havia més interès per part dels participants. 

 
• Ajudar en les situacions de risc social. Aquest projecte pretén assolir 

que les persones assistents prenguin uns primers coneixements de la nostra 
societat per tal de poder desenvolupar-s’hi millor, amb el coneixement de la 
llengua poden obtenir feina de manera més fàcil, sentir-se més segurs en la 
seva vida diària i prosperar en general. 

 
El projecte va dirigit a homes i dones adults nouvinguts a Sant Pere Pescador i 
municipis de l’entorn que desconeixen la llengua del territori. La majoria dels 
participants venen derivats des de Serveis Socials. Al llarg d'aquests anys el 
projecte ha experimentat alguns canvis. Inicialment era un projecte dirigit 
principalment a dones d'origen senegambià. No obstant i a causa de la situació 
econòmica, l'any 2009 hi va haver més demanda per part dels homes que per part 
de les dones.   
 
També és important destacar que a l'any 2009 es va fer una petita prova/entrevista 
per tal de conèixer prèviament el nivell de les persones interessades i poder 
organitzar així els diferents grups en funció del nivell formatiu i de coneixement de 
la llengua. D'aquesta manera, es va assolir un major grau d'aprofitament dels 
cursos.        
 
Nombre de beneficiaris: homes nivell molt bàsic 13, homes nivell mig 14, 
homes nivell alt 12, dones tots els nivells 9. Total: 48 persones. 
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració 
- Institut Català de les Dones 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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3. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA 
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FINALITAT 
Protegir els infants i els adolescents que es troben en un ambient familiar i/o social 
que incideix negativament en el seu desenvolupament personal. 
 
PRESTACIONS 

• Diagnòstic.  
- Valoració del context personal, familiar i social del infant i/o adolescent. 
- Indicació dels factors de protecció/desprotecció de l’entorn familiar. 
- Pronòstic de recuperabilitat de les capacitats parentals.  
- Pla de treball amb la família i el menor per assolir la millora de la situació 

personal i familiar. 
- Diagnòstic de maltractaments, si s’escau, així com efectes i 

conseqüències en l’estat de salut del menor.  
- Avaluació de la situació del infant (àmbit emocional, aptitudinal i 

vincular). 
- Valoració global de la situació, conveniència o no de separar el menor del 

nucli familiar, i proposta de mesures protectores adients al menor. 
• Seguiment i tractament.  

- Obtenció i/o consolidació d’uns resultats obtinguts mitjançant suport, 
orientació, assessorament i altres intervencions. 

- Avaluació contínua de l’evolució familiar i del menor, per a mesurar la 
consecució de la normalització posterior de la situació/problema. 

- Intervenció amb la finalitat de modificar la situació social, familiar o 
personal, així com la dinàmica familiar, per a pal·liar o disminuir les 
greus disfuncions que han derivat en una situació de desemparament. 

- Programes de tractament individual o grupal. 
• Assessorament i col·laboració amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social 

(SBAS) i amb la resta d’agents del sistema, sobre temes relacionats amb 
infància en risc social. Participació en programes preventius comunitaris. 

• Intervenció preferent: menor/s d’edat en situacions greus i immediates, que 
de manera manifesta, posen en perill la vida o la integritat física (lesions, 
violència, maltractaments, abandonaments efectius i absoluts) o psíquica 
(violacions, abusos sexuals, prostitució, pornografia) del infant /adolescent i 
on cal valorar i donar una resposta ràpida, proposant una mesura de 
protecció immediata 

 
ADREÇAT A 
Infants i adolescents en situacions d’alt risc social i/o desemparament, així com les 
seves famílies. Els usuaris són derivats pels Serveis Socials d’Atenció Primària i/o el 
Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAIA) de Girona del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 
 
RECURSOS HUMANS 
Equip mutiprofessional de funcionament interdisciplinar, format per: 

- 1 pedagoga 
- 2 treballadores socials 
- 3  psicòlogues (1 en funcions de coordinadora) 
- 1 educadora social 
- 1 auxiliar administratiu 
-  

ACCIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2009 
Estudi Diagnòstic i Tractament / Atenció Individualitzada 
 

3.1 EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA EN ALT RISC SOCIAL 
(EAIA) 
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Al llarg de l’any 2009, l’EAIA ha atès un total de 237 casos, el que suposa un 
nombre aproximat al nombre de casos treballats l’any anterior.  
 
En relació a les fonts de derivació,  tot i que s’observa que es manté la tendència 
de disminució dels  casos derivats a l’EAIA per part del SAIA de Girona. Cal 
destacar que la meitat de les derivacions fetes per aquest servei corresponen a 
demandes d’intervenció preferent per part de l’EAIA.  
En relació a les fonts de detecció, els Serveis Socials del territori tornen a ser la 

principal font. Al llarg d’aquest any, s’observa que l’augment del nombre dels casos 
detectats l’any anterior per part del Departament de Salut es manté, i que 
augmenta el nombre de deteccions i derivacions dutes a terme pel Departament 
d’Educació, així com també l’augment del nombre de casos detectats per part dels 
EAIA. 
 
Pel que fa a la distribució de casos en el territori, cal destacar que Roses, amb 
la meitat de població que Figueres, deriva a l’EAIA gairebé el mateix nombre de 
casos que Figueres i que el conjunt de les SBAS de la comarca. 
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Respecte a les característiques dels menors atesos per l’EAIA: 
 

• Es detecta un augment significatiu dels casos oberts de gènere femení. 
• En relació a les obertures de l’any 2009, destaca l’augment de la franja 

d’edat 0-5 anys com a la més nombrosa, fet que implica que els protocols de 
detecció en aquestes edats són efectius. També cal destacar que gran 
nombre d’aquestes deteccions són ateses per un primer moment pels 
EVAMI, però seguidament comporten la intervenció de l’EAIA en el cas. En 
aquesta franja d’edat es pot establir una diferenciació clara en dos grups en 
funció del tipus de maltractament detectat: 

 
- En la franja 0-1 any es donen situacions de maltractament pre-natal, 

especialment menors que neixen amb síndrome d’abstinència i/o control 
d’embaràs incorrecte o inexistent. 

- Franja de 3-5 anys on es donen situacions de negligència i/o 
abandonament emocional ( disfuncions en l’establiment del vincle). 

 
• Destaca el grup de menors de 6 a 11 anys com el més nombrós dels casos 

treballats al llarg de l’any.  
• En relació a la nacionalitat, s’observa que es manté  respecte l’any anterior 

el nombre d’obertures de menors de nacionalitat espanyola i es dóna un 
lleuger augment del nombre de menors estrangers. Pel que fa als menors 
estrangers destaca l’increment d’obertures en famílies provinents de 
Romania i Bulgària.  

• En relació als casos treballats al llarg de l’any, destaquen els menors 
estrangers de nacionalitat marroquina (24), seguits pels de col·lectiu 
llatinoamericà (22) i seguidament, els de nacionalitat francesa (13) i els 
procedents de  països de l’Europa de l’Est (10). 

 
En relació a les mesures administratives, al llarg de l’any 2009, s’observa:  
 

- Descens significatiu de menors en mesura d’acolliment preadoptiu. El motiu 
d’aquest descens es deu al tancament de casos que feia temps es trobaven 
en aquesta mesura perquè finalment s’ha constituït l’adopció plena. 

- Augment dels menors en Acolliment Institucional. Cal tenir en compte que 
consten com a menors acollits en CRAE’s aquells que tot i que la proposta 
idònia és família aliena, aquesta no s’ha aplicat per manca de recurs. 

- Continua destacant l’elevat nombre de casos en mesura d’ingrés a Centre 
d’Acollida, com a resposta de protecció immediata. Cal tenir en compte que 
hi ha alguns menors que consten a les estadístiques de l’EAIA com a mesura 
de Centre d’Acollida, però aquesta situació no és real ja que la resolució 
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administrativa no s’ha aplicat per manca de col·laboració de la família i 
desaparició. Així mateix, aquesta dada correlaciona amb casos en què l’EAIA 
està intervenint i es detecta una situació de crisi que fa indispensable 
protegir immediatament el menor.  

- Augment del nombre d’Acolliments en Família Aliena. Aquest fet correlaciona 
amb l’augment de casos de menors de la franja d’edat 0-5anys, que es 
troben en Família d’Urgència i Diagnòstic. 

- Es manté el nombre de casos en la mesura d’Atenció en la Pròpia Família. 
- Augment del nombre de menors en acolliment en Família Extensa. Aquesta 

dada, juntament amb l’anterior, confirmen el treball realitzat per l’EAIA per 
mantenir els menors al territori, evitant així, la seva desvinculació de la 
pròpia família.  

 
Als darrers anys ha estat molt fluctuant el nombre de casos tancats per part de  

 
L’EAIA. Tot i que el principal motiu de tancament durant l’any 2009, ha estat la 
majoria d’edat, cal destacar que continua essent elevat el nombre de casos tancats 
per normalització. També és remarcable el nombre de casos tancats per canvi de 
territori, cosa que continua constatant la mobilitats de les famílies amb les que 
treballa l’EAIA, cosa que fa imprescindible una bona coordinació entre els 
professionals dels diferents territoris i agilitat en els tràmits de traspàs 
d‘expedients. Per últim, destaca el descens significatiu del nombre de casos tancats 
per manca d’indicadors de desprotecció, cosa que correlaciona amb el treball 
preventiu i de col·laboració que l’EAIA realitza amb els EBASP i que ha comportat la 
disminució de derivacions no adequades a l’equip especialitzat.  
 
L’EAIA ha realitzat 10 intervencions en crisis en casos en mesura (desemparats) 
durant l’any 2009. Els motius d’intervenció han estat diversos, destacant 
l’agreujament dels indicadors d’alt risc detectats, els casos d’incapacitat dels 
progenitors per donar resposta a les necessitats dels menors, i l’esgotament de 
mesures/recursos. En 2 dels casos, després de la intervenció de l’EAIA, l’equip ha 
realitzat una proposta de protecció alternativa a la família. En 4 dels casos s’ha 
reconduït la situació, sense necessitat d’aplicar cap mesura alternativa a la família. 
I en 4 casos, s’ha mantingut el desemparament dels menors però realitzant un 
canvi d’orientació diagnòstica. 
 
En relació a les tipologies de desprotecció infantil detectades per l’EAIA al llarg 
de l’any 2009 (411 situacions), es pot donar la possibilitat que un mateix cas es 
pugui trobar en més d’una situació de desprotecció, així com que hi hagi casos en 
els quals no es detecti cap d’aquestes situacions. La valoració qualitativa de les 
situacions de desprotecció infantil detectades és la següent:  
 

• L’inadequat compliment dels deures de protecció per part dels progenitors o 
situacions en les que es dona algun tipus de maltractament, representa la 
majoria dels problemes treballats. Es consoliden com a tipologies més 
destacades l’abandonament físic o la negligència (113 situacions), seguit del 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES

A.P.F.

EXTENSA

ALIENA

PREADOP

CRAE

C.A.



 68

maltractament o abandonament emocional (79 situacions) i del 
maltractament físic (38 situacions). 

 
•  L’incompliment dels deures de protecció per part dels progenitors es manté 

com al segon esglaó de la totalitat dels problemes treballats. La delegació de 
les funcions parentals en terceres persones es consolida com a tipologia més 
detectada (53 situacions). 

 
• L’impossible exercici dels deures de protecció per part dels progenitors o 

situacions en les que els menors no reben les atencions necessàries, 
representa el tercer esglaó de treball dins les tipologies de desprotecció. La 
defunció d’un o dels dos progenitors es consolida com la tipologia més 
significativa (20 situacions). 

 

Al llarg de l’any 2009, es manté el nombre de factors associats als problemes 
d’alt risc treballats (1858 factors). Igual que en els anys anteriors, destaquen en 
primer lloc els relacionats a l’estructura familiar (894). En canvi varien els de segon 
lloc, que aquest any son els associats amb les situacions personals dels menors 
(510), seguits dels relacionats amb els pares (422). 
 

• Dels factors associats a l’estructura familiar, destaquen la relació educativa 
inadequada, les dificultats per afrontar situacions d’estrès, la manca de 
col·laboració amb els professionals, la relació de parella que interfereix en la 
protecció i atenció als menors i els progenitors amb manca de consciència de 
problema. 

  
• Dels factors associats als infants destaca de manera molt significativa la 

presència de problemes emocionals o comportamentals, també són 
significatius el nombre de menors amb bloqueigs d’aprenentatge importants, 
el nombre de menors amb dèficits vinculatius o pèrdua dels adults de 
referència i estats de salut de risc. 

 
• Dels factors associats als pares, destaquen els progenitors amb problemes 

greus en l’estatus físic, mental o emocional, l’existència de toxicomanies o 
d’altres addiccions, les dificultats d’adaptació que repercuteix negativament 
en la cura dels fills i històries d’abandonament i/o maltractament en la seva 
infància.  
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• De les situacions associades al medi social de risc detectades, destaca el 
medi social mancat de recursos i amb abundància d’imatges identificadores 
no desitjables i/o grups d’iguals amb situacions d’inadaptació. 

 

Intervenció Preferent 
 
Segons el Document Base dels SEAIA de 12 de setembre de 2008, un menor es 
troba en una situació que motiva una intervenció preferent quan perilli de forma 
greu i immediata la seva vida, la seva integritat física o psíquica.  
 
Al llarg de l’any 2009, l’EAIA de l’Alt Empordà ha realitzat 14 intervencions 
preferents. D’aquestes, 12 han estat derivades per part del SAIA de Girona amb el 
corresponent encàrrec d’intervenció prioritària i la resta (2) han estat casos 
detectats des del territori i el mateix EAIA ha valorat que requereixen aquests tipus 
d’intervenció. D’aquestes intervencions preferents, 6 casos han derivat en estudis 
ordinaris i 3 han estat tancats; i només 5 han finalitzat en desemparaments i 
mesures d’urgència com ingressos dels menors a Centres d’Acolliment o amb 
Famílies d’Urgència i Diagnòstic. Així mateix, dels 12 casos derivats pel Servei 
d’Atenció a la Infància i Adolescència, 6 havien estat atesos prèviament i d’urgència 
pels equips dels EVAMI / UPDEMI. 
 
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 

 
El Centre Residencial d'Acció Educativa l’Albera està sota titularitat del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà que exerceix la gestió d’acord amb el Contracte-
programa signat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya. SUARA Cooperativa realitza la gestió externa del servei. El CRAE 
l’Albera és un centre mixt amb capacitat per acollir a 16 infants i adolescents en 
edats compreses entre els 4 i els 18 anys. 
 
FINALITAT 
El CRAE Albera és un recurs residencial socioeducatiu de protecció d’infants i 
adolescents que, de forma temporal, substitueix i complementa a la família. 
Atén a infants i adolescents de 4 a 18 anys derivats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància en situacions de risc social. Des del centre es treballa per a 
cobrir les necessitats dels infants i adolescents acollits i aconseguir un 
desenvolupament global i harmoniós, mitjançant una educació integral i 
compensadora, i amb uns objectius individuals per infant o adolescent.  
 

3.2 SERVEI: CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA “L’ALBERA” 
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PRESTACIONS 
• Atenció als infants i adolescents acollits les 24 hores del dia, els 365 dies de 

l’any. 
• Centre mixt d’infants i adolescents, amb un total de 16 places. 
• Atenció individual per educar cada infant i adolescents segons les seves 

característiques, interessos (hàbits d’autonomia, relacions socials, relacions 
familiars i projecte de futur) a través d’un Projecte Educatiu Individual. 

• Espais comuns adequats a les necessitats del grup d’infants i adolescents 
acollits. Hi ha un total de 10 habitacions individuals i 2 de compartides, amb 
tres places cadascuna d’aquestes darreres habitacions.  

• Cobertura de necessitats alimentàries. El centre disposa d’una cuinera, de 
dilluns a divendres, que és l’encarregada d’elaborar els àpats. 

• Cobertura de necessitats materials (roba, joguines, estris personals, etc.) 
• Seguiment mèdic, a través de la Xarxa de Salut Pública, i amb especialistes 

privats en casos concrets (per exemple, serveis d’odontologia o tractaments 
específics) 

• Seguiment escolar (CEIP, IES, EAP i altres recursos especialitzats) o de 
formació ocupacional. 

• Orientació laboral i suport en la recerca de feina. 
• Seguiment de l’obtenció de la documentació legal necessària. 
• Activitats i oci saludables, promoguts des del centre residencial (tallers, 

sortides, excursions, visites culturals i activitats esportives) 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2009 
- Nombre d’infants i adolescents atesos: 20 (14 de gènere masculí i 6 de gènere 
femení) 
- Nombre d’altes o ingressos: 4 
- Nombre de baixes efectives: 2 
 
Tot seguit s’exposa un recull estadístic de la població atesa en el transcurs de l’any 
2009 en el CRAE l’Albera: 
 

INGRESSOS 
En referència als infants i adolescents, durant l’any 2009 han estat acollits al Centre 
Residencial d’Acció Educativa l’Albera un total de 20 infants i/o adolescents, amb 
edats compreses, a data de desembre de 2009, entre els 3,9 anys i els 17,9 anys, 
tots ells en situació de tutela administrativa i acolliment simple en institució. 
Durant l’any, han tingut lloc 4 altes o ingressos al servei i s’han produït 2 baixes o/i 
desinternaments. 
 
 
Nombre d’infants 
i adolescents 
acollits durant 
l’any 2009 

Franges d’edat Altes o ingressos 
Baixes o 

desinternaments 

20 Entre els 3,9 i els 
17,9 anys 

4 2 

 
 
EDAT 
L’edat de la població atesa durant l’any ha estat compresa entre els 3 i els 17 anys, 
a data d’1 de gener de 2009. Un 30 % dels menors acollits al CRAE l’Albera, durant 
l’any 2009, han estat infants de menys de 12 anys; i la resta, un 70 %, han estat 
adolescents i joves de més de 12 anys. Es valora que la situació ideal, com a centre 
vertical, seria tenir una paritat al 50 % entre les dues franges d’edat esmentades.  
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En el gràfic circular següent es presenta l’edat dels infants i adolescents acollits 
durant el 2009. Com es pot observar, l’edat més representada és la de 15 anys que 
representa un 20 % del total, i a continuació, els joves amb 17 anys, que són un 
15% del total. 
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GÈNERE 
L’any 2009, el CRAE l’Albera ha atès i acollit un total de 14 infants i/o adolescents 
de gènere masculí, i 6 infants i/o adolescents de sexe femení. Així doncs, un 70 % 
dels infants i adolescents atesos són de gènere masculí, i només un 30 % són de 
gènere femení. 
 
 

Edats Gènere  
 MASCULÍ FEMENÍ TOTAL 

< 12 anys 3 (50 %) 3 (50 %) 6 
> 12 ANYS 11 (78,57 %) 3 (21,43 %) 14 
TOTAL 14 (70 %) 6 (30 %) 20 
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GÈNERE / EDAT 
 
Escolarització, formació, inserció o treball. 
Un aspecte a destacar és també el seguiment i l’escolarització i formació dels 
infants i adolescents acollits. Com ja s’ha destacat, en el mes de setembre de 2009, 
a l’inici del curs escolar, tots els infants i adolescents del CRAE, un total de 18, 
estaven escolaritzats o fent un procés formatiu o prelaboral. Cal atendre que des 
del servei es dóna especial importància a la formació, reglada o no reglada, com a 
eina o instrument d’integració social i que s’inclou dins el Projecte Educatiu 
Individual dels infants i adolescents acollits. A continuació es mostra de manera 
gràfica la seva distribució. 
 

 
Preescolar Primària ESO UEC Batxillerat Formació 

ocupacional 
Inserció 
laboral 

Ocupació laboral 

1 6 6 2 1 1  1 0 

 
Permisos i contactes familiars 
Uns aspecte significatiu pels infants i adolescents acollits en un centre residencial és 
poder mantenir contacte amb llurs referents familiars. A continuació presentem 
gràficament els tipus de contactes entre els infants i adolescents i llurs famílies. Els 
nombres fan referència al nombre d’infants i adolescents i al tipus de permís. Hi ha 
algun cas representat en dos tipus de permisos diferents. 

ESCOLARITZACIÓ, FORMACIÓ, INSERCIO I TREBALL
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PROCEDÈNCIA 
 
Durant l’any 2009, el percentatge d’infants i adolescents procedents de la comarca 
de l’Alt Empordà, ha estat el més representatiu, amb un 45 % sobre el total (9 dels 
20 infants i/o adolescents acollits durant l’any procedien de la comarca de l’Alt 
Empordà) Aquest aspecte, ja destacat amb anterioritat, posa de manifest la 
necessitat d’un servei residencial com el CRAE l’Albera a fi i efecte de poder oferir 
places residencials per a infants i adolescents tutelats de la comarca. 
 
Cal assenyalar, també, els casos procedents de la comarca del Gironès (ciutat de 
Girona -1- i comarca del Gironès -3-), que amb un total de 4, representen un 20 % 
del total de infants i adolescents atesos. També surt destacada, amb el mateix 
percentatge, la comarca del Vallès Oriental. En aquest cas la representació ve 
marcada pel fet que es tracta de 4 germans acollits al CRAE l’Albera que tenen la 
seva família referent ubicada en aquesta comarca. 
 
El nombre d’infants i adolescents estrangers no acompanyats atesos durant l’any, 
ha estat de només un 5 % del total.  
 
A continuació es detalla en un quadre i de manera gràfica la procedència dels 
infants i adolescents atesos durant l’any 2009. 
 

LLOC DE PROCEDÈNCIA 
INFANTS I ADOLESCENTS CRAE ALBERA 2009 
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Total (20) 9 4 2 4 1 
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NACIONALITAT 
Durant l’any 2009 hi ha hagut infants i adolescents de diferents nacionalitats 
acollits en el CRAE l’Albera. Les nacionalitats representades han estat l’espanyola, 
la marroquina, la guineana, la portuguesa i l’hondurenya. Dels 20 infants i 
adolescents acollits durant l’any 2009, 11 tenien la nacionalitat espanyola, 5 la 
nacionalitat marroquina, 2 la guineana, 1 la portuguesa, i 1 l’hondurenya. La 
nacionalitat espanyola amb un 68 % del total representa el percentatge més elevat.  

 
BAIXES 
Durant l’any 2009 han tingut lloc 2 desinternaments o baixes del centre residencial. 
Ambdues baixes han estat de sexe masculí. Com ja s’ha apuntat amb anterioritat, 
un desinternament va tenir lloc en produir-se l’ingrés del jove en un centre de 
Justícia Juvenil (CLLA); i un altra en fer-se efectiu un canvi de centre d’un 
adolescent (HEG) 
 
VALORACIÓ  
A nivell sintètic, es pot dir que els fets més importants de l’any 2009 en el Centre 
Residencial d’Acció Educativa l’Albera han estat el següents:  
 
La consolidació com a centre vertical de la comarca de l’Alt Empordà 
El CRAE l’Albera és l’únic centre residencial d’infants i adolescents de la comarca de 
l’Alt Empordà. Aquest fet fa que el centre tingui un paper significatiu i important 
dins de la comarca per tal de poder oferir un servei a aquells infants i adolescents, 
ubicats o residents a l’Alt Empordà, que pateixen situacions de risc, tant familiar, 
com de l’entorn o/i personal.  
 
Una nivell d’ocupació alt durant l’any 2009 
El percentatge d’ocupació durant l’any 2009 ha estat de 105,34 %, sensiblement 
superior al d’anys anteriors. Cal atendre que durant l’any 2009, d’ençà finals de 
juny, i fins a principis del mes de gener de 2010, el CRAE l’Albera ha tingut una 
ocupació per sobre de les seves 16 places. Durant el període esmentat s’han acollit 
en el servei un total de 18 infants i adolescents. També cal senyalar que durant el 
primer quadrimestre de l’any, del mes de febrer al mes de maig, es va estar per 
sota del 100% d’ocupació. 
 
 

% d’ocupació 2005-2009 
 

ANY % d’ocupació 
2009 105,34 % 
2008 96,16 % 
2007 90,71 % 
2006 75,03 % 
2005 78,26 % 

 
 
Sistema de qualitat ISO: renovació del sistema de gestió de qualitat i 
revisió i reunificació dels processos, les instruccions tècniques i els 
quadres de comandament 
Una altre fet important ha estat que l’any 2009 s’ha portat a terme la renovació de 
la certificació de la ISO. L’auditoria externa d’AENOR, durant el mes de juliol, va 
permetre certificar la solidesa de la implantació del sistema de gestió de la qualitat 
en diferents serveis de l’empresa. Així mateix, durant l’any, s’ha treballat 
especialment en la renovació i reunificació dels processos, les instruccions 
tècniques i els quadres de comandament, a fi i efecte de definir un model unitari 
pels CRAES que gestiona SUARA cooperativa. 
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Documentació i eines de valoració: Maleta de desinternament i enquesta de 
valoració de les famílies 
Durant l’any 2009 s’ha treballat per part de l’Equip Educatiu del CRAE en 
l’elaboració de la “Maleta de desinternament”. Aquest document és una eina 
adreçada a aquells joves que en arribar a la majoria d’edat abandonen el centre. La 
“maleta” és un document o guia on es repassen didàcticament diferents aspectes 
en relació a l’autonomia dels joves en arribar a la majoria d’edat (documentació, 
tràmits administratius, ús de la xarxa pública de salut, recerca de feina, nocions 
d’ús d’electrodomèstics, petites reparacions, receptes de cuina, etc.) A principis de 
l’any 2010, s’ha fet lliurament de les dues primeres maletes de desinternament a 
dos joves que han arribat a la majoria d’edat. Les maletes de desinternament, 
també dites “maletes amigues”, són adaptades a la realitat, interessos, motivacions 
i particularitats de cada jove. 
 
Durant l’any 2009 s’ha elaborat una enquesta de satisfacció adreçada a les 
famílies dels infants i adolescents acollits al Centre Residencial d’Acció 
Educativa l’Albera. L’enquesta, que ha estat resposta pels referents familiars de 14 
dels infants i adolescents acollits, ha permès, per primer any, disposar d’una eina 
per saber quina és la valoració que fan les famílies de la tasca educativa del centre 
residencial. L’enquesta és, doncs, una eina a fi i efecte de disposar d’informació, 
des del servei, amb l’objectiu de millorar l’acció educativa, i alhora oferir a les 
famílies un espai d’expressió i opinió en referència a l’atenció i acompanyament 
educatiu que es fa amb els infants i adolescents acollits.  
 
També s’han actualitzat durant l’any documents de normativa i d’utilització d’espais 
físics del CRAE. Aquests documents s’han treballat des dels espais d’assemblea i 
des d’espais tutorials individuals.  
 
Participació del CRAE l’Albera en la celebració del 20è aniversari de 
l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants 
Durant l’any 2009, el CRAE l’Albera ha estat un dels representants, juntament amb 
els CRAE Ter i el CRAE Pla de Selva, de la província de Girona, en l’acte de 
celebració del 20è aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants 
celebrada al Parlament de Catalunya, en data de 20 de novembre de 2009. Des del 
CRAE, tres adolescents, conjuntament amb una educadora referent, i altres 
adolescents dels dos centres esmentats de Girona, van treballar en la reflexió i 
elaboració d’un escrit sobre els drets dels infants. Fruit de la feina elaborada des de 
cada província es va elaborar un document conjunt que es va llegir en l’acte de 
celebració del dia 20 de novembre de 2009 al Parlament de Catalunya.  
  
FINANÇAMENT 
- Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
 

 
FINALITAT: 
Intervenir en aquelles famílies, en les que des dels Serveis socials bàsics s’han 
detectat dificultats en les relacions intrafamiliars i/o mancances pel que fa a les 
competències parentals, posant als menors i en conseqüència a la mateixa família 
en una situació de risc social 
 
 
 
 

3.3 SERVEI DE PROMOCIÓ DEL BENESTAR INFANTIL I SUPORT A LES FUNCIONS 
PARENTALS: EQUIP D’INTERVENCIÓ FAMILIAR 
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PRESTACIONS: 

• Proporcionar recolzament educatiu en el entorn social més proper de la 
família: el domicili familiar.  

• Promoure la integració comunitària de la família aproximant-los als recursos 
del territori per tal que els integrin com a propis.     

• Elaborar un pla de treball per a cada unitat familiar incloent cada membre, 
al voltant de 4 àrees d’intervenció: relacional (paterno/materno-filial, entre 
el grup de germans i entre el grup d’iguals), salut i cura, organització de la 
llar i integració al medi social, laboral i escolar. 

 
ADREÇAT A: 
Famílies amb fills/es menors, d’entre 0 i 25 anys en les que s’han detectat, des dels 
Serveis socials bàsics, dificultats i/o mancances pel que fa a l’exercici de les 
competències parentals, posant als menors i, en conseqüència, a la mateixa família 
en una situació de risc.  
 
RECURSOS HUMANS: 

• 1 Educador Social a temps complet 
• 1 Educadora social a temps parcial 

 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009: 
Aquest servei, iniciat al novembre del 2007, es porta a terme a tots els municipis 
de la comarca de l’Alt Empordà, tret de Figueres. Treballa amb aquelles famílies 
derivades pels diferents Serveis socials bàsics de la comarca en el seu context 
familiar més proper, el domicili, elaborant un pla de treball que contempla tots i 
cadascun dels membres que integren la família. El motiu de derivació en totes elles 
ha estat la detecció de dificultats i /o mancances de competències parentals, en 
alguns casos manifestades per la pròpia família. 
 
El servei ha atès durant l’any 2009 a 38 famílies, amb un total 132 usuaris de 61 
menors i 71 adults. La distribució percentual dels casos en relació a l’Equip Bàsic 
d’Atenció Social Primària que realitza la derivació és la següent: 

� EBASP de Llançà : 13,1% 
� EBASP Consell Comarcal: 21% 
� EBASP Jonquera: 13,1% 
� EBASP Castelló d’Empúries: 21% 
� EBASP Vilafant: 5,2% 
� EBASP Sant Pere: 7,8% 
� EBASP Vilajuïga: 7,8% 
� EBASP Roses: 10,5% 

 
Tipologia de famílies ateses 
 
- Dos adults en convivència ...................................................................... ..17 
- Dos adults separats amb relació i funcions parentals compartides ............... ..4 
- Dos adults separats amb relació i funcions parentals a càrrec d’un dels membres ..4 
- Dos adults separats sense relació ............................................................ ..1 
- Dos adults separats amb ordre d’allunyament per part d’un dels membres ... ..2 
- Famílies monoparentals/mare ................................................................. ..9 
- Famílies monoparentals /pare ................................................................. ..1 

 
Pel que fa les edats dels menors d’aquestes famílies es distribueixen de la següent 
manera: 
- 0-3 anys: 4 
- 4-6 anys: 6 
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- 7-12 anys: 12 
- 13-16 anys: 24 
- 17-18 anys: 7 
- 18 –25 anys: 8 
 
ESTADÍSTICA GENERAL DE L’ATENCIÓ REALITZADA 
 

• Casos oberts en el 2009: 21 
• Casos tancats en el 2009: 17 
• Casos en actiu a gener de 2010: 20 

  
MOTIUS DE TANCAMENT DE CASOS 
 

� Manca d’implicació de la família en el pla de treball:.........................2 
� Objectius del pla de treball assolits:...............................................11 
� Canvi de domicili:........................................................................2 
� Valoració de derivació a l’EAIA:.....................................................1 
� Ingrés en Centre Residencial:.......................................................1  

 
 
FINANÇAMENT: 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 

 
 
FINALITAT 
Oferir als infants un marc educatiu i referencial on incidir sobre els dèficits 
socioeducatius, familiars i/o de l’entorn i afavorir així una xarxa preventiva en el 
propi medi, a partir d’un suport escolar i/o d’activitats lúdiques i educatives. 
 
PRESTACIONS 
- Suport als infants en la realització de deures i oferta d’activitats 

ludicoeducatives 
- Suport dels educadors/es per a consultes i dubtes 
- Aprenentatge de jocs i realització de tallers 
 
ADREÇAT A 
Nens i nenes de 6 a 12 anys amb algun tipus de dificultat acadèmica i/o social 
derivats des de l’escola o des dels Serveis Socials. 
 
RECURSOS HUMANS 
4 educadores socials a temps parcial. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL CURS ESCOLAR 2009-2010 
 
Acció 1: Projecte preventiu Diürn Sant Pere Pescador, de dilluns i dimecres de 
17.00 a 19.00h 
 
Per tal de facilitar la bona adaptació dels infants i la tasca de l'educadora, el taller 
s’ha estructurat en tres parts diferenciades: 
- Espai de trobada i berenar. 
- Taller de deures 
- Espai d’activitats lúdiques 
- Espai de recollida i/o assemblea 
 

3.4 SERVEI DE PROJECTES PREVENTIUS DIÜRNS 
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Durant el període de gener a maig del 2009 van assistir un total de 12 infants 
d’edat compreses entre els 9 i els 13 anys. Durant el període d’octubre a desembre 
de 2009 es van atendre 8 infants d’edats compreses entre els 8-12 anys. Cal 
destacar que aquest any s’ha produït una modificació en les dependències on 
s’ubica el servei, passant del centre cívic a les dependències de l’escola, amb 
aquest canvi s’ha aconseguit una millora en l’espai que ha revertit en una millor 
qualitat de servei. 
 
Acció 2: Projecte Preventiu Diürn Sant Miquel de Fluvià, dimarts i dijous de 17 a 
19h. 
 
Durant el període de gener a maig del 2009 van assistir un total de 12 infants 
d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys. Durant el període d’octubre a 
desembre de 2009 es van atendre 6 infants d’edats compreses entre els 6-12 anys. 
La peculiaritat d’aquest servei és que aquesta activitat es troba integrada dins de la 
programació d’activitats del Centre Cívic El Club.  
 
Acció 3: Projecte Preventiu Diürn Llançà 
 
Aquest servei es desenvolupa dins del CEIP Pompeu Fabra de Llançà, de dilluns a 
divendres de 17 a 19 hores. Està destinat a infants d’edats compreses entre els 6 i 
els 12 anys. Han assistit un total de 36 infants i les activitats que s’han dut a terme 
han estat les següents: 
 
Durant el període gener-maig 2009, s’han inscrit al servei 16 infants i han estat 
derivats per consens per els professionals de serveis socials i l’escola. Pel que fa el 
període octubre-desembre 2009, s’han format dos grups diferenciats: un grup que 
l’integren els alumnes de cicle inicial i un altre format per alumnes de cicle superior. 
Els participants de cicle inicial l’integren 10 nens i nenes de primer i segon curs de 
primària. Els participants de cicle superior formen un grup de 10 en total. 
 
L’estructura del servei és: espai de trobada i berenar, espai de deures i suport 
educatiu i finalment, un espai de treball lúdic a partir de tallers, dinàmiques de 
grup,etc. 
 
Acció 4: Projecte Preventiu Diürn La Jonquera 
 
Aquest servei es desenvolupa dins del Centre Cultural Can Laporta. El servei es 
realitza de dilluns a dijous de 17h a 19 h. Durant el període gener a maig de 2009: 
hi han assistit infants d’edats 6 i 12 anys distribuïts en dos grups. Un grup al que 
assisteixen els infants de primer a tercer de primària, que han estat un total de 8 
infants, i un altre grup al que assisteixen els infants de quart a sisè de primària, en 
el que han participat un total de 10 infants. Durant el període d’octubre a desembre 
de 2009 el servei es continua realitzant de dilluns a dijous de 17 a 19h, i hi 
assisteixen un total de 14 infants. 
 
La dinàmica de treball amb aquests infants s’estructura en tres espais diferenciats: 
un espai de berenar i benvinguda on es duu a terme treball d’hàbits, un espai de 
suport educatiu i un altre espai més lúdic o assembleari per tancar l’activitat. 
 
Acció 5: Projecte Preventiu Diürn Fortià 
 
El servei s’ha realitzat els dimarts i dijous de 16.30h a 18.30h a les dependències 
de CEIP de Fortià. Durant el període gener a maig de 2009 han participat en el 
servei un total de 10 d’infants d’edats compreses entre els 8-12 anys. Durant el 
període d’octubre a desembre de 2009 han participat als tallers 14 infants d’edats 
compreses entre els 8 i els 12 anys. La dinàmica de treball amb aquests infants 
s’estructura en tres espais diferenciats: un espai de berenar i benvinguda on es duu 
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a terme treball d’hàbits, un espai de suport educatiu i un altre espai més lúdic o 
assembleari per tancar l’activitat. 
 
Acció 6: Projecte Preventiu Diürn Vilamalla 
Aquest és un servei de nova creació. 
El servei està ubicat fora del nucli urbà del municipi, i se situa en les instal·lacions 
esportives municipals, fet que dificulta l’accés dels infants al recurs. Els infants que 
assisteixen al servei venen derivats per l’escola i els serveis socials d’atenció 
primària de la zona i tenen edats compreses entre els 9 i els 12 anys.Durant el 
període d’octubre a desembre de 2009 han participat als tallers 7 infants. 
 
La dinàmica de treball amb aquests infants s’estructura en tres espais diferenciats: 
un espai de berenar i benvinguda on es duu a terme treball d’hàbits, un espai de 
suport educatiu i un altre espai més lúdic o assembleari per tancar l’activitat. 
 
Acció 7: Projecte Preventiu Diürn Port de la Selva 
És un projecte de nova creació. 
Està destinat a infants d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys i està ubicat al 
CEIP Les Clisques de Port de la Selva. Des de l’inici del servei , es compta amb dos 
grups: el primer compost per infants que cursen 1r-3r de primària, i són un total de 
9 participants; el segon, compost per 7 infants que cursen 4t –6è de primària. 
 
La dinàmica de treball amb aquests infants s’estructura en tres espais diferenciats: 
un espai de berenar i benvinguda on es duu a terme treball d’hàbits, un espai de 
suport educatiu i un altre espai més lúdic o assembleari per tancar l’activitat. 
 
VALORACIÓ 
La gestió d’aquest servei ha estat a càrrec de la Cooperativa Fets. Valorem molt 
positivament el fet de treballar coordinadament amb els professionals que 
dinamitzen les activitats, l’escola i serveis socials, ja que ha permès conèixer les 
necessitats educatives dels infants i poder incidir amb aquestes al igual que 
fomentar les capacitats de cada un. Es valorà també molt positivament el fet 
d’elaborar Projectes Educatius Individualitzats per a cada un dels infants que 
assisteixen al diferents serveis, un aspecte que aporta major qualitat a la 
intervenció. 
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Ajuntaments on es realitzen els tallers 
 
 

 
 
FINALITAT 
Donar suport psicoeducatiu a menors que pertanyen a nuclis familiars on es donen 
o s’han donat episodis de violència de gènere. 
 
PRESTACIONS 

� Abordar les conseqüències psicològiques i emocionals que està tenint o ha 
tingut pel menor viure en una situació de violència familiar 

� Oferir un espai educatiu de reflexió i informació sobre la violència per a que 
els menors puguin observar i participar de la realitat amb eines i recursos. 

� Oferir un espai d’assessorament i reflexió a les mares/pares dels menors 
atesos per reforçar el treball fet amb aquests 

3.5 ITAKA. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA GRUPAL A INFANTS QUE HAN 
PATIT O PATEIXEN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR 
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ADREÇAT A 
Menors que han viscut violència en les seves famílies i adults que en l’actualitat 
estiguin convivint amb ells i en siguin referents. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
El projecte Itaka s’inicia durant l’any 2006. En aquesta memòria es recull el treball 
realitzat durant l’any 2009, la quarta edició del projecte. Pel que fa a les dades 
referents a l’atenció són les següents: 
 
 PERSONES DERIVADES  
 

 Persones Percentatge 
Menors 21 60% 
Mares 14 40% 
Total 35 100% 

 
Durant aquest any s’han derivat un total de 35 persones, 21 menors i 14 mares a 
l’Itaka. Després de la davallada considerable de derivacions de l’edició anterior (31 
persones derivades l’any 2008 enfront de les 72 persones derivades durant el 
2007) el ritme de derivacions aquest any s’ha normalitzat. Tot i les limitacions del 
servei (llista d’espera, hores limitades d’atenció), a la llarga de l’any hem constatat 
que és un recurs estabilitzat ja a la xarxa. Un any més, s’ha seguit posant èmfasi 
amb els professionals derivadors en que, a pesar que es pogués atendre un nombre 
molt limitat de persones, els casos seguissin arribant tan bon punt se’n tingués 
coneixement ja que això permet conèixer un abast més real de la problemàtica.  
  
  
 PERSONES ATESES  
 

 Persones Percentatge 
Menors 14 52% 
Mares / Tutores 11 40% 
Pares / Tutors 2 8% 
Total 27 100% 

 
Un total de 27 persones, 14 menors i 13 adults han format part dels grups d’Itaka 
d’enguany.  
 
Per una banda, destaquem que, com en anys anteriors, els dos grups amb els que 
s’ha treballat s’han correspost amb la franja d’edat dels petits, dels 7 als 10 anys. 
Creiem que l’existència d’un recurs com el Gennep (adreçat a població adolescent 
en situació de violència) està especialitzant l’edat dels menors que arriben a l’Itaka, 
situant-se la mitjana de la població derivada i atesa entre els 7 i els 12 anys. 
 
Dels 14 casos atesos dins el grup, tres no van finalitzar la seva estada. En un dels 
casos es ve deure a que la família es va traslladar a viure a un altre país. Ens els 
altres dos casos, els professionals de l’Itaka van considerar que el recurs no era el 
servei més adequat atenent al moment personal i familiar del cas en qüestió. En 
ambdós casos, les famílies van ser derivades al Servei de Teràpia Familiar del 
CCAE.  
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 GÈNERE 
 

 Persones Percentatge 
Nenes 6 43% Menors 
Nens 8 57% 

    
Dones 11 85% Adults 
Homes 2 15% 

Total  27 100% 
 
La presència de nenes al recurs també s’està estabilitzant, després de l’augment de 
l’any passat. Respecte a la participació parental, aquest any destaca la participació 
de la figura paterna en dues ocasions si bé la gran majoria d’adults presents al 
servei han estat mares. En els dos casos en que el pare també ha participat en les 
sessions, la parella seguia junta i els professionals han considerat des del inici la 
presència d‘ambdues figures al recurs. En tots els altres casos atesos, els pares 
s’havien separat i les mares eren qui havien obtingut la custodia del/la menor, 
convertint-se en el seu referent educatiu principal.  
  
 LLOC DE RESIDÈNCIA 
 

 Casos Percentatge 
Figueres 4 30% 
Maçanet de Cabrenys 2 15% 
Roses 2 15% 
Santa Llogaia 1 8% 
Vilasacra 1 8% 
Avinyonet Puigventós 1 8% 
Garriguella 1 8% 
Vilabertran 1 8% 
Total 13 100% 

  
 
El 30% dels casos atesos aquest any són de Figueres ciutat. L’horari adaptat a 
l’escolaritat, la disponibilitat de transport propi així com la bona xarxa de 
comunicació entre els diferents municipis obre també la possibilitat a que puguin 
assistir menors d’altres localitats.  
 
 DERIVACIÓ 
 

 Casos Percentatge 
SIAD 3 23% 
Servei At. Psic. CCAE 2 15% 
SS Figueres  2 15% 
EIF 2 15% 
EBASP CCAE 2 15% 
EAP 1 8% 
EBASP Roses 1 8% 
Total 13 100% 

 
 
 NACIONALITAT 
 

 Casos Percentatge 
Espanyola 11 84% 
Marroquina 1 8% 
Alemanya 1 8% 
Total 13 100% 
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CONCLUSIONS 
 
Els menors valoren molt positivament el caràcter lúdic de les sessions tot i la 
seriositat i duresa de determinats continguts de treball 
 
La mitjana d’assistència d’aquest any pels menors ha estat del 87%, assolint així 
l’expectativa marcada en el 70% que ens havíem proposat. 
 
La mitjana d’assistència a les sessions marento-filials es situa en el 80% i també 
assoleix la mitjana esperada del 70%. El fet que sigui lleugerament inferior a la 
mitjana d’assistència dels menors es deu a que en algunes ocasiones les mares han 
pogut portar als seus fills/es al grup però no s’han pogut quedar després a la sessió 
marento-filial. 
 
Els menors valoren molt positivament l’actitud dels professionals del programa, la 
seva proximitat i calidesa així com el fet d’estar treballant de forma lúdica temes 
difícils. 
 
Els pares i les mares dels menors valoren haver vist canvis significatius en els seus 
fills/es si bé entenen per una banda que aquests no poden ser espectaculars i que 
per altra banda el seu manteniment requereix d’un esforç i una dedicació que va 
més enllà del propi programa ITAKA 
 
Els menors i les seves mares detecten canvis en l’expressió d’emocions, en la 
capacitat per a resoldre conflictes, en la capacitat empàtica, un major enfocament 
en la resolució de problemes i no en la queixa, una major obertura a poder parlar 
de l’experiència viscuda a casa i un abandó de l’ús de la violència com a mode de 
resoldre problemes. 
 
El treball per franges d’edats en permet un abordatge focalitzat a la vegada que ens 
permet utilitzar una mateixa activitat readaptant-la en funció de l’edat del grup 
amb el que treballem. 
 
Tot i que la metodologia d’intervenció grupal ens permet abordar multitud de 
continguts també ens hem adonat que moltes vegades el treballar en grup no ens 
permet tancar ni recollir tot allò que s’ha obert al llarg de la sessió. Les sessions 
marento-filials són l’espai idoni on poder donar acollida a aquests aspectes que 
queden oberts.  

Al llarg de l’any s’han anat efectuant coordinacions amb els professionals implicats 
en cada un dels casos. Si bé aquestes no s’han portat a terme de forma 
regularitzada donada la complexitat de coordinació de les agendes, s’ha optat per 
utilitzar les trucades i el correu electrònic per tal d’agilitzar reunions que d’altra 
manera s’haurien d’haver anat posposant. 

Les eines metodològiques així com les d’avaluació s’han revisat abans de començar 
la intervenció, incorporant noves activitats, descartant alguns ítems d’avaluació i 
substituint-ne per altres. 

Es valora com a molt satisfactori l’assoliment dels objectius establerts. L’ITAKA 
s’està mostrant com un bon recurs pel treball amb menors que han viscut 
situacions de violència familiar i una font de suport a les seves mares/pares.  

 
RECURSOS HUMANS 

- 1 Educadora Social amb una dedicació de 5 hores a la setmana 
- 1 Psicòleg amb una dedicació de 5 hores a la setmana 
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FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal Alt Empordà 
- Institut Català de les Dones 
- Ajuntament de Figueres 

 
 

 
 
FINALITAT 
Oferir suport psicològic (de tipus preventiu i interventiu) a nois/es adolescents que 
han patit o estiguin patint maltractaments físics, psíquics i/o sexuals. 
 
PRESTACIONS 

• Reduir la durada i gravetat de les seqüeles psicològiques, interpersonals, 
emocionals i comportamentals del maltractament. 

 
• Ampliar la xarxa terapèutica de la intervenció intervenint, si s’escau, amb la 

família de l’adolescent o altres entitats implicades (IES, EAIA, etc.). 
 
ADREÇAT A 
Adolescents entre 12 i 18 anys residents a la comarca de l’Alt Empordà, que han 
patit o estiguin patint maltractaments en l’àmbit familiar, escolar, de la parella i/o 
social. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
El projecte Gennep s’inicia durant el setembre de l’any 2007. En aquesta memòria 
es recull el treball realitzat durant l’any 2009. Pel que fa a les dades referents a 
l’atenció són les següents: 
 
 CASOS DERIVATS  
 

 Persones Percentatge 
Nois 13 56% 
Noies 10 44% 
Total 23 100% 

  
 CASOS ATESOS  
 

 Persones Percentatge 
Nois 17 56% 
Noies 13 44% 
Total 30 100% 

 
 TIPUS INTERVENCIÓ  
 

 Persones Percentatge 
Procés 
Terapèutic 

18 60% 

Assessorament 7 23% 
Derivats No 
Arriben 

5 17% 

Total 30 100% 
 

3.6 GENNEP. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL A ADOLESCENTS 
QUE HAN PATIT O PATEIXEN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA 
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Un 60% dels casos atesos han passat per una modalitat d’intervenció terapèutica, 
amb una mitjana d’estada al servei que aquest any es situa en els 8 mesos. Un 
23% dels casos han estat assessoraments (intervencions de menys de tres sessions 
terapèutiques amb les quals s’ha abordat la problemàtica) i un 17% dels casos han 
estat derivacions que han acabat no arribant però que es comptabilitzen com a 
intervencions perquè s’han efectuat coordinacions amb els referents així com presa 
de contacte telefònic amb els usuaris/es. 
 
 LLOC DE RESIDÈNCIA PERSONES ATESES 
 

 Persones Percentatge 
Figueres 12 49% 
Cadaqués 2 6% 
Darnius 2 6% 
Garriguella 2 6% 
Roses 2 6% 
Santa Llogaia 2 6% 
L’Escala 2 6% 
L’Armentera 1 3% 
Llançà 1 3% 
Peralada 1 3% 
Sant Pere Pescador 1 3% 
Sils (*) 1 3% 
Vilabertran 1 3% 
Total 30 100% 

  
La majoria de casos derivats aquest any procedeixen de Figueres ciutat. La resta es 
reparteixen de manera més o menys regular per la comarca. En tots els casos s’ha 
contat amb una bona disponibilitat de recursos de la xarxa de transports. 
El cas procedent de Sils correspon a un menor que es troba en aquets localitat en 
un CRAE tot i residir normalment a Maçanet de Cabrenys. 
 
 DERIVACIÓ CASOS ATESOS 
 

 Persones Percentatge 
SIAD 4 14% 
CRAE Albera 4 14% 
EAIA 3 11% 
EBASP CCAE 3 11% 
EIF 3 11% 
EAP 2 6% 
EBASP La Jonquera 2 6% 
EBASP Roses 1 3% 
ITAKA 1 3% 
EBASP Vilajuïga 1 3% 
EBASP Llançà 1 3% 
EBASP L’Escala 1 3% 
Servei Atenció Família 1 3% 
CIE 1 3% 
Servei Atenció 
Psicològica 

1 3% 

EBASP Sant Pere 1 3% 
Total 30 100% 

 
Destaquem la gran variabilitat de derivadors amb què ha comptat el Gennep durant 
aquest any. Especialment important ens sembla destacar que l’immensa majoria 
d’ens derivadors són interns a l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Al igual que 
en l’edició anterior, hagin arribat derivacions des de serveis de caràcter provincial 
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(CIE). Totes aquestes dades ens mostren que el recurs segueix ben integrat a nivell 
de xarxa.  
 
CAUSES FINALITZACIÓ 
 

 Persones Percentatge 
Finalització 6 85% 
Abandonament - --- 
Derivacions 1 15% 
Total 7 100% 

 
Un 85% dels casos atesos han finalitzat la seva estada al servei assolint els 
objectius terapèutics plantejats al pla de treball d’inici. L’assoliment d’aquests 
objectius ha implicat no només la valoració del terapeuta sinó també l’autoanàlisi 
que el menor anés fent de la seva situació i la capacitat per a observar els seus 
propis canvis. 
 
Com a aspecte positiu, aquets any no s’ha produït cap abandonament. L’abandó és 
un aspecte que cal tenir en compte a l’hora de treballar en espais terapèutics. 
Sovint la vinculació amb el professional pot no ser bona, o la demanda no ser prou 
clara ni centrada en un mateix/a (motiu pel qual s’esperen només canvis en 
l’entorn i el menor es frustra al veure que aquests no arriben).  
Per últim, un dels casos entrats es va derivar un cop feta una primera fase 
d’assessorament a un espai de treball art-terapèutic donat que el menor a penes 
parlava català ni castellà i es feia necessari un tipus de teràpia amb poca càrrega 
verbal. 
 
CONCLUSIONS 
Els adolescents valoren que el procés terapèutic els ha ajudat tot i la seriositat i 
duresa de determinats continguts de treball 
 
L’assistència al servei d’aquest any s’ha situat en el 90%, assumint així 
l’expectativa marcada. Cal fer constar a més que en la majoria de no assistències, 
el menor s’ha responsabilitzat de trucar i avisar de la seva absència, essent aquest 
també un indicador de la seva implicació en la intervenció. 
 
Els àmbits en els que els adolescents relaten haver notat millores més significatives 
tenen a veure amb sentir-se millor amb ells mateixos/es, saber comunicar-se 
millor, augmentar la seva tolerància a la frustració i poder qüestionar millor els 
estereotips associats al gènere. 
  
Els menors valoren molt positivament l’actitud del professional, especialment la 
seva proximitat així com la confidencialitat de l’espai. També valoren no haver-se 
sentit pressionat a parlar del que no volien, poder entendre millor la relació amb els 
seus pares, deixar d’intentar controlar-ho tot, haver pogut parlar de la situació de 
violència viscuda i entendre la responsabilitat dels seus actes, tant en termes de 
fer-se’n càrrec com en termes de no assumir més dels que els pertoca. 
 
Els aspectes que els adolescents han valorat negativament són que els canvis 
terapèutics siguin lents i que, en alguns casos, ells/es fossin els únics membres de 
la família que estiguessin fent teràpia. 
 
Els pares i mares dels menors valoren haver vist canvis significatius en els seus 
fills/es que tenen a veure amb canvis en l’expressió d’emocions, un augment en la 
capacitat empàtica, millors estratègies de resolució de conflictes, una millor 
autoestima i una millor capacitat per a integrar la situació de violència viscuda.  
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La intervenció amb els menors no té una temporalitat definida sinó que s’adapta en 
funció de l’evolució particular de cada cas. La periodicitat d’atenció durant aquest 
any ha estat quinzenal 

La mitjana d’una intervenció completa aquest any ha estat de vuit mesos, oscil·lant 
entre els tres mesos de mínima i els dotze de màxima 

La mitjana d’estada d’un cas a la llista d’espera ha estat d’un mes i mig. 

S’ha establert un ritme de coordinacions mensual amb les entitats que deriven 
casos al Gennep. Fins la data això ha implicat a professionals de l’EAIA, dels 
diferents EBASPs comarcals, l’EIF i CRAEs referents. 
 
Es valora com a molt satisfactori l’assoliment dels objectius establerts. El Gennep 
s’ha convertit en el seu segon any de funcionament en un recurs vàlid per tal 
d’acompanyar terapèuticament a adolescents a elaborar la vivència dels maltractes 
viscuts. La diversitat d’àmbits en els quals els adolescents es poden veure sotmesos 
a situacions d’aquest tipus comença a escapar l’àmbit merament familiar i abasta 
també el bullying (violència entre iguals en l’àmbit escolar) i les primeres relacions 
de parella donada l’edat. 
 
RECURSOS HUMANS 
1 Psicòleg a temps parcial 
 
FINANÇAMENT 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

 
 
FINALITAT 
Oferir suport psicològic en relació a situacions de crisi personal i familiar, centrat en 
la concepció sistèmica de la família, potenciant els recursos resilients, les 
potencialitats individuals i les capacitats parentals.  
 
PRESTACIONS 
Atenció psicològica de forma individual i/o conjunta en funció de cada demanda i 
del moment en el procés d'intervenció; els formats d'intervenció han estat:  
• individual sistèmic (adults/es) 
• familiar  
 
Assessorament a professionals sobre els processos d’intervenció 
 
ADREÇAT A 
Famílies en general de la comarca.  
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 psicòloga d’atenció individual i/o familiar 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Durant el 2009 s’ha incrementat el nombre de persones ateses respecte al 2008 i 
s'ha  instaurat i mantingut al llarg de l’any una llista d'espera per accedir al servei. 
S’han fet 127 derivacions; d'aquestes s’han atès directament a 147 persones (100 
casos), la majoria dones; respecte al 2008 ha incrementat la participació d’homes i 
ha disminuït la de fills/es menors d'edat 
 

3.7 SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA  EN L’ÀMBIT FAMILIAR 
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Respecte a les situacions personals i familiars que motiven  l’utilització del servei, 
s'observa que el  més freqüent és que s'hi adrecin per fer front a dificultats de 
parella, processos de separació i  la condició de família monoparental. Moltes 
d'aquestes situacions, per implicar processos legals  en relació a la situació dels 
fills/es,  han suposat al Servei rebre requeriments d'informes i/o assessorament per 
part del context legal. 
 
Una altra demanda molt freqüent a l'hora d’iniciar un procés de suport ha estat  
abordar experiències de violència  amb les famílies d'origen i com això incideix en la 
relació que s'estableix amb els fills/es i la parella  
 
Les situacions familiars que inclouen diagnòstics de salut mental i/o abús de 
substàncies s’han abordat des de la perspectiva de la funció que compleix la 
“malaltia” en el funcionament personal i familiar per tal de complementar 
l’abordatge centrat en el control del símptoma propi de la XSM, CAS O CAP. 
 
Respecte a les formes d’intervenció: 
 
- Ha predominat l'atenció individual  sobre l'atenció familiar; preferentment amb 

dones tot i que  respecte al 2008 ha incrementat l'atenció individual amb homes 
- Ha predominat clarament l'atenció directe sobre l'assessorament i/o coordinació 

amb professionals 
- Ha predominat el procés terapèutic breu (fins a 12 sessions) o a llarg termini 

per sobre de la consulta puntual (1-3 sessions)  
 
ESTADÍSTICA GENERAL DE L’ATENCIÓ REALITZADA 

 

CASOS DERIVATS 

 
Casos atesos 100 
Mai assisteixen a la primera sessió 12 
Al final de l’ any restant a la llista espera 15 
 TOTAL casos 

127 
 

PERSONES ATESES DIRECTAMENT 

 
Dones 106 
Homes 24 
Fills/es menors edat 17 
 TOTAL persones 

147 
 

SITUACIONS FAMILIARS ATESES 

 
Funcionament família monoparental 28% 
Funcionament parella i/o separació 31% 
Funcionament com pare/mare 14% 
Violència en les relacions familiars 14% 
Funcionament familiar amb un diagnòstic 
de malaltia mental i/o abús substàncies 

 
10% 

Procés de dol 3% 
  
 TOTAL casos 100 
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FORMAT  DE LA INTERVENCIÓ 

 
Format individual 68% 
Format familiar 32% 
 TOTAL casos 100 

 
TIPUS D'INTERVENCIÓ 

 
Procés terapèutic breu o a llarg terme 69% 
Consulta puntual 15% 
Derivació a servei més adequat a la 
demanda 

1% 

Després de l'anàlisis de la demanda, no 
es consolida  

 
15% 

 TOTAL CASOS 100 

 
 

RESPOSTA A LES NECESSITATS DELS CASOS 

 
Expressen satisfacció per l’atenció 81% 
Interrompen procés sense explicar 
motius 

4% 

No es consolida l'atenció 15% 
TOTAL 100 
 
 

ESTAT CASOS ATESOS AL FINALITZAR 2009 

 
Tancats 72% 
Oberts 28% 
TOTAL 100 
 

FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Institut Català de les Dones 
 

 
 
FINALITAT 
La finalitat de la Motxilla Pedagògica és unificar la oferta educativa que ofereix el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà als centres educatius de la comarca.  
 
ÀMBIT TERRITORIAL 
Tota la comarca. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Acció 1: Motxilla Pedagògica: Guia de Recursos Pedagògics per als Centres 
Educatius de la Comarca de l’Alt Empordà. 
 

3.8 MOTXILLA PEDAGÒGICA: GUIA DE RECURSOS PEDAGÒGICS PER ALS 
CENTRES EDUCATIUS 
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L’any 2006 es va crear aquesta guia de recursos com a un element aglutinador de 
totes les activitats que, des del Consell Comarcal, s’adrecen als centres educatius 
de la comarca.  
 
S’ha tornat a editar en format digital i s’ha penjat la guia a la pàgina web del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (www.altemporda.org). 
 
Les activitats s’han agrupat en 12 centres d’interès ( educació ambiental, 
interculturalitat i cultura de la pau, immigració, gènere i prevenció de la 
violència, educació per a la salut, esports, treball i formació, innovació i 
noves tecnologies, joventut, consum, cultura i educació i propostes des 
dels ajuntaments), presentant-se un total de 87 activitats diferents. 
 
Aquesta guia ha tingut una molt bona acollida entre la comunitat educativa i s’han 
sol·licitat un total de 232 tallers. D’aquests, un 55% són tallers de l’eix d’educació 
per la salut, un 19% són tallers de l’eix on es treballa la perspectiva de gènere i 
prevenció de la violència , un 10% són tallers relatius a l’eix de cultura i educació i 
el 16% restant es distribueixen entre tallers adreçats a la formació i al treball , a 
les noves tecnologies, a joventut i a l’educació ambiental. 
  
 

 
FINALITAT 
Promoure i potenciar la relació entre pares, mares i fills a través del joc. 

 
PRESTACIONS 

� Espais de trobada i relació. 
� Materials de joc adient a les edats dels infants 
� Assessorament professional per resoldre dubtes sobre temes relacionats 

amb el desenvolupament infantil 
� Organització de tallers i xerrades sobre la criança i l’educació dels fills 
� Relació i intercanvi d’experiències amb altres pares i mares 
 

ADREÇAT A 
Famílies amb infants de 0 a 3 anys residents a Castelló d’Empúries- Empuriabrava. 
 
RECURSOS HUMANS 
- Tècnic del projecte, llicenciada en psicologia, responsable de dinamitzar el 

servei 
- Professionals col·laboradors experts en temes relacionats amb la criança i 

educació dels fills, responsable de tallers i xerrades puntuals. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Espai Familiar d’Empuriabrava:  
Es tracta d’un espai de trobada i relació per a pares, mares o altres acompanyants i 
fills en la que el joc n’és el protagonista. També s’han dut a terme diversos tallers 
(Taller de contes, taller plàstic de pintura de dits, taller de colors i taller dels 
animals). 
 
Durant aquest any 2009 el servei ha estat obert de gener a juny i de novembre a 
desembre (els divendres de 10 h a 11.30 h i els dimecres de 10 h a 11,30 h), 
ubicat a l’Auditori del Centre Cívic i a l’Espai Proa d’Empuriabrava. Hi han participat 
un total de 25 famílies. Pel que fa la procedència, la riquesa cultural ha estat molt 
gran. (2 famílies espanyoles, 17 famílies d’origen marroquí, 1 anglesa, 1 brasilera, 
2 romaneses, 1 russa i 1 família argentina). Els infants que han participat del servei 
han estat un total de 33, d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. Els 

3.9 SERVEI D’ESPAI FAMILIAR 
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acompanyants dels infants han estat, en la majoria dels casos, les mares, tot i que 
en el cas de les famílies d’origen marroquí tot sovint també venien les àvies.  
  
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 

 
FINALITAT 
Transmetre coneixements sobre temes relacionats amb la criança i l’educació dels 
fills i promoure i facilitar l’intercanvi d’experiències entre pares i mares. 
 
PRESTACIONS 
� Espais de trobada i relació conduïts per un professional especialitzat que guia i 

orienta els pares i mares sobre temes relacionats amb l’educació i la criança 
dels fills. 

� Cinc sessions anuals en dissabte de 10 a 13 h. 
� Atenció als fills mentre els pares assisteixen a les sessions de formació. 
� Edició trimestral del full formatiu “Parlem-ne” sobre temes relacionats amb la 

criança i l’educació dels fills elaborat per professionals especialitzats en les 
diferents temàtiques. Aquest butlletí es difon entre els pares i mares en els 
centres d’educació infantil i els centres d’atenció primària de la comarca. 

 
ADREÇAT A 
� Escola de pares: pares i mares dels infants escolaritzats als centres d’educació 

infantil públics i privats de la comarca. Cal pagar una quota d’inscripció. 
� Full informatiu “Parlem-ne”: Tots els pares i mares de la comarca amb fills 

d’edat compresa entre els 0 i els 3 anys d’edat. La distribució del full és 
gratuïta. 

 
RECURSOS HUMANS 
� Tècnic del projecte, llicenciada en pedagogia, responsable de la dinamització del 

servei 
� Professionals experts en temes relacionats amb la criança, l’educació i la salut 

dels fills, responsables de la formació de l’escola de pares i mares, i de la 
redacció del full Parlem-ne 

� 2 professionals de l’educació infantil, responsables de la cura dels fills dels pares 
i mares assistents a l’escola de pares i mares 
 

ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Aquest servei s’articula mitjançant dues activitats: 
 
Acció 1: ESCOLA DE PARES I MARES (VIII edició) 
Atès un criteri de proximitat geogràfica, s’han distribuït totes les llars d’infants de la 
comarca en sectors. Cada any, un centre de cadascun d’aquests sectors és la seu 
de l’escola de pares i mares i acull les famílies de la resta de centres del seu sector. 
Enguany, els centres acollidors han estat la Llar d’infants “Els Miquelets” de Sant 
Miquel de Fluvià, la Llar d’Infants Municipal de Maçanet de Cabrenys i la Llar 
d’Infants “Arrels” de Garriguella. 
 
El tema de l’escola de pares i mares ha estat “Educació Emocional”. El professional 
responsable de la formació ha estat la psicòloga Sra. Carme Torrijos. L’objectiu 
d’aquestes trobades ha estat el de conèixer com un infant rep i integra les 
emocions i les expressa, així com remarcar la importància dels pares i la família per 

3.10 SERVEI D’ESCOLA DE PARES I MARES 
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a l’educació de les emocions dels infants, ja que aquestes esdevindran el pilar bàsic 
sobre el que aniran introduint nous aprenentatges. 
 
- Escola de pares i mares a la Llar d’infants “Els Miquelets” de Sant Miquel 
de Fluvià (dimecres 22 d’abril de 21 a 22:30h i dissabte 25 d’abril de 10 a 13h.). 
Ha acollit els pares i mares de les llars d’infants dels municipis de Sant Miquel de 
Fluvià, Sant Pere Pescador, l’Armentera, Ventalló, l’Escala , Bàscara i Saus- 
Camallera. L’assistència ha estat de 10 pares/mares, 4 educadores i 3 infants.  
 
-Escola de pares i mares a la Llar d’Infants Municipal de Maçanet de 
Cabrenys (dimecres 20 de maig i de 21 a 22:30h i dissabte 23 de maig de 10 a 
13h.). Ha acollit les famílies de les llars d’infants dels municipis de Darnius, 
Agullana, La Jonquera i Maçanet de Cabrenys. L’assistència ha estat de 27 
pares/mares, 4 educadores i 8 infants. 
 
-Escola de pares i mares a la Llar d’Infants “Arrels” de Garriguella 
(dimecres 21 d’octubre de 21 a 22:30h i dissabte 24 d’octubre de 10 a 13h.). Ha 
acollit els pares i mares de les llars d’infants dels municipis de Vilauïga, Palau-
Savardera, Peralada, Cabanes i Garriguella. L’assistència ha estat de 27 
pares/mares, 4 educadores i 13 infants 
 
Acció 2: FULL PARLEM-NE 
 
Enguany els temes tractats en els dos butlletins editats han estat els següents: 
 
� Núm.18 (juny 2009): Quan l’hora d’anar a dormir es converteix en un malson. 

Ha estat elaborat per la psicòloga de família, Sra. Mireia Reyero Salazar. 
� Núm.19 (desembre 2009):L’Educació de les emocions en l’infant de zero a tres 

anys. Ha estat elaborat per la psicòloga i logopeda infantil, Sra. Carme Torrijos 
Delgado. 

 
S’han distribuït un total de 3.229 exemplars per cada butlletí a totes les Llars 
d’Infants i Àrees Bàsiques de Salut de la comarca. 
 
VALORACIÓ 
Un any més, destacaríem la presència de pares (homes) que ja han participat en 
anteriors edicions de l’escola de pares i mares. Creiem que aquest fet és un clar 
indicador de la bona acollida d’aquesta activitat. 
 
En l’avaluació realitzada, tots els pares coincideixen en valorar molt positivament el 
poder compartir amb altres pares les seves dificultats i tenir la oportunitat 
d’adonar-se que aquests conflictes també passen a moltes altres famílies. El recull 
de valoracions de tots el professionals que han treballat en l’escola de pares i 
mares i les mateixes famílies que hi han participat posen de manifest que ha estat 
una experiència molt positiva, enriquidora i a la que cal donar continuïtat, tenint en 
compte, és clar, les propostes de millores, entre les que destaca la demanda de 
poder disposar de més temps per a aprofundir en els temes tractats.  
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
- Quota d’inscripció de les famílies que participen de l’Escola de Pares de 10 € per 

família. 
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FINALITAT 
Contribuir a la formació continua dels professionals que s’ocupen de l’educació i 
atenció als infants de 0 a 3 anys 
 
PRESTACIONS 

� Programació i organització de jornades formatives 
� Recollida d’inquietuds i necessitats de formació dels professionals de les 

escoles bressol de la comarca 
 
ADREÇAT A 
Professionals de les escoles bressol públiques i privades de la comarca.  
 
RECURSOS HUMANS 

- Tècnic del projecte, llicenciada en pedagogia, responsable de la dinamització 
del servei 

- Professionals experts en temes relacionats amb l’educació infantil, 
responsables de la formació . 

 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
- Formació adreçada a professionals de les Llars d’Infants de la Comarca: 
Es va dur a terme el dissabte 6 de juny de 2009, de les 10h a les 14:30h, a la seu 
del Centre Esport Figuerenc, i versava sobre La relació família-escola des de la 
perspectiva sistèmica. 
 
Els formadors per a aquestes jornades van ser el Sr. Carles Parellada, mestre i 
psicomotricista. Terapeuta sistèmic i formador de formadors. Actualment treballa 
en la Unitat de Formació del Professorat d’Infantil i Primària de l’ICE de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i també és coordinador de la formació en 
Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona, i la Sra. Rosa Mª Pallissé , 
mestra d’educació infantil i directora de l’escola bressol Els Daus de Cardedeu. 
Formadora de formadors a l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
L’assistència va ser d’un total de 67 professionals, pertanyents a 21 llars d’infants 
de la comarca. 
 
VALORACIÓ 
En el full de valoració omplert pels professionals es posa de manifest la bona 
acollida d’aquest taller no només quant a la formació si no també com a espai de 
trobada i relació per a aquests professionals. Consideren que els objectius a nivell 
de contingut van estar molt ben assolits i que la metodologia emprada per els 
formadors va estar molt encertada. També expressen la demanda de continuació 
d’aquestes activitats formatives. 
 
FINANÇAMENT 

- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

 
 

 
FINALITAT 
Detectar de forma precoç dificultats en desenvolupament en infants de 0 a 3 anys. 
 
 

3.11 SERVEI DE FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE LES ESCOLES BRESSOL 

3.12 SERVEI: PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE DIFICULTATS EN EL 
DESENVOLUPAMENT EN INFANTS DE 0 A 3 ANYS 
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PRESTACIONS 
� Detecció i diagnòstic de problemes de desenvolupament, conducta i/o 

dificultats en l’adquisició del llenguatge. 
� Informació, orientació i assessorament a les famílies i a l’equip educatiu de 

les llars d’infants 
� Derivació, si és necessari, al servei més adequat. 

 
ADREÇAT A 
Famílies amb infants de 0 a 3 anys escolaritzats en llars d’infants públiques de la 
comarca de l’Alt Empordà i als professionals d’aquests centres. Es tracta d’un servei 
gratuït prèvia sol·licitud.  
 
RECURSOS HUMANS 
1 professional del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç PACEM, 
llicenciada en psicologia  
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Durant l’any 2009 s’han atès 15 escoles bressol de la comarca (Agullana, Bàscara, 
Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres -Xuclamel- , la Jonquera, Lladó, 
Llançà, Palau, Portbou, Port de la Selva, Roses 1, Roses 2, Ventalló, Vilafant ) amb 
un total de 825 infants ( P0:45 infants, P1:308 infants, P2: 472 infants) 
 
Dels infants atesos presentaven les següents problemàtiques:  
 
Dificultats emocionals i/o conducta 48,90 % 
Dificultats i/o retards desenvolupament 11.37 % 
Dificultats aparició llenguatge verbal 17.52 % 
Dificultats i/o retard motriu 7.30 % 
Dificultats adaptació 4.75 % 
Dificultats sensorials 0.37 % 
Risc social  8.76 % 
Risc Biològic  0.72 % 
Altres  0.37 % 
 
El tipus d’intervencions realitzades han estat les següents: 

o observacions individuals a nivell grup-classe i en el pati 
o exploracions individuals 
o interconsultes pediatria 
o entrevistes amb pares 
o Assessorament i orientació a les educadores 
o Seguiment i valoració 

 
La periodicitat de l’assistència a les llars ha estat mensual o bimensual en funció del 
nombre de nens que assisteixen a la llar i la disponibilitat del professional. Les 
trobades amb les educadores es semestral 
 
VALORACIÓ 
El fet que gairebé la totalitat dels centres municipals d’educació infantil de la 
comarca s’hagin acollit al servei, constata l’adequació i bon funcionament d’aquest. 
A partir de les demandes sorgides, apareix la necessitat d’atendre les dificultats del 
nen a través d’intervencions en l’àmbit familiar. Tanmateix, per l’augment de 
població i la demanda, el servei no cobreix la totalitat de les necessitats d’atenció 
que es detecten. 
 
 FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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FINALITAT 
Contribuir a evitar, retardar o disminuir eventuals contactes amb les drogues i/o 
reduir els problemes que se’n derivin a tota la comunitat de la comarca, i 
especialment en els infants i els adolescents. 
 
PRESTACIONS 

• Programació anual de programes i activitats de prevenció en l’àmbit familiar.  
• Programació anual de programes i activitats de prevenció en l’àmbit escolar. 
• Cursos de formació per a mediadors socials i professionals: mestres, 

treballadors socials i de la salut, educadors i monitors. 
• Conferències per a entitats o Ajuntaments. 
• Sessions d’informació, a les autoescoles de la comarca, pels joves que es 

preparen per obtenir el permís de conduir. 
• Elaboració de materials preventius sobre tabac, alcohol i altres drogues. 
• Informació i assessorament sobre drogues a través de correu electrònic 

vinculat al servei (info@pdsweb.org) 
 
ADREÇAT A 
Centres educatius, entitats juvenils, famílies i professionals de la comarca 
 
ENTITAT PRESTADORA 
Associació Promoció i Desenvolupament Social (PDS)  
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Les accions realitzades s’exposen d’acord als diferents àmbits d’intervenció: 
 
 

ÀMBIT DE LA FAMILIA 
 
Acció 1: “PREVENINT DES DE CASA”. És una proposta d’intervenció educativo-
preventiva de caràcter universal, que consisteix en la distribució d’uns fulls 
informatius als pares i mares al llarg de cada curs escolar. Aquests fulls s’elaboren i 
s’editen des del Consell Comarcal, i es distribueixen bimensualment entres les 
AMPAS de la comarca. El contingut dels fulls pretén estimular la reflexió dels pares i 
les mares sobre els aspectes educatius i de l’àmbit familiar que poden contribuir a 
evitar o retardar eventuals contactes dels seus fill i filles amb les drogues. S’han 
editat els números del 5 a l’11, distribuint 6.000 exemplars de cadascun d’ells. 
 
Acció 2: “MONEO”. És un programa universal d’educació familiar per a la 
prevenció de drogodependències, adreçat a pares i mares de nois i noies 
preadolescents (de 9 a 13 anys aproximadament). L’aplicació té una durada de tres 
sessions de dues hores. Es transmet informació sobre drogues i sobre els factors 
que augmenten o redueixen la probabilitat que els fills consumeixin o abusin de les 
drogues, i sobre pràctiques educatives, i es fa front a diverses situacions educatives 
hipotètiques que es proposen. El programa s’ofereix a totes les AMPA de la 
comarca. S’ha aplicat aquest taller amb pares de l’IES de Vilafant. 
 
Acció 3: “PROTEGO”. És un programa selectiu de prevenció familiar de 
drogodependències per a pares amb fills d’entre 10 i 14 anys, usuaris dels recursos 
socials. Té una durada de vuit sessions de dues hores. L’objectiu és millorar les 
habilitats educatives dels pares i mares, enfortir els vincles familiars i clarificar la 
funció de la família en relació al consum de drogues. 
 
 

3.13 SERVEI COMARCAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I SIDA 
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ÁMBIT EDUCATIU-ESCOLAR 
 
Acció 4: “FEBRE DEL DIVENDRES NIT”. Exposició interactiva de 12 plafons que 
proposa als seus visitants participar en una sortida nocturna imaginària. Té com a 
objectius afavorir la presa de consciència de les actituds i conductes personals que 
tenen a veure amb el consum de substàncies, la conducció i les relacions sexuals, i 
augmentar la consciència de l’existència de condicionants externs sobre la 
conducta. S’ofereix als centres el préstec de l’exposició un monitor per realitzar les 
visites guiades. Alhora es facilita una guia pels professors que desitgin fer activitats 
complementàries. S’han realitzat 26 activitats sobre l’exposició a: IES de Llançà., 
IES de L´Escala, IES de la Jonquera, de Figuerees ciutat:IES Cendrassos, IES 
Monturiol, IES Alexandre Deulofeu, IES Paula Montal-Escolàpies, IES Ramón 
Muntaner. Han participat un total de 644 joves. 
 
Acció 5: “SOTA PRESSIÓ”. Programa –exposició i guia d’activitats- facilitar el 
treball educatiu amb grups d’adolescents al voltant de la pressió de grup i altres 
temes relacionats, com ara l’assertivitat o la presa de decisions. partint de 
situacions properes als adolescents i joves, faciliten treballar alguns aspectes de la 
vida en grup. La finalitat d’aquest material (exposició i guia d’activitats) és provocar 
la reflexió dels joves en relació a la seva manera de prendre decisions dins dels 
grups d’iguals. S’han realitzat 16 tallers a l’IES Paula Montal- Escolàpies, IES 
Alexandre Deulofeu ,IES Cendrassos, IES Narcis Monturiol i l’IES de La Jonquera. 
Han participat en el taller un total de 404 joves. 
 
Acció 6: “CANNABIS, COM HO VIUS?”. Programa - exposició i guia d’activitats- 
sobre cànnabis adreçat a joves (3er d’ESO). Ofereix informació sobre les 
conseqüències de l’ús del cànnabis i intenta facilitar i potenciar la identificació i 
l’anàlisi crítica dels principals factors que influeixen en les decisions dels i les joves 
per a « fumar porros ». Es treballa a partir de la presentació de situacions 
quotidianes en vers la substància que poden ser properes a molts dels participants. 
S’han realitzat 18 visites guiades a l’exposició a: IES Narcís Monturiol de 
Figueres, IES Cendrassos de Figueres, IES llançà de Llançà,Escola Paula Montal- 
Escolàpies de Figueres, IES Muntaner de Figueres i PQPI de Figueres. Han participat 
un total de 460 joves.  
 
Acció 7: 9è CONCURS "DIA MUNDIAL SENSE TABAC", donant suport a la 
convocatòria anual del Dia mundial sense tabac –31 de maig-, de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS).Aquest any l’OMS promovia la total prohibició sobre els 
anuncis, la promoció i de patrocini dels productes de tabac perquè consideren que 
d’aquesta manera es redueix el consum. El lema que l’OMS va promoure va ser 
"Gènere i tabac: la promoció del tabac adreçada ales dones”. Han participar 
un total de 75 alumnes entre els cursos de 1r i 4t ESO. Els cartells guanyadors es 
van exposar a la seu del Consell Comarcal dels dies 30 al 2 de juny. Edició d'un 
calendari escolar -amb el dibuix del cartell guanyadors i finalistes 
 

ÁMBIT DE LA JOVENTUT I COMUNITARI 
 
Acció 8: Continuació del Servei d'assessorament i consulta sobre drogues a 
través de correu electrònic, vinculat al servei info@pdsweb.org. Es tracta d’un 
servei professional, estructurat en forma d’arbre de decisions i amb una estratègia 
comunicativa uniforme i coherent.  
 
Acció 9: Actualització dels continguts d’una pàgina web d’informació sobre tabac, 
alcohol i altres drogues, i les activitats del Programa. 
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Acció 10: Presentació dels programes de Prevenció als tècnics de Joventut del 
CCAE i participació en les accions de la Taula de Salut del Servei de Joventut 
del CCAE. 
Acció 11: Continuació de la distribució dels materials informatiu-educatiu, adreçats 
a joves: “ALCOHOL: ATURA’T!, “PORROS... TU QUÈ HI DIUS?...” i els materials de 
suport dels programes aplicats als centres educatius. 
 
Acció 12: “SEX O NO SEX”. 
Visita guiada- Exposició formada de 10 plafons dirigida a joves de 16 a 18 anys on 
permet obrir a debat to allò relacionat a la sexualitat,identificar els conceptes 
relacionats amb HIV-Sida i amb les ITS (infeccions de transmissió sexual” afavorint 
la reflexió i d´intercanvi d’opinions entre els participants i aclarir els dubtes que es 
plantegin. Aquesta exposició va acompanyada de guia d activitats. S’han realitzat 
22 tallers als IES Narcís Monturiol ,IES Muntaner,IES Cendrassos, IES Deulofeu de 
Figueres, i els iES de Llançà, La Jonquera i Cadaquès. Han participat un total de 
581 joves. 
 
Acció 13: “COCA ,QUÈ ?” 
 Exposició dirigida a joves de 16 anys en endavant, acompanyada de diferents 
activitats complementàries a la visita de l’exposició. Els objectius són :dissuadir o 
retardar l´ inici al consum de cocaïna, afavorir conductes de reducció de riscos i 
reducció de conductes problemàtiques relacionades al consum així com el promoure 
una actitud crítica envers diferents aspectes de caire individual i social , amb i 
sense relació amb la cocaïna, que contribueixen a generar una societat poc solidaria 
i poc sostenible. S’han realitzat 15 tallers als IES de Figueres: IES Deulofeu, IES 
Monturiol i IES Cendrassos així com els IES de Llançà i La Jonquera participant un 
total de 441 joves. 
 
Acció 14: Es realitzen dos tallers al CRAE (Centre Residencial d’acció Educativa) 
l’Albera a petició de l’equip d´ educadors. Un primer taller obert sobre temes 
diversos de sexualitat i un altre taller sobre drogues on treballen dubtes i mites . 
 

ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I FORMACIÓ 
 
Acció 15 : 12 reunions de planificació i coordinació amb els diferents agents 
implicats. 
Acció 16: Activitats de formació amb els col·lectius d’Infermeres del Programa 
Salut i Escola i amb els educadors del Serveis de Joventut. 
 
FINANÇAMENT 
- Ajuntament de Figueres. 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

 
 
FINALITAT 
Promoure i vetllar per el benestar de la infància i l’adolescència de la comarca. 
 
PRESTACIONS 

� Promoure i vetllar pel treball en xarxa entre els tots els serveis d’atenció a la 
infància de la comarca. 

3.14 COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COORDINACIÓ 
D’ACTUACIONES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT ADREÇADA A LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA AMB DISCAPACITATS O AMB RISC DE PATIR-NE 
(CTIC) 
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� Elaboració de materials i eines de treball que facilitin aquest treball en 
xarxa. 

� Realització estudis que permetin conèixer la realitat de la infància i 
l’adolescència de la comarca i elaboració informes i propostes d’actuació que 
donin resposta a les mancances i necessitats detectades. 

� Elaboració de plans individualitzats d’intervenció d’aquells casos atesos per 
diversos serveis i que requereixen d’un pla d’actuació consensuat. 

 
ADREÇAT A 
Professionals que treballen en l’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
RECURSOS HUMANS 
1 tècnic dinamitzador de la comissió 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
La comissió es reuneix en sessió oberta un cop al mes (els dijous de 9:30 a 11h.) al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les accions realitzades aquest 2009 han estat: 
 

� 4 trobades de coordinació de la CTIC de l’Alt Empordà (26 de març, 14 de 
maig, 11 de juny i 5 de novembre, on s’ha tractat els temes següents:  

o l’Assetjament entre iguals i com abordar-lo des dels recursos de la 
xarxa. 

o Protocol de coordinació contra els abusos sexuals i els 
maltractaments a infants i adolescents de la Demarcació de Girona. 
Presentació i adaptació dels circuits als serveis i recursos del 
territori. 

 
La composició a finals de 2009 de la CTIC de l’Alt Empordà és la següent: 
 
ÀMBIT DE BENESTAR I FAMILIA 

- Centre Residencial d’Acció Educativa l’Albera del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  
- Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Figueres 
- Àrea Bàsica d’Atenció Social Primària del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en alt risc social. Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà 
- Programa 0-3 anys. Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà 
- Servei d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Família. 

ÀMBIT DE SANITAT 
- Pediatria Centre d’Atenció Primària Alt Empordà de Figueres i del Centre 

d’Atenció Primària Peralada  
- Unitat de Treball Social de les Àrees Bàsiques de Salut de Figueres i de 

Peralada 
- Pediatria especialitzada Hospital de Figueres 
- Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Antena de Figueres 
- Servei Català de Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ 
- Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de l’Alt Empordà 
- Centre Municipal d’Educació Infantil Els Pins de Figueres (representant els 

centres d’educació infantil de la comarca) 
ÀMBIT DE JUSTICIA 

- Secció Territorial de mesures penals alternatives i justícia juvenil 
 
VALORACIÓ 
La constant assistència i la participació activa i implicada dels professionals en les 
trobades són clars indicadors del bon funcionament de la comissió. 
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FINANÇAMENT 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 

 
FINALITAT 
Oferir als i les joves espais de sensibilització, difusió i prevenció en els que 
s’abordin dificultats de gènere.  
 
PRESTACIONS 
S’ofereix als joves un espai on: 

� Identificar i expressar emocions 
� Identificar i reflexionar al voltant dels mites i les creences de gènere 
� Identificar actituds i comportaments sexistes, de desigualtats 

d’oportunitats i de violència de gènere. 
� Facilitar la resolució de conflictes de manera no violenta. 
� Reconceptualitzar les identitats masculina/femenina. 

 
ADREÇAT A 
Als alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO, alumnes de 1r de Batxillerat , Tallers 
Ocupacionals i Plans de Transició al Treball. 
 
RECURSOS HUMANS 
L’execució dels tallers s’ha dut a terme per un equip de dos dinamitzadors/es 
(psicòlegs) experts en temes de violència de gènere. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Durant l’any 2009 s’han realitzat un total 36 de tallers entre 12 centres educatius 
de la comarca, atenent a un total de 700 participants. Enguany les activitats 
ofertades han versat sobre la temàtica de l’assetjament entre iguals dins de l’àmbit 
educatiu i la prevenció i detecció de relacions abusives dins l’àmbit de la parella. 
 
VALORACIÓ 
Es valora molt positivament l’execució dels tallers als centres, i es constata amb la 
creixent demanda que fan cada any els centres educatius. Així mateix es constata 
que per als centres aquest és una temàtica que els genera preocupació i que fa que 
mantinguin la seva demanda d’activitats.  
 
FINANÇAMENT 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Ajuntament de Figueres. 
- Institut Català de les Dones. 
 

3.15 TALLERS DE GÈNERE I PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES 
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4. SERVEIS PER A LES DONES 
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FINALITAT 
Orientar, donar suport i tractament psicològic per a la recuperació de la dona i dels 
seus fills/es que pateixen o han patit situacions de maltractament físic i/o psicològic 
en l’àmbit familiar. 
 
PRESTACIONS 

• Informació i orientació sobre serveis específics d’ajuda 
• Acompanyament i suport psicològic 
• Tractament psicoterapèutic 

 
ADREÇAT A 
Dones que viuen o han viscut situacions de violència de gènere 
 
RECURSOS HUMANS 
1 Psicòleg a temps parcial 
1 Psicòloga a temps parcial 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 

ESTADÍSTICA GENERAL DE L’ATENCIÓ REALITZADA 
 
TIPUS 
D’INTERVENCIÓ                

                     PERSONES 

Procés Terapèutic   52 
Assessorament puntual 11 

Després de procés anàlisi no es consolida 
acord treball conjunt 

8 

Assessoraments 

Derivació a Teràpia Familiar 1 

No assisteixen 1a  
sessió 

  14 

TOTAL   86 

 

Un total de 86 dones han estat ateses pels professionals del Servei al llarg de l’any 
2009. D’aquestes, 52 han iniciat un procés terapèutic, és a dir un abordatge en 
profunditat de la situació de violència viscuda així com de les conseqüències. Un 
altre total de 20 han passat per una fase d’assessorament. Aquesta fase es 
correspon a un espai d’entre 1 i 5 sessions i s’adreça a dones que sense iniciar un 
procés terapèutic efectuen algun tipus de consulta al respecte. En 8 dels 20 casos, 
després d’un primer anàlisi no s’ha pogut iniciar un treball terapèutic (aquest fet es 
pot deure a que la dona faci una demanda al servei centrada en terceres persones, 
com ara la seva parella o exparella o a que al prendre consciència de la profunditat 
d’un treball terapèutic prefereixi no abordar la situació). Per últim, 14 dones no 
assisteixen a la primera sessió a la qual se les cita. Es comptabilitzem com a dones 
ateses en tant que s’ha produït almenys un primer contacte telefònic de presentació 
i ubicació del servei i, com a mínim, dues trucades més abans de donar el cas per 
tancat.  

4.1 SERVEI: ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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DERIVADORS 
 

DERIVADOR 
                   

PERSONES 
SIAD - CCAE 21 
Antics casos del servei (Reobertures) 12 
XSM 10 
EBASP Figueres - III 7 
EBASP Figueres - II 5 
Demanda particular 5 
CAP Figueres 4 
EAIA  2 
EBASP La Jonquera 2 
EBASP Vilajuïga 2 
EIF 2 
Ajuntament de Girona 1 
CAP Port de la Selva 1 
CAP Vilafant 1 
CIE Salt 1 
CSMIJ 1 
EBASP Castelló 1 
EBASP CCAE 1 
EBASP Roses 1 
ICD 1 
Mossos d’Esquadra 1 
OAV Girona 1 
PACEM 1 
SIAD - Figueres 1 
Telèfon 016 d’Atenció Ciutadana 1 
TOTAL 86 

 
La gran variabilitat de derivants confirma el recurs com a ben assentat dins la 
xarxa. Aquest variabilitat resulta també de la comprensió de la violència de gènere 
com un fenomen multicausal i de fort component educatiu i social, motiu pel qual 
resulta esperançador comprovar la diversitat de recursos de la xarxa amb capacitat 
per a detectar i derivar casos d’aquests tipus. 
 

POBLACIONS DE RESIDÈNCIA 
 

POBLACIÓ   PERSONES 
Figueres 43 
Roses 10 
Vilafant 5 
Llançà 3 
Empuriabrava 2 
Garriguella 2 
Palau Savardera 2 
Cistella 2 
Santa Llogaia 2 
La Jonquera 2 
L’Escala 2 
Navata 1 
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Torroella Fluvià 1 
Armentera 1 
Siurana 1 
Colera 1 
Llers 1 
Cadaqués 1 
Borrassà 1 
Vilajuïga 1 
Port de la Selva 1 
Castelló Empúries 1 
TOTAL 86 

 
EDAT 

 

FRANJA EDAT   PERSONES 
18 a 25 anys 6 
26 a 45 anys 57 
46 a 65 anys 22 
Majors de 65 
anys 

1 

TOTAL 86 
 
La franja d’edat amb major presència durant aquest any es correspon a la situada 
entre els 26 i els 45 anys i els 46 i els 65, que són les franges en les que es 
consoliden la majoria de les relacions de parella. La franja més jove ha representat 
poc menys del deu per cent aquest any, si bé es considera que també és una franja 
diana potencial en tant que moltes de les relacions de franges superiors s’inicien 
precisament en aquesta i resulta important poder abordar una relació d’aquest tipus 
com més aviat millor. Per últim, la franja amb menor presència es correspon a la de 
la tercera edat i resulta preocupant tant per la invisibilització que se sol fer de la 
violència en aquesta edat com pel fet que s’hagi cronificat com a conseqüència 
d’una relació que fa molt anys que ja funciona amb aquesta dinàmica. 
 

NACIONALITAT 
 

  PERSONES 
Espanyola 68 
Marroquina 3 
Equatoriana 3 
Boliviana 2 
Argentina 2 
Mexicana 1 
Francesa 1 
Brasilenya 1 
Colomiana 1 
Italiana 1 
Holandesa 1 
Rumanesa 1 
Veneçolana 1 
TOTAL 86 

 
La gran majoria de casos atesos aquest any són de nacionalitat espanyola. La resta 
es distribueixen de manera bastant uniforme entre les diferents nacionalitats.  
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CONVIVÈNCIA AMB AGRESSOR 
 

  PERSONES 
Convivència 36 
No 
convivència 

50 

TOTAL 86 
 
Trenta-sis de les vuitanta-sis dones convivien amb el seu agressor en el moment de 
ser ateses. En alguns casos es devia a un projecte comú d’introduir canvis en la 
parella (la dona assistia a aquest recurs i la parella a un de paral·lel), en altres 
responia a una dependència emocional de la dona vers l’home, en altres tenia a 
veure amb por a les represàlies que l’home pogués prendre si es separava, en 
altres a la construcció patriarcal de responsabilitzar a la dona de l’èxit o fracàs de la 
relació, en altres l’ideal romàntic de mantenir una relació sense atendre al cost de 
la mateixa, en altres la manca de suport econòmic autònom en el cas de separar-
se. En tots els casos s’ha exposat a les dones ateses que la finalitat del servei no 
passava per mantenir o finalitzar la relació sinó en capacitar a la dona per a que 
prengués un major sentit de la seva responsabilitat dins la relació i fer-la conscient 
del seu propi poder per a prendre decisions com a inici d’un camí propi. Les altres 
cinquanta dones ja no vivien amb el seu agressor en el moment d’accedir al servei 
però en totes elles era aquesta ex-relació la que motivava la seva presència al SAP. 
 

TIPUS DE MALTRACTAMENT 
 

    PERSONES 
Físic 43 
Psicològic 43 
Sexual 5 
TOTAL 91 

 
Aquest estadístic es calcula amb una base independent per cada categoria, motiu 
pel qual el sumatori excedeix les 86 dones ateses el que implica que en vàries 
d’elles es donava una tipologia combinada. La primera categoria, el maltractament 
físic, de fet implica també automàticament un maltractament psicològic en paral·lel. 
Quaranta-tres de les dones ateses havien rebut aquest tipus de maltractament per 
part del seu agressor. La segona categoria implica maltractament psicològic sense 
presència de maltractament físic. Aquest consisteix un dels nuclis de treball 
terapèutic més complexos d’abordar en tant que bona part del maltractament 
psicològic esdevé invisible als ulls de les víctimes (o bé només és rescatada una 
petita parcel·la). Quaranta-tres de les dones ateses havien rebut aquest tipus de 
maltractament per part del seu agressor. Per últim, la darrera categoria contempla 
les agressions de caràcter sexual. 
 

DURADA DEL MALTRACTAMENT 
 

ANYS 
MALTRACTAMENT 

PERSONES 

Episodi aïllat 11 
Fins a 2 anys 23 
De 3 a 10 anys 31 
De 11 a 20 anys 13 
Més de 20 anys 8 
TOTAL 86 
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Onze de les dones ateses s’havien adreçat al servei en un moment molt inicial de 
les agressions. Vint-i-tres d’elles portaven un màxim de dos anys rebent 
maltractaments, trenta-una entre tres i deu anys, tretze entre onze i vint anys i per 
últim, vuit dones portaven més de vint anys en una relació de maltractaments. 
Exemples de motius que poden portar a una persona a sostenir en el temps una 
situació de maltractament són els exposats al punt Relació amb l’Agressor. Podem 
afirmar que a major durada del maltractament, major és la dificultat a l’hora de 
poder fer una treball terapèutic.  
 
CONCLUSIONS  
L’objectiu principal ha estat millorar el benestar d’aquestes dones a través d’un 
espai de suport i tractament psicològic. Es pretén fer un acompanyament a la dona 
en la seva presa de decisions, afavorint espais en els que pugui elaborar la situació 
viscuda, per tal de poder desenvolupar i sentir-se competent amb els seus recursos 
personals, els quals li permetin situar-se en un rol diferent, dins el context de la 
violència present o passada. 
 
Les dones valoren positivament l’atenció terapèutica rebuda, especialment en 
termes d’una major autoestima i una major capacitat per a prendre decisions de 
forma autònoma. 
 
El percentatge d’assistència d’aquest any es situa en el 86%, superant així el 
80’5% de l’any anterior. Del 14% restant que correspon a les no assistències, un 
6% dels casos avisen de la seva absència i un 8% no. És el segon any en que 
s’observa una lleugera millora pel que fa al compromís de les persones ateses i al 
compliment de les sessions pactades. 
 
De totes maneres, s’ha de tenir en compte que les persones ateses es troben en un 
moment vital complicat que provoca dispersió, sovint amb diverses cites 
concertades des d’àmbits diferents (serveis socials, policia, judicial, etc.). Aquests 
fets justifiquen, en part, el percentatge de no assistència. 
 
Els professionals del servei han mantingut al llarg de l’any un ritme de 
coordinacions actiu amb la resta de recursos de la xarxa (principalment per via 
telefònica o e-mail). Tanmateix, han participat en les Comissions de Violència 
portades a terme des de la pròpia Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà amb la finalitat d’enfortir el treball en xarxa implicant a diferents 
col·lectius professionals implicats en la detecció i atenció a la problemàtica de la 
violència (serveis socials, serveis mèdics, xarxa de salut mental, àmbit educatiu, 
ens judicials, cossos de seguretat, associacions de dones). Prova d’aquest fet és la 
diversitat d’ens derivants al llarg de l’any. 
 
FINANÇAMENT 
- Ajuntament de Figueres 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Institut Català de les Dones 
 

 
FINALITAT 
Oferir sistemes de resposta urgent, fora els horaris habituals, per a les dones que 
es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles. 
 
PRESTACIONS 

� Atenció a les situacions urgents de violència de gènere 

4.2 SERVEI DE RESPOSTA URGENT PER A LES DONES I ELS SEUS FILLS I FILLES 
QUE ES TROBEN EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ÀMBIT 
FAMILIAR 
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� Optimització dels recursos de la xarxa 
� Ajuda en la recerca de recursos especialitzats i derivació a aquests 

 
ADREÇAT A 
Dones víctimes de violència de gènere i els seus fills/filles. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 treballadora social a mitja jornada 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009  
- S’ha ofert suport, informació, assessorament i acompanyament mitjançant la 

treballadora social i la psicòloga especialitzades en situacions d’urgència per 
violència de gènere, en un total de 88 dones. S’ha fet contenció emocional a la 
dona i s’ha intentat que estès acompanyada en aquest procés per poder prendre 
les decisions més adequades. 

- S’ha acollit en l’establiment d’acolliment d’urgència a un total de 14 dones i 10 
menors. D’aquestes 14 dones, 3 han ingressat dos vegades a l’establiment 
d’urgència. 

- S’han ofert ajudes econòmiques puntuals per afrontar despeses i necessitats 
immediates, desplaçaments a cases d’acollida i altres allotjaments. 

- S’ha informat a la dona dels recursos que estaven al seu abast i s’ha fet 
l’acompanyament en els necessaris. Se l’ha posat en contacte amb els Serveis 
socials bàsics o amb altres recursos de la xarxa segons la situació. 

- S’han derivat dos dones a casa d’acollida amb els seus fills. Dotze dones han 
retornat al suport de xarxa familiar i/o social. 

- S’ha fomentat el treball coordinat dels diferents agents que actuen en situacions 
urgents de violència de gènere. S’ha posat en contacte: mossos d’esquadra, 
policia local, jutjats de guàrdia, serveis socials, associació de dones, mediadors 
interculturals.  

 
VALORACIÓ 
La valoració del servei és molt positiva, tant per les usuàries com pels equips dels 
Serveis socials bàsics, sobretot pel fet de tenir un suport immediat i flexible. 
 
FINANÇAMENT 

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Comarques de Girona 
- Institut Català de les Dones 

 

 
 
FINALITAT 
El Consell Comarcal va iniciar l’any 2005 i ha continuat fins el 2009 amb el 
programa de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere que 
compten amb una ordre de protecció i no conviuen amb l’agressor. 
 
El servei de teleassistència mòbil és una modalitat de servei, que amb la tecnologia 
adequada, ofereix a les víctimes de la violència de gènere i que disposin d’una 
ordre de protecció una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta 
ràpida front les eventualitats que els puguin passar, les 24 hores del dia , els 365 
dies de l’any. 
 
Els objectius del servei són : 
 

4.3 SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 
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• Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions 
d’emergència 

• Proporcionar seguretat i tranquil·litat a les dones , usuàries del servei 
• Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida 
• Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que suporta una dona víctima de 

violència de gènere 
 
ADREÇAT A 
Dones en situacions de violència de gènere, que disposin d’una ordre de protecció i 
no convisquin amb l’agressor. 
 
EXPEDIENTS TRAMITATS 
Durant l’any 2009 es varen tramitar 11 altes i 10 baixes de teleassistències mòbils 
per a víctimes de violència de gènere. 
 
FINANÇAMENT 
- FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)  
- IMSERSO  
 
 

 
Òrgan constituït el 30 de març de 2006, que neix amb l’objectiu d’establir uns 
circuits d’actuació i millorar la coordinació entre els diferents agents socials que 
actuen en l’àmbit de la violència de gènere a la comarca. 

 
Aquesta comissió comarcal està formada per representants de: 
 
- Mossos d’Esquadra de Girona  
- Mossos d’Esquadra de Figueres i de Roses 
- Policia local de Llançà  
- Policia local de Castelló d’Empúries 
- Policia local de la Jonquera 
- Col·legi d’Advocats de Figueres 
- Jutjat núm.7 de Figueres 
- Fiscalia 
- Cáritas de Figueres 
- Grup de dones de l’Alt Empordà 
- Oficina d’atenció a la víctima de Girona 
- Direcció Operativa dels Sectors Sanitaris dels Serveis Territorials de 

Salut a Girona 
- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de L’Escala 
- Ajuntament de Roses  
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

 
Durant l’any 2009 s’han realitzat tres sessions ( 3 de març, 9 de juny i 20 
d’octubre) amb l’objectiu de coordinar les actuacions dels diferents serveis i entitats 
que actuen a la comarca contra la violència masclista contra les dones. 

4.4 COMISSIÓ COMARCAL DE SEGUIMENT D’ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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FINALITAT 
Facilitar la inserció sociolaboral a dones que hagin estat víctimes de violència de 
gènere i dones/famílies monoparentals. 
 
PRESTACIONS 

� Desenvolupament d’un pla de treball individual en col·laboració amb els 
serveis socials d’atenció primària 

� Acompanyaments a serveis especialitzats (atenció jurídica, casa 
d’acollida....) 

� Suport en la recerca de feina, d’habitatge, etc. 
� Ajuda en la recerca d’altres recursos i derivació a aquests. 

 
ADREÇAT A 
Dones víctimes de violència de gènere i dones/famílies monoparentals en situacions 
multiproblemàtiques en risc d’exclusió social, derivades pels Serveis Socials 
d’Atenció Primària o pels serveis d’atenció especialitzada. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 treballadora social 
 
ACCIONS REALITZADES DE GENER A JUNY DE 2009 
Es tracta d’un projecte inclòs en el Pacte Territorial per a l’Ocupació de les 
comarques de Girona, centrat en el desenvolupament d’estratègies d’inserció per a 
col·lectius amb dificultats d’inserció laboral. S’ha acompanyat a 35 dones, en la 
majoria dels casos s’ha focalitzat en un treball previ a la inserció laboral, ja que 
aquest col·lectiu presenta un problemàtiques múltiples, que dificulten una recerca 
de feina normalitzada.  
 
VALORACIÓ 
Les valoracions del projecte general reflecteixen l’impacte positiu de les 
intervencions, tant per les usuàries com pel treball dels equips.  El nivell de 
satisfacció de les usuàries ha estat molt elevat, sobretot pel fet de tenir un suport 
intensiu. En la majoria de les ocasions han formulat el desig de continuar amb 
aquest tipus d’acompanyament. Com a resultat positiu d’inserció laboral, 13 dones 
han trobat feina durant l’any 2009, és a dir un 37 % de les persones ateses en 
aquest servei. Totes les insercions laborals han estat a través de contractes 
temporals, i gairebé totes en l’àmbit del turisme i de l’hosteleria. 
 
FINANÇAMENT 
- Pacte Territorial per a l’Ocupació de les comarques de Girona 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 

 
El Servei d’informació a les dones (SIAD) de l’Alt Empordà és un punt d’informació, 
formació i assessorament sobre tots aquells temes, serveis, activitats, ajuts i 
recursos d’interès per a les dones , ja siguin del mateix Consell Comarcal com 
també d’altres entitats, institucions, ajuntaments i associacions de la comarca i de 
fora d’aquesta. 
 
FINALITAT 

4.5 SERVEI D’INSERCIÓ PER A COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ 
SOCIO-LABORAL 

4.6 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 



 108

És facilitar l’accés de les dones a la informació dels serveis i recursos, potenciar la 
seva participació a la vida pública i l’associacionisme femení. 
 
PRESTACIONS 

� Servei d’Informació General sobre els recursos, programes, ajuts i 
activitats que s’organitzen des del mateix SIAD i de les diferents entitats , 
institucions i associacions. 

� Espai de trobada per potenciar la participació de la dona: organització 
de tallers, xerrades, jornades, grups de suport. 

� Assessorament jurídic: sobre qüestions laborals, estrangeria i violència de 
gènere. 

� Serveis d’atenció especialitzada en l’àmbit de la violència de gènere. 
 
ADREÇAT A 
Dones de la comarca de l’Alt Empordà. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 treballadora social (amb funcions de coordinadora), 25 hores setmanals 
- 1 psicòloga, 12 hores setmanals 
- 1 psicòloga per als grups de cuidadors/es, 10 hores setmanals 
- 1 advocada (en prestació de serveis). 
- 1 auxiliar administrativa, 20 hores setmanals 
- 1 coordinadora dels tallers de gènere als centres educatius , 3 hores setmanals. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
S’ha facilitat informació, assessorament i orientació general sobre recursos, 
programes, ajuts i activitats que s’organitzen des del propi SIAD i des de les 
diferents entitats, institucions i associacions a 411 dones. 
 

• S’ha atès a 21 dones en el servei jurídic especialitzat en violència de 
gènere i a 118 dones en l’àmbit de la immigració 

• Han participat 358 menors en els tallers de prevenció 
• Han participat 24 dones en els tallers de dones amb fibromialgia 
• Han participat 87 dones en els tallers de dones cuidadores 
• 94 dones i 17 menors han estat atesos pell servei d’atenció psicològica 

 
VALORACIÓ 
La valoració del servei és molt positiva, tant per les usuàries com pels equips, ja 
que ofereix una atenció especialitzada i adequada a les demandes i necessitats de 
les dones que s’adrecen al servei. 
 
FINANÇAMENT 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Ajuntament de Figueres 
- Institut Català de les Dones 
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5. SERVEIS PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I 
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 
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5.1 SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 
 
FINALITAT 
Donar cobertura mitjançant el Servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) a les 
persones residents i empadronades a la comarca majors de 80 anys, que 
principalment visquin soles i que es trobin en una situació de fragilitat, amb 
patologies mèdiques de risc. 
 
EL Consell Comarcal de l’Alt Empordà va signar un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona  per tal d’implementar el servei de TAD a tota la comarca 
(excepte el municipi de Figueres). 
 

DADES DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

Durant l’any 2009  es van tramitar 112 sol·licituds noves de TAD i s’ha donat un 
servei a un total de 342 persones a tota la comarca de l’Alt Empordà.  
 
FINANÇAMENT  

- Diputació de Girona  
- FEMP-IMSERSO 
- Consell Comarcal Alt Empordà  
- Cofinançament dels usuaris 

 
DADES DEL SERVEI DE TAD 2009 
 

 MUNICIPI APARELLS 
INSTAL.LATS 

BAIXES 

1 Agullana 2  
2 Albanyà 1  
3 Armentera,l’ 9 2 
4 Avinyonet de Puigventós 4 2 
5 Bàscara 7 1 
6 Biure 10 1 
7 Boadella 1  
8 Cabanelles  3  
9 Cabanes 2  
10 Cadaqués 4 1 
11 Camallera 4 2 
12 Cantallops 2 1 
13 Capmany 2  
14 Castelló d’Empúries –

Empuriabrava 
16 4 

15 Cistella 1  
16 Colera 2 1 
17 Darnius 2  
18 Espolla 6  
19 Escala,l 32 7 
20 Far l’Empordà, el 1  
21 Fortià 2 1 
22 Garrigas 1  
23 Garriguella 3  
24 Jonquera, la 4 1 
25 Lladó 3  
26 Llançà 20 3 
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27 Llers 6 1 
28 Maçanet de Cabrenys 3 1 
29 Masarach 1  
30 Mollet de Perelada 3 1 
31 Navata 7 1 
32 Ordis 5  
33 Palau de Savardera 5  
34 Palau de Santa Eulalia 1  
35 Pau 2 1 
36 Pedret i Marzà 2  
37 Perelada 10  
38 Pont de Molins 1 1 
39 Pontós 2  
40 Portbou 27 6 
41 Port de la Selva 3 1 
42 Riumors 1 1 
43 Roses 41 5 
44 Sant Climent Sescebes 1  
45 Sant Mori 2  
46 Sant Miquel de Fluvià 7  
47 Sant Pere Pescador 17 4 
48 Selva de Mar, la 1 1 
49 Terrades 6  
50 Torroella de Fluvià 3  
51 Vajol, la 1  
52 Ventalló 2 1 
53 Vilabertran 1  
54 Viladamat 3 1 
55 Vilafant 17 2 
56 Vilajuïga 11 1 
57 Vilamacolum 1  
58 Vilanant 1  
59 Vila-sacra 3  
60 Vilaür 1  
 TOTAL 342 56 

 
 
5.2 SERVEI D’AJUDES TÈCNIQUES A DOMICILI   
 
FINALITAT 
És un servei que té per objectiu la millora de l’atenció a les persones amb 
dependència en els seus domicilis. Aquesta acció consisteix a deixar en préstec un 
conjunt de material ortopèdic a les famílies que tenen una persona amb 
dependència al seu càrrec i que volen continuar atenent al seu familiar en el 
domicili. 
 
Facilitar un conjunt d’aparells o equips ortopèdics que permeten a la persona poder 
tenir un major grau d’autonomia per a realitzar les activitats de la vida diària 
bàsiques, instrumentals i avançades, i que permeten aconseguir la integració i 
participació de la persona en l’entorn on viu i s’interrelaciona.  
 
OBJECTIUS 

• Aconseguir que l’usuari i/o la família adquireixi, mantingui o recuperi els 
recursos, les habilitats o els hàbits que li permetin mantenir una vida el més 
autònoma i satisfactòria possible al seu domicili, i compensar els dèficits o 
les mancances que pateix. 
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• Diversificar la resposta a les necessitats de les persones grans de manera 
que sigui variada, gradual i progressiva, retardant l’internament residencial. 

• Millorar l’estat de salut del cuidador/a a nivell físic i també a nivell psicològic 
(sentiment de seguretat, de millorar l’atenció al familiar, etc.).  

• Prevenir situacions de crisi familiar provocades per situacions de 
sobrecàrrega en aquelles famílies que pateixen una problemàtica que supera 
les seves capacitats.  

 
ADREÇAT A 
A les persones de la comarca amb dependència i a les seves famílies (excepte la 
ciutat de Figueres). 
 
MATERIAL EN PRÉSTEC DURANT L’ANY 2009 
 

QUANTITAT MATERIAL PRESTAT 
21 Llit articulat + carro elevador + baranes 
5 Trapezi per llit 
11 Grua elèctrica + arnes 
3 Matalàs d’aire antiescares 
29 Cadira banyera giratòria 
6 Cadira W.C. i dutxa amb rodes 
2 Cadira W.C. 
17 Cadira de dutxa 
5 Barres de banys 
4 Silló ergonòmic amb rodes 
7 Subjecció abdominal 
1 Cadira plegable de rodes 
12 Elevador de W.C. 
5 Coixí gel de silicona 
1 Caminador 
1 Matalàs  
129 TOTAL 

 
Durant l’any, s’han beneficiat 64 famílies i s’han distribuït 87 aparells; d’aquests, 35 
continuen mantenint les ajudes tècniques de l’any anterior. Per tant, actualment 
unes 99 famílies s’estan beneficiat d’aquests servei. 
 
RECURSOS HUMANS 

• Una psicòloga 
• Una fisioterapeuta 
 

 
FINANÇAMENT 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Àrea d’Acció Social de la Diputació de Girona 
Copagament usuari 
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5.4 SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DEPENDÈNCIA 
 
 
FINALITAT 
Donar cobertura mitjançant el Servei d’Ajut a Domicili de Dependència a les 
persones reconegudes en els graus III nivell 1 i 2 i grau II nivell 1 i 2, d’acord amb 
allò que estableixen els Plans d’Atenció Individualitzada elaborats en compliment de 
la LAPAD a la comarca 
 
SERVEIS PRESTATS 2009 
En total 71 persones es van poder beneficiar del SAD de Dependència i es van 
realitzar un total de 7.889 hores i la despesa total del Servei va pujar a 
128.196’25€ 
 

Grau i Nivell Número d’usuaris de SAD 
Grau III – Nivell 2 12 
Grau III – Nivell 1 27 
Grau II – Nivell 2 18 
Grau II – Nivell 1  16 

TOTAL 73 
 
 
FINANÇAMENT 

- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Ajuntaments de la comarca 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Copagament dels usuaris 

 
 
5.5 SERVEI D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA A DOMICILI A PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA I SUPORT ALS CUIDADORS/ES 
 
FINALITAT 
Fomentar l’estada de la persona amb demència i/o altres dependències en el seu 
entorn i millorar la qualitat de vida de les persones afectades, dels seus 
cuidadors/es principals i de la família en general. 
 
PRESTACIONS 
- Intervenció fisioterapèutica: 

• mantenir l’autonomia personal, a nivell funcional 
• millorar o mantenir el deteriorament psicomotriu 
• prevenir les complicacions que poden aparèixer per la immobilització 
• assessor a les famílies (transferències, adaptació a la llar, prevenció...) 
• potenciar l’estimulació funcional de la persona afectada 
• valorar la necessitat d’ajudes tècniques 

- Intervenció psicològica: 
• orientar als cuidadors per poder comprendre millor la malaltia i així entendre 

millor al familiar 
• suport psicològic i emocional al cuidador per prevenir la claudicació i evitar 

la sobrecàrrega 
• suport i treball amb la família en procés de dol 
• fomentar l’estimulació cognitiva de la persona afectada 
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ADREÇAT A 
Familiars que conviuen amb persones grans amb dependència, derivats pels serveis 
socials de la comarca ( excepte la ciutat de Figueres) i/o serveis sanitaris. 
 
RECURSOS HUMANS 

- 1 llicenciada en psicologia. 
- 1 diplomada en fisioteràpia. 

 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Famílies ateses derivades des dels Serveis socials bàsics: 

 

 
D’aquestes 159 famílies ateses: 
- 27 famílies s’han tractat regularment per la fisioterapeuta .  
- 138 famílies han estat rebent seguiment i/o assessorament per part de la 

psicòloga. 
- 21 famílies han rebut seguiment i/o assessorament puntual tant per part de la 

psicòloga com de la fisioterapeuta. 
 
De les persones amb dependència ateses, la mitjana d’edat continua essent de 73 
anys, però s’ha incrementat l’atenció de persones joves amb situació de 
dependència. 
 
Pel que fa a les patologies ateses, un percentatge important és d’algun tipus de 
demència, però cada vegada més, des del programa es van atenent altres tipus de 
dependències com processos oncològics, esclerosis múltiples, trastorns mentals,etc. 
 
Pel que fa als cuidadors/es la mitjana d’edat és de 62 anys, majoritàriament dones 
(mullers o filles). Moltes de les cuidadores principals ateses presenten molta 
sobrecàrrega per la pròpia situació de cura però també el 41% d’elles té altres 
càrregues importants, com la cura d’altres familiars (néts, fills, etc.) i un 32 % 
d’elles presenten importants problemes de salut. 
 
Durant l’any 2009 s’han donat 60 baixes, ja sigui per defunció, per baixa 
voluntària, per ingrés a residència o per tancament de la intervenció. 
 
Pel que fa a les famílies ateses, han augmentat cada any, aspecte positiu pel que fa 
al desplegament i consolidació del programa i a la demanda per part dels Serveis 
socials bàsics i de l’àrees bàsiques de salut 
 

Serveis Socials Famílies 
ateses 2009 

Famílies 
ateses 2008 

Famílies 
ateses 2007 

Famílies ateses 
2006 

La Jonquera 14 11 11 8 
Castelló 

d'Empúries 
10 5 4 13 

Vilafant 41 24 20 10 
Sant Pere 
Pescador 

13 18 12 7 

Llançà 50 51 25 36 
Consell Comarcal 8 8 6 10 

L'Escala 7 6 1 1 
Vilajuïga 11 13 12 5 
Roses 5 3 2 1 
Total 159 139 93 91 
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Cal destacar també la coordinació amb serveis externs especialitzats (AMAF, 
Centre Sociosanitàri “Bernat Jaume”, Centre d’Esclerosi Múltiple de Girona, Lliga 
contra el Càncer, Àrees Bàsiques de Salut, etc.). 
 
Aquest any també s’han incrementat els assessoraments puntuals que s’han donat 
al professionals dels Serveis socials bàsics, així com més valoracions sobre ajudes 
tècniques i d’adaptació de la llar, etc. 
 
La periodicitat de la intervenció s’ha programat a partir de les necessitats concretes 
de cada cas, tot i que a vegades pel volum de demandes s’ha fet difícil complir els 
terminis pactats, aspecte, per tant, a millorar. Sí que s’ha aconseguit respondre 
amb més rapidesa la demanda inicial, que s’ha situat entre dos setmanes i un mes 
de la sol·licitud. 
 
FINANÇAMENT 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Àrea d’Acció Social de la Diputació de Girona 
 
 
5.6 SERVEI DE FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: GRUPS DE SUPORT PER 
A FAMILIARS CUIDADORS   
 
FINALITAT 
La tasca diària de tenir cura d'una persona gran amb dependència comporta un 
esgotament físic i emocional molt important. Per tal d'incidir en la qualitat de vida 
de les persones afectades de dependència i els seus familiars i/o cuidadors, 
proposem la creació de la xarxa de grups de suport com un recurs itinerant. La 
finalitat d’aquests grups és que les famílies trobin ajut, suport i informacions que 
els facilitin el conviure amb les dificultats que comporta atendre a una persona amb 
dependència i aprendre noves estratègies d’afrontament. 
 
Amb els grups es pretén: 

• Oferir un espai de relació, formació i intercanvi d’experiències. 
• Potenciar la relació amb altres persones que viuen una situació similiar, 

oferint-los un espai de trobada amb l’objectiu d’evitar l’aïllament, així com el 
compartir experiències i diferents maneres d’afrontar la situació. 

• Afavorir l’aprenentatge de nous rols i estratègies per adaptar-se al procés de 
malaltia.  

 
L’objectiu final, és crear una xarxa de grups de suport, fomentant unes xarxes de 
suport informal de forma progressiva, anant-los estenent pel territori de la 
comarca. 
 
PRESTACIONS 

• Grups de suport per a familiars de malalts amb dependència, amb 
l’objectiu de disminuir la sobrecàrrega del cuidador/a i de millorar la seva 
qualitat de vida, de donar suport psicològic a les persones que tenen cura 
d’un familiar i fomentar l’aprenentatge d’estratègies per adaptar-se al procés 
de la malaltia. Les sessions de treball s’han realitzat a partir d’una dinàmica 
grupal basada en l’experiència dels familiars. 

 
ADREÇAT A 
Familiars que conviuen amb persones afectades de demència i/o altres situacions 
de dependència de la comarca. 
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ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Grups de suport per a familiars. L’any 2005 es va iniciar una xarxa de grups de 
suport per a la comarca, començant per poblacions on hi ha més demanda i 
detecció de necessitats, com poblacions molt allunyades de la capital, i amb 
dificultats d’accés a serveis per la seva situació geogràfica. L’any 2009 s’ha donat 
continuïtat al servei i s’ha ampliat a d’altres municipis de la comarca..  
 
Abans d’iniciar els grups, s’ha realitzat una xerrada informativa a tots els pobles, 
també un treball conjunt amb els Serveis socials bàsics i les Àrees Bàsiques de 
Salut, que conjuntament han fet la difusió i derivació de familiars als grups. 
Aquesta coordinació i treball conjunt ha estat molt important per iniciar els grups.  
 

Grups de suport a familiars realitzats 
 

Població Participants 
Llançà 12 
Maçanet 
Cabrenys 

7 

Roses 10 
Vilafant 12 
La Jonquera 16 
La Jonquera 15 
Perelada 15 
Total 87 

 
Per tal de poder facilitar l’assistència i participació als grups, es facilita una 
treballadora familiar a les persones que no tenen qui es fa càrrec de la persona 
afectada. 

 
El rol de cura continua essent clarament femení, essent la muller o la filla qui 
desenvolupa en primer lloc aquesta funció. Quant a l’edat del cuidador, si es tracta 
de les filles, sol estar al voltant dels 40 anys, i en cas de muller, entre els 70 i 80 
anys. De totes les participants, 20 presenten altres càrregues familiars molt 
importants; moltes manifesten també patir dificultats important de salut. 
 
VALORACIÓ 
La valoració per part dels participants ha estat positiva, tot i que per molts, 
l’assistència ha implicat un esforç personal; s’han sentit molt compresos entre ells, 
els ha ajudat a entendre millor la situació i a ells mateixos, a nivell personal s’han 
començat a fer petits passos pel que fa a la cura personal i a les necessitats de la 
persona cuidadora. La participació al grup incideix molt positivament en la creació 
de xarxes de suport mutu entre les cuidadores. 
 
El treball de difusió conjunt entre serveis socials i sanitaris ha estat molt important 
per el desenvolupament del grup, així com la possibilitat d’oferir una treballadora 
familiar per les persones que no tenen amb qui deixar el seu familiar per poder 
assistir al grup. Ha servit també per posar en contacte amb serveis socials persones 
amb molta sobrecàrrega però que desconeixien que tenien dret a rebre algun tipus 
d’ajut (han arribat al grup  a través altres cuidadores), també ha servit per 
normalitzar l’ús de serveis i recursos (com el descans familiar), i l’ accés a serveis 
socials. 

 Relació de la cuidadora amb el familiar 

  filles muller germanes fills jove marits mare neboda 

Totals 52 21 1 4 5 2 1 1 
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S’ha fomentat la creació d’una xarxa informal de suport, així aquesta ajuda mútua va més enllà 
del grup, i dóna com a resultat que algunes d’elles continuen trobant-se, trucant-se, etc. 
Aquesta atenció grupal es complementa en molts de casos amb el seguiment individual, 
aspecte que incideix amb una atenció molt més integral. 

 
FINANÇAMENT  
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Àrea d’Acció Social de la Diputació de Girona  
 
 
5.7 SERVEI DE TALLERS DE MEMÒRIA 
 
FINALITAT 

• Fomentar la promoció de la salut i un envelliment actiu i satisfactori a partir 
de l’exercici físic i mental. 

• Difondre i sensibilitzar a la societat sobre la realitat de l’envelliment, tractar 
les diferències entre un envelliment saludable i un de patològic, amb 
dependència. 

 
PRESTACIONS 
Taller de memòria (manteniment, formació contínua): 
En aquest taller s’entrenen les capacitats que intervenen en la memòria i d’altres 
facultats mentals relacionades, coneixent el seu funcionament i aprenent a utilitzar 
estratègies que les millorin. El taller ha constat de 12 sessions, d’una hora per 
setmana.. 
 

ADREÇAT A 
Persones majors de 60 anys. Les inscripcions es fan a l’ajuntament del municipi on 
es realitzen els tallers. 
 
RECURSOS HUMANS 
2 llicenciades en psicologia 
1 diplomada en fisioteràpia  
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
Durant l’any 2009 han participat un total de 915 persones d’edats compreses entre 
els 60 i els 90 anys. 
Els tallers s’han realitzat en 44 municipis de la comarca, i en total s’han dut a terme 
69 tallers. 
 
Recull dels tallers realitzats i persones participants: 
 

Núm. tallers Població      Participants 

2 Peralada 28 

5 La Jonquera 55 

1 Lladó 15 

2 Vilafant 22 

1 Torroella Fluvià 15 

1 Vilajuïga 11 

2 Palau Saverdera 37 

1 Llers 8 
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1 Fortià 9 

2 Terrades 22 

1 Pau 5 

1 Palau de Santa Eulàlia 8 

2 Albanyà 18 

2 Vilamalla 24 

1 Sant Miquel Fluvià 25 

6 L’Escala 99 

1 Vilanant 12 

1 Cadaqués 13 

2 Castelló 30 

1 Mollet Peralada 17 

1 Selva de mar 10 

2 Roses 25 

1 St. Pere Pescador 8 

1 Biure 13 

1 Boadella i Les Escaules 7 

1 Navata 18 

2 Sant Climent Sescebes 45 

1 Santa Llogaia 10 

4 El Far d’Emp. 65 

2 Garrigàs 19 

1 Ventalló 17 

1 Capmany 12 

1 Pontós 7 

1 Agullana 8 

2 Maçanet de Cabrenys 19 

1 Riumors 8 

2 Cantallops 43 

1 Borrassà 8 

1 Portbou 13 

2 Llança 65 

1 Colera 8 

1 Garriguella 8 

1 Vilasacra 12 

1 Pont de Molins 14 

69  935 
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La participació als tallers de memòria ha estat alta, incrementant-se la demanda 
respecte de l’any 2008. S’han realitzat 69 tallers, i en algun municipi s’han realitzat 
dues edicions (primavera i tardor). 
 
Respecte al desplegament dels tallers de memòria pel territori, des de l’inici del 
programa, dels 67 municipis de la comarca s’han realitzat tallers en 60 d’aquests, 
encara hi ha 7 poblacions on no se n’ha portat cap a terme. Aquest any 5 municipis 
han fet la demanda per primera vegada.  
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En els tallers han participat persones des de 60 anys (excepcionalment persones a 
partir de 50), fins a 90 anys i més (la persona de més edat amb 99 anys). Pel que 
fa a la presència d’homes i dones, la majoria han estat dones. 
 
En la darrera sessió dels tallers es fa una valoració qualitativa, on les persones 
participants s’han mostrat satisfetes i amb ganes de continuar treballant i 
practicant, aspecte que es reflecteix amb els municipis que repeteixen, i en què la 
participació es manté al llarg de les sessions. Una de les demandes que més s’ha 
posat de manifest és la durada del curs, poder ampliar les sessions i donar més 
continuïtat al llarg de l’any. Un altre aspecte a destacar, és que en algunes 
poblacions, el taller forma part d’un conjunt d’activitats que es fan per a gent gran, 
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però en canvi, en moltes d’altres més petites i rurals, es fan poques activitats 
destinades a aquest col·lectiu. A vegades el taller de memòria és l’única activitat i 
ha servit com a element dinamitzador, com un espai de trobada, i a vegades, com 
un inici d’altres activitats. En moltes poblacions el taller s’ha acabat amb un dinar o 
un berenar.  
 
D’aquestes demandes podem concloure que seria important poder ampliar les 
sessions dels tallers, així com facilitar que les poblacions puguin realitzar més d’un 
taller durant un mateix any. Igualment podríem oferir l’oportunitat de poder 
realitzar altres activitats en aquestes poblacions de dimensions més petites. 
 
FINANÇAMENT 
- Ajuntaments i entitats que han sol·licitat els tallers 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
- Fundació “La Caixa” 
 
 
5 .8 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
FINALITAT  
Facilitar el desplaçament a persones amb mobilitat reduïda. 
 
PRESTACIONS 
El finançament dels serveis de transport adaptat responen a la necessitat que 
existeix a la comarca entre les persones discapacitades i persones grans amb 
problemes de mobilitat, per assegurar la seva accessibilitat als serveis d’atenció 
especialitzada, o d’aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració 
en l’entorn. El servei ofereix: 
 

• Suport a l’organització de rutes de transport de les entitats i dels 
municipis 

• Subvencions a municipis i a entitats que realitzen transport col·lectiu 
• Ajuts econòmics individuals a persones amb mobilitat reduïda 

 
ADREÇAT A 
Persones amb discapacitades i persones grans amb problemes de mobilitat reduïda, 
a fi i efecte que puguin accedir als serveis d’atenció social especialitzada. 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
L’any 2009 s’ha subvencionat, a partir de la convocatòria pública, un total de 
catorze rutes de transport col·lectiu impulsades per entitats i ajuntaments de la 
comarca  en direcció als serveis següents: 
 

Serveis de tallers ocupacionals, centre especial de treball, centre de dia i serveis 

residencials per a persones amb discapacitat psíquica de la Fundació Altem: 

� Fundació Altem: ruta Roses 
� Fundació Altem: ruta Vilamalla-Vilafant- Lladó 
� Fundació Altem: ruta Figueres 
� Fundació Altem: ruta El Far d’Empordà-Figueres 
� Ajuntament de Castelló d’Empúries 
� Ajuntament de l’Escala 
� Ajuntament de Llançà 
� Creu Roja Figueres: Viladamat-Sant Miquel de Fluvià-Torroella de Fluvià -

Vilacolum 
� Creu Roja Figueres: Vilamacolum-Garriguella-Palau-Saverdera-Sant Pere 

Pescador 
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� Creu Roja Figueres: Cantallops-La Jonquera -Agullana -Darnius  
 

Centre de Dia per a discapacitats físics Pere Llonch de Vilafant 
� Fundació Mifas: ruta Figueres – Vilafant 

 
Centre assistencial Bernat Jaume de Figueres 

� Fundació Salut Empordà: ruta Figueres i comarca 
Centre de Dia de la Residència Pi i Sunyer de Roses 

� Fundació Fadir: ruta Roses i municips veïns 
 
Centre de Lleure per a joves discapacitats psíquics “ El Dofí” de Vilatenim 

� Associació Dofí: ruta Figueres i comarca 
 

També es van subvencionar un total de vint-i-sis sol·licituds de transport individual 
per assistir als centres següents: 

 
� 18 usuaris que assisteixen al Centre de Dia  de l’Associació de Malalts 

d’Alzheimer i Família (AMAF) 
� 4 usuaris que assisteixen als tallers ocupacionals de la Fundació ALTEM 
� 1 usuari que assisteix al Centre de Dia ALTEM 
� 5 usuaris que assisteixen al Centre de Dia  Pere Llonch MIFAS 
� 5 usuaris que assisteix a la Xarxa de Salut Mental de Figueres 
� 1 usuari que assisteix a l'Hospital de dia de Salut Mental de Salt  

 
VALORACIÓ 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van signar 
novament un conveni de col·laboració per convocar conjuntament les bases de la 
convocatòria de subvencions per a transport adaptat en l’àmbit del municipi de 
Figueres i de la comarca. L’Ajuntament de Figueres es va fer càrrec de les 
subvencions corresponents a les persones empadronades i/o residents en aquest 
municipi i el Consell Comarcal de tota la resta. L’experiència s’ha valorat de nou 
com a molt positiva per a les dues administracions ja que un dels objectius era 
subvencionar el servei de transport amb els mateixos criteris. 
 
FINANÇAMENT 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntaments de la comarca 
 
 
5.9 CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE L’ALT EMPORDÀ 
 
FINALITAT 
El Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà es va constituir el dia 12 de 
febrer de 2003 com a eina de consulta i de participació ciutadana de la gent gran a 
la comarca i orgànicament està adscrit al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
PRESTACIONS 

• Proposta de disseny i realització d’activitats diverses dirigides a promocionar 
la participació de la gent gran 

• Organització d’activitats sobre temes relacionats amb la gent gran, sobre els 
seus reptes, aspiracions, problemes i necessitats 

• Donar suport, assessorament, acompanyament i suport als casals i entitats 
de gent gran de la comarca 

• Potenciar la relació de casals i entitats de gent gran de la comarca 
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ADREÇAT A 
Moviments i entitats formades per gent gran que s’organitzin amb uns objectius 
definits i que actuïn dins l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. 
 
ACCIONS REALITZADES L’ANY 2009 

Acció 1 
 
Durant l’any s’han celebrat 10 sessions ordinàries de la Comissió Permanent amb 
l’objecte de dur a terme i vetllar pel compliment de les finalitats i el pla de treball 
previst. 
 

Acció 2  
 
Assemblea General Anual del Consell Consultiu, en sessió ordinària, el dia 4 de 
maig, a on es va aprovar el pla de treball a dur a terme durant l’any 2009. Hi van 
assistir 12 persones que representaven als casals i entitats de la gent gran de la 
comarca. Durant l’Assemblea General es va acceptar la incorporació de diversos 
casals de la comarca: Casal “La Llar del Jubilat” de Castelló d’Empúries i 
L’Associació de Gent Gran “Els Padrins i Les Padrines” de Maçanet de Cabrenys. 
Tanmateix en l’Assemblea General es van tractar temes relacionats amb activitats 
del Consell Consultiu de la Gent Gran amb proposta de potenciar activitats.  
 

Acció 3 
 
Durant l’any 2009 es va iniciar l’activitat “Trobada de Presidents de Casals de la 
Comarca de l’Alt Empordà” per diferents municipis de la comarca, per tal de 
potenciar l’intercanvi d’activitats, treballs, dubtes, ... Les trobades es van realitzar 
als municipis de Castelló d’Empúries, La Jonquera i Llançà.  

 
Acció 4 

 
VI Concurs de Prosa i Poesia 

El dia 3 de juny de 2009 es va realitzar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà el lliurament dels premis del VI Concurs de Prosa i Poesia. Es van 
presentar un total de 21 obres literàries de les quals 15 eren de poesia i 6 de prosa.  
 

Acció 5 
 
Participació al Congrés Estatal de Personas Mayores a Madrid el passat 18, 19, i 20 
de maig. 

 
Acció 6 

 
Reunió dels membres de la comissió permanent amb el President i el Gerent de la 
Fundació Tutelar de l’Empordà, el dia 14/07/2009. 
 

Acció 7 
 
L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb la 
Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca van 
programar l’activitat “Visita als Miradors de L’Empordà”, la visita es va realitzar 
durant la primera setmana de novembre 2009 amb la participació d’unes 50 
persones. 
 

Acció 8 
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Jornada “Per un Futur més clar”, durant l’any 2009 no s’ha realitzat, tot i que es 
preveu que es realitzi durant el primer trimestre de 2010.  
 

Acció 9 
 
Consell de la Gent Gran de Catalunya  
Trimestralment s’ha assistit a les reunions del Consell de la Gent Gran de Catalunya 
que es realitzen a Barcelona.  
 
Ple de l’Experiència  
Es va participar en el Ple de l’Experiència, al Parlament de Catalunya el dia 5/10/09 
 

Acció 10 
 

Unió de Consells Consultius de la Gent Gran de les comarques Gironines 
Els Consells Consultius de la Gent Gran de les comarques Gironines al llarg de l’any 
2009 s’han reunint cada dos mesos a la Seu de la Fundació La Caixa, C/Santa Clara 
de Girona , amb una assistència mínima de 4 participants per comarca.  
 
Els Consells Consultius participants són: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La 
Selva, Pla de l’Estany i Ripollès.  

 
Durant les reunions de l’Unió de Consells Consultius de les Comarques Gironines es 
compte amb la presència de persones vinculades a la societat per tractar diversos 
temes d’interès per la gent gran 
  

Acció 11 
 
Els membres de la Comissió Permanent han continuat donant suport i 
assessorament a diversos municipis de la comarca, on es volia crear una Associació 
de Gent Gran. Durant l’any 2008 s’han mantingut reunions amb els municipis 
següents: Maçanet de Cabrenys, Vila-Sacra, Cadaqués, Castelló d’Empúries. Els 
quals s’han interessat en incorporar-se al Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt 
Empordà. 
 

Acció 12  
 
Reunió dels Casals de Gent Gran de la Comarca de l’Alt Empordà amb la Directora 
del Servei Territorial de Governació i Administracions Públiques i el Diputat de 
l’Àrea de Benestar de la Diputació de Girona per la Presentació de l’Elaboració d’una 
Catàleg d’Entitats i Activitats de Gent Gran de la Provincia de Girona, el passat 
15/12/09 amb una participació de 17 entitats.  
 

Acció 13 
 
Durant l’any 2009, s’ha anat participant puntualment amb els mitjans de 
comunicació de comarca, tractant temes d’interès per la gent gran a la comarca. 
  

 Acció 14 
 
Programació de les activitats de l’any 2010 
 
ENTITATS  DE LA COMARCA QUE EN FORMEN PART 
 
Les entitats de l’àmbit de la gent gran que formen part del Consell Consultiu de la 
Gent Gran de l’Alt Empordà són les següents: 

• Casal de la Gent Gran de Figueres 
• Associació de la Gent Gran de Figueres 
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• Club de Jubilats Caixa Catalunya de Figueres 
• Casal d’Avis de Portbou 
• Associació Gent Gran Sant Martí de l’Armentera 
• Associació de Jubilats i Accidentats de Peralada 
• Associació de la Gent Gran “Dolça Tardor”de Figueres 
• Casal de la Gent Gran de Sant Climent Sescebes 
• Associació de la Gent Gran de Pau 
• Associació de la 3a Edat de Palau-Saverdera  
• Fundació Mare de Déu del Camp de Garriguella, Vilamaniscle i Rabós 
• Càritas Interparroquial de Figueres 
• Assemblea local de la Creu Roja de Figueres 
• Fundació privada Hospital de Santa Llúcia de Castelló d’Empúries 
• Associació de la Gent Gran de Vilabertran 
•  Casal d’Avis “Jardí del Pedró” de l’Escala 
• Associació de Jubilats de Sant Pere Pescador 
• Associació d’Avis de Roses 
• Associació de Gent Gran Tramuntana de Garriguella, Vilamaniscle i Rabós 
• Associació per la Formació Cultural en les Aules de la Gent Gran de l’Alt 

Empordà 
• Casal Llersenc de la Gent Gran de Llers 
• Casal municipal del Pensionista de Llançà 
• Casal de l’Avi de La Jonquera 
• Casal de la Gent Gran de Vilajuïga 
• Associació de Gent Gran “Els Padrins i Les Padrines” de Maçanet de 

Cabrenys 
• Associació “La Llar del Jubilat” de Castelló d’Empúries 
 
FINANÇAMENT 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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6. PLANS TRANSVERSALS 
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6.1 SERVEI COMARCAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 
ANTECEDENTS 
Des de fa uns anys el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alguns Ajuntament de la 
comarca treballen amb projectes que han incorporat la participació ciutadana com a 
metodologia de treball habitual. Aquesta nova forma de gestió de les polítiques 
públiques té com a principal objectiu acostar la ciutadania als àmbits de presa de 
decisions que afecten a la seva vida quotidiana. Tot i que aquesta pràctica no és 
avui en dia una novetat a la comarca, majoritàriament s'hi han destinat recursos de 
forma puntual i relacionats amb projectes concrets. 
 
La incorporació de la figura de tècnic de participació a l’equip de treball del Consell 
Comarcal ha comportat també la creació del Servei de Participació Ciutadana, 
adscrit a l’Àrea de Benestar. El Servei de Participació Ciutadana neix amb l’objectiu 
de ser un suport per a totes les àrees de treball del Consell, així com d’aquells 
municipis de la comarca interessats en incorporar la participació ciutadana com a 
instrument de treball en la construcció de les polítiques públiques. 
 
FINALITAT 

• Contribuir al foment d'experiències participatives de qualitat a la Comarca 
• Facilitar l'intercanvi i el treball en xarxa entre els municipis de la comarca en 

relació a la participació ciutadana 
 
PRESTACIONS 

• Assessorar els tècnics i treballadors municipals i del propi Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà en la gestió, execució i la preparació de projectes de 
participació ciutadana amb l’objectiu de millorar els processos i projectes en 
totes les seves fases. 

• Gestionar i/o dinamitzar directament processos i òrgans participatius, 
sobretot en aquells municipis que disposin de pocs recursos, tècnics i 
econòmics. 

• Detectar les necessitats formatives de tècnics i polítics de la comarca en 
relació a les noves formes de gestió de l'Administració pública i la 
participació ciutadana.  

• Sistematitzar la informació sobre els recursos existents a la comarca en 
matèria de participació ciutadana i a altres espais pròxims per oferir-la a 
tècnics i municipis d’una forma entenedora i pràctica. 

 
ADREÇAT A 
Responsables polítics i professionals de l’administració  
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnic en participació ciutadana 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 
 
Definició i organització del Servei comarcal de participació ciutadana 
 
Com a pas previ a l’inici del procés d’organització del Servei es van fer reunions de 
presentació i intercanvi d’experiències amb altres tècnics i tècniques de participació 
ciutadana de les Comarques gironines. Especialment interessants van ser les 
trobades amb les tècniques dels Consells Comarcals de la Selva i el Baix Empordà i 
amb la de la Diputació de Girona, per les semblances del lloc de treball i la 
perspectiva d’intervenció sobre el món local des de l’àmbit supra-municipal 
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Per tal de detectar les principals necessitats en relació a les polítiques de 
participació ciutadana es va elaborar l’Informe sobre la situació de les 
polítiques de participació ciutadana a l’Alt Empordà. Abans de definir el 
catàleg de serveis es va dur a terme aquesta petita diagnosi de l’estat de les 
polítiques de participació a l’Alt Empordà, per tal d’identificar i conèixer el màxim 
nombre possible d’intervencions amb participació ciutadana dutes a terme a la 
comarca. El treball de camp de l’informe va permetre recollir 121 experiències en 
municipis i 14 del propi Consell Comarcal. I per altra banda la recollida 
d’experiències es va complementar amb la realització de 6 entrevistes a tècnics o 
polítics responsables de projectes de participació a nivell municipal. En base als 
resultats de l’informe s’ha elaborat el catàleg de serveis del Servei comarcal de 
participació ciutadana. 
 
Assessorament i Suport tècnic als municipis  
 
Consell Municipal d’Infants de la Jonquera (curs 09-10). El Consell d’Infants 
de la Jonquera és un òrgan estable de participació dels infants del municipi que hi 
funciona des del curs escolar 2007/08. Durant el període comprés entre setembre 
di desembre de 2009 s’han dut a terme dues reunions preparació del curs amb la 
Regidora d’educació del municipi, responsable política del projecte. També es va 
realitzar una reunió de presentació del nou curs amb els alumnes de 5è i 6è de 
l’escola i de 1r i 2n d’ESO. A finals de novembre es va dura terme la sessió 
inaugural del Consell d’Infants, que va ser la darrera activitat de l’any del Consell 
 
Suport a les àrees del Consell Comarcal 
 
Elaboració de la proposta de creació i dinamització de taules participatives 
de consulta, seguiment i avaluació del procés d’implementació dels plans 
locals d’acollida. Durant el mes de juny el Servei de participació va treballar 
conjuntament amb el Pla de Ciutadania i immigració en la definició de la proposta 
de creació i articulació d’aquests espais en els diferents municipis amb Pla local 
d’acollida. Actualment, la Jonquera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Sant Pere 
Pescador i Roses. 
Posteriorment a l’elaboració de les propostes de posada en marxa durant els 
següents mesos s’han presentat els documents als corresponents responsables 
polítics i tècnics dels Ajuntaments implicats. Es van dur a terme reunions amb els 
municipis de: Castelló d’Empúries (13 de juliol), La Jonquera (16 de juliol), L’Escala 
(12 d’agost), San Pere Pescador (2 de setembre) i Roses (20 d’octubre). 
 
Consell consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà. El Consell de la Gent Gran 
és l’experiència de participació que fa més temps que funciona al Consell Comarcal. 
Concretament aquest es va constituir l’any 2003 i està format per un gruix 
important de les associacions de gent gran i les entitats d’iniciativa social que 
treballen temes relacionats amb la vellesa de la comarca. Des del Servei comarcal 
de participació s’ha donat suport al funcionament ordinari d’aquest òrgan per tal de 
dinamitzar la seva activitat. 
 
Xarxa dones de l’Alt Empordà. El Pla d'Igualtat aprovat el 2008 incorporava, 
com a eix de treball prioritari, la necessitat de tenir en compte la Participació 
Ciutadana com a mecanisme per acostar la dona a les diferents àrees de gestió del 
Consell. En aquest sentit el Consell Comarcal va considerar que era una qüestió 
estratègica implicar les associacions de dones de la Comarca en la construcció de 
les polítiques d'igualat, com a primer pas per a implicar altres agents que també 
treballen en aquest àmbit d'intervenció. Durant el 2009, es va definir el projecte i 
es van dur a terme contactes previs amb altres administracions que tenen espai de 
treball semblants per tal de conèixer el funcionament d’aquestes experiències. 
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Agenda 21 de l’Alt Empordà. Des de principis de setembre el Servei de 
participació es va incorporar a les comissions de seguiment de l’Agenda 21. Aquest 
òrgan es reunia un cop al mes i tenia com a principal anar validant el treball dut a 
terme per l’empresa consultora encarregada d’executar la realització del projecte.  
 
Suport a l'intercanvi d'experiències i recursos entre els municipis de la 
comarca 
 
Formació introductòria en participació ciutadana. Paral·lelament a les 
primeres fases de definició i organització del Servei de Participació ciutadana, el 
Consell Comarcal es va plantejar la necessitat d’iniciar accions encaminades a la 
capacitació de polítics i tècnics de la comarca perquè comencin a familiaritzar-se 
amb aspectes bàsics de la participació ciutadana, com a mecanisme que ha de 
permetre acostar la població als diferents àmbits d’intervenció de l’Administració 
local. Per aquest motiu es va organitzar una sessió de formació amb el títol “La 
participació, concepte, bases, criteris”. La sessió, que tenia una durada de 6 hores, 
va comptar amb l’assistència de 15 persones, 3 de les quals eren regidors 
d’ajuntaments, i la resta professionals de diferents administracions públiques de la 
comarca. 
 
FINANÇAMENT 
- Direcció General de Participació Ciutadana 
- Institut català de la dona 
 
 
6.2 PLA COMARCAL DE PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2008 - 2011 
 
Entre 2005 i 2007 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va comptar amb un Pla 
Comarcal de Promoció de les Polítiques d’Igualtat molt extens, on es van planificar 
un important conjunt de polítiques transversals, ja que implicaven a totes les àrees 
i integrals, ja que es tractaven la major part de les problemàtiques vinculades a les 
desigualats de gènere. 
 
Tres anys després, el Consell Comarcal va tenir la voluntat d’avaluar aquest Pla, per 
tal de conèixer el seu grau d’aplicació i aprofundir en els aspectes que encara 
restaven pendents. Aquesta avaluació es va realitzar a través d’un procés 
participatiu innovador: “L’Autodiganosis de gènere i origen”, que va implicar a 
dones i homes de tota l’organització. Els resultats de l’Autodiganosis, juntament 
amb l’anàlisi de la realitat social, educativa i econòmica a la comarca foren la base 
per al nou Pla d’Igualtat 2008-2011. 
 
EIXOS DEL PLA 
El present Pla Comarcal de Promoció de les Polítiques d’Igualtat s’estructura en 
quatre grans eixos d’acord amb els objectius plantejats inicialment: 
 
EIX 1. Fomentar la transversalitat de gènere en el funcionament i les polítiques del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
EIX 2. Dotar a cada àrea i servei del Consell Comarcal d’unes polítiques d’igualtat 
de gènere pròpies  
EIX 3. Promoure de la participació i la creació de xarxes de dones 
EIX 4.  Promoure polítiques d’abordatge integral de la violència contra les dones 
 
PRESTACIONS 

• Actualització periòdica de la diagnosi de gènere de l’Alt Empordà 
• Formació específica sobre perspectiva de gènere per al personal del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà i dels ajuntaments de la comarca 
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• Servei d’Informació i Assessorament sobre perspectiva de gènere adreçat als 
municipis de la comarca, perquè disposin de les eines necessàries per a 
desenvolupar el seu propi Pla d’Igualtat. 

• Suport a la creació de la Xarxa de Dones de l’Alt Empordà 
 

ADREÇAT A 
Dones, associacions, tècnics, professionals i polítics de la comarca de l’Alt Empordà. 
 
RECURSOS HUMANS 
- 1 tècnica assessora externa en polítiques d’igualtat 
- 1 tècnic de participació ciutadana 
 
ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2009 

• S’han realitzat dues sessions de formació i treball transversal sobre 
polítiques d’igualtat a l’abril al novembre de 2009, on han participat una 
quinzena de tècnics i polítics de la comarca. 

• Es va dur a terme una sessió de presentació del Pla oberta als municipis 
interessats en adherir-se. Hi van participar els municipis de L’Escala, La 
Jonquera, Llançà i Roses. 

• S’ha creat l’espai d’informació i seguiment del Pla Comarcal de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat dirigit a tots els ajuntaments de la comarca. 

• S’han dut a terme reunions amb algunes associacions de dones per 
dissenyar un futur espai de trobada entre entitats i administració. 

 
FINANÇAMENT 
- Institut Català de les Dones 
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7. COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL 
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7.1 PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
7.1.2 El Comarcal de l’Alt Empordà, i en concret l’Àrea de Benestar ha participat 
com a membre del patronat a les següents fundacions: 

• Fundació Privada Altem 
• Fundació Mare de Déu del Camp 
• Fundació Tutelar Empordà  

 
7.1.3 Comissió Interdisciplinària Mixta Sociosanitària Alt Empordà(CIMSS). 
El Consell Comarcal ha format part com a membre d’aquesta Comissió durant l’any 
2009. S’ha assistit a les reunions setmanals realitzades al Centre Sociosanitari 
Bernat Jaume de Figueres, a on es van valorar  104 sol·licituds d’ingrés de la 
comarca per accedir als serveis d’aquest Centre, distribuits de la següent forma: 

- 69 casos de llarga estada 
- 29 casos de descans familiar 
- 3 casos de places de psicogeriatria 
- 3 casos de places pal·liatives 

 
Els destinataris són persones de la comarca que per la seva situació de salut 
necessiten unes atencions especialitzades mèdicament que no poden ser ateses des 
del propi domicili i/o amb recursos socials o sanitaris de base. 
 
7.1.4 Participació a la Taula Comarcal de Salut, coordinada per l’Àrea de 
Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
7.1.5 Participació a les Comissions operativa i/o representativa del Pla 
Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries i de Roses. 
 
7.1.6 Participació a la Comissió de Seguiment del Protocol d’Actuació en els 
casos de violència domèstica i de gènere de la demarcació de Girona en 
representació dels consells comarcals de la demarcació de Girona. Dins d’aquesta 
Comissió durant l’any 2009 es van posar en funcionament quatre grups de treball:  
 

o Grup de treball: Violència masclista contra les dones 
o Grup de treball:  Mutilació genital femenina 
o Grup de treball: Maltractaments i abusos sexuals a la infància i a 

l’adolescència 
o Grup de treball: Maltractaments a la gent gran. 

 
El grup de treball de maltractaments a la gent gran es coordinat per l’Àrea de 
Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
 
7.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ESTABLERTS PER L’ÀREA DE BENESTAR DEL 
CONSELL COMARCAL AMB ENTITATS I ALTRES ADMINISTRACIONS DURANT L’ANY 
2009 
 
7.2.1 Convenis amb la Generalitat 
 
- Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració 

entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social. 

 
- Adhesió del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al conveni entre el Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per tal de 
col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències de la 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
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- Contracte Programa 2009-2010 amb l’Institut Català de les Dones en matèria 

de serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD). 
 

7.2.2 Convenis amb la Diputació 
 
- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà pel desenvolupament d’un programa de teleassistència 
domiciliària. 

 
7.2.3 Convenis amb ajuntaments de la comarca 
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de Figueres per dur a terme un programa conjunt de prevenció de 
les drogodependències. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de Figueres per dur a terme un programa conjunt d’actuacions 
contra la violència de gènere. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de Figueres per a la convocatòria de subvencions per a projectes 
relacionats amb la immigració. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de Roses en matèria de Serveis Socials d’Atenció Primària.  
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de l’Escala en matèria de Serveis Socials d’Atenció Primària.  
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 

Ajuntaments de Castelló d’Empúries, la Jonquera, l’Escala, Roses per a 
desenvolupar accions d’acollida, igualtat i acomodació per a la població d’origen 
immigrant. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 

Ajuntaments de St. Miquel Fluvià, Port de la Selva, St. Pere Pescador, 
Vilamalla, Fortià, Llançà i La Jonquera per a la realització de projectes de 
prevenció diürna per a infants i adolescents. 

 
- Convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 

ajuntaments de la comarca per a la realització dels Tallers de Memòria: 
Agullana, Albanyà, Biure, Boadella, Borrassà, Cadaqués, Cantallops, Capmany, 
Castelló d'Empúries, Colera, Far d'Empordà, Fortià, Garrigàs, Garriguella, 
L'Escala, La Jonquera, La Selva de Mar, Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de 
Cabrenys, Mollet de Peralada, Navata, Palau santa Eulàlia, Palau Saverdera, 
Pau, Peralada, Pont de Molins, Pontós, Portbou, Riumors, Roses, Sant Climent 
Sescebes, Sant Miquel, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia, Terrades, Torroella 
Fluvià, Ventalló, Vila Sacra, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vilanant 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Ajuntament de Figueres per a l’assumpció de compromisos respecte al 
finançament del Servei de Transport Adaptat a la comarca de l’Alt Empordà. 

 
7.2.4 Convenis amb entitats 
 
- Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el 

Consorci per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de 



 133

programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de 
cursos de català. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la 

Fundació Centre d’Acolliment i Serveis Socials (allotjament temporal de 
persones sense recursos en el Centre d’Acolliment de la Fundació) actualització 
dels preus per al 2009. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la 

Fundació Privada Tutelar de l’Empordà.  
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Associació Mifas per donar impuls al funcionament del Centre Ocupacional i de 
Recursos Pere Llonch a Vilafant.  

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Cáritas 

Interparroquial de Figueres, en representació de les Cáritas de l’Alt Empordà, 
per al desenvolupament conjunt d’activitats dirigides a la població més 
desfavorida de la comarca. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 

l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Famílies.  
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i 

l'Associació Gironina de Sords. 
 
- Modificació de l'annex 1 al conveni marc de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà i la Unió de Pagesos de Catalunya. 
 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la 

Fundació Salut Empordà per al desenvolupament del programa Salut i 
Immigració a la comarca de l'Alt Empordà. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el 

Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC) pel qual s'encomana la gestió del 
servei de mediació intercultural i d'agent d'acollida del CCAE. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el CASC 

per a la promoció i el desplegament del nou marc legislatiu en matèria de 
serveis socials. 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el CASC 

per a la realització dels PIA, en el marc del Pla 111. 
 
7.2.5 Altres col·laboracions 
 
- Col·laboració amb els Consorcis de Benestar Social del Gironès-Salt i la 

Garrotxa i del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya en l’organització a Figueres de la segona edició dels Curs de 
Formació en Treball Familiar, amb l’objectiu de formar i capacitar professionals 
d’atenció directa per afrontar les noves necessitats que suposa la 
implementació de la Nova Llei de Serveis Socials de Catalunya i la Llei de 
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.  El Curs de Formació en 
Treball Familiar te una durada de 716 hores (366h de  part teòrica i 350h de 
part pràctica). Aquest curs va iniciar-se el passat mes de desembre de 2008 i 
va finalitzar el mes de setembre de 2009. La  pre-inscripció del curs va 
augmentar considerablement en relació a l’any anterior per la situació de 
manca de feina  de la població amb un total de 69 persones pre-inscrites, de 
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les quals  20 persones van obtenir una plaça per  realitzar el curs. El curs el 
van finalitzar 14 persones  de les quals 12 són dones i 2 són homes, amb un 
50% d’inserció laboral mitjançant el curs.  

 
- Col·laboració amb el Programa de Formació per al personal del Sistema Català 

de Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania en l’organització 
de dos cursos: 

 
 

o ”Intel·ligència emocional”, que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal els dies 7, 17, 21 i 28 d’octubre de 2009, amb una durada 
de 20 hores. Aquest curs anava dirigit als professionals de serveis 
socials d’atenció primària i serveis especialitzats de la comarca. Hi 
van assistir un total de 31 professionals. 

o “Elaboració i defensa de l’informe social”, que va tenir lloc a la 
seu del Consell Comarcal els dies 30 de novembre i 2 de desembre 
de 2009, amb una durada de 10 hores. Aquest curs anava dirigit als 
professionals de serveis socials d’atenció primària i serveis 
especialitzats de la comarca. Hi van assistir un total de 25 
professionals. 

 
7.2.6 Seminaris i jornades 
 
- Organització de l’Assemblea General de la European New Towns Platform 

(ENTP), plataforma de ciutat europees de la qual el Consell Comarcal en forma 
part, a Figueres els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre. En aquesta 
assemblea hi van participar 57 representants de 8 països europeus. 
 

- Participació com a ponents a la taula rodona Instruments per a la 
cooperació público-privada dins les jornades “ Serveis d’Atenció 
Domiciliària: administració local i cooperativisme” que van tenir lloc al  Palau de 
Congressos de Barcelona el 17 de juny i l’1 de juliol de 2009, organitzades per 
l’Institut Català de Serveis Socials i la Direcció General d’Economia Cooperativa 
i Creació d’Empreses 

 
- Participació a la taula rodona sobre immigració que va tenir lloc al Centre 

Penitenciari de Figueres el dia 22 de setembre de 2010 i va ser organitzat pel 
Centre de formació d’adults de la mateixa presó. 

 
- Participació en una xerrada sobre violència de gènere organitzada per l’Àrea 

Bàsica de Roses el dia 25 de novembre de 2010. 
 
- Organització i execució d'una xerrada sobre el treball que es realitza als Serveis 

Socials d'Atenció Primària i de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència, en 
el Mòdul de grau mig d'Educació Infantil de l'IES Ramon Muntaner.  

 
7.2.7 Subvencions i ajuts a entitats  amb caràcter extraordinari 

 
- Concessió d’un ajut de 1093,52 € a l’Associació ONA en col·laboració al 

manteniment de les seves activitats de lleure per els nois/es discapacitats 
psíquics de la comarca. 

 
- Concessió d’un ajut de 200,00 € a la Delegació de l’Alt Empordà de la 

Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya per a l’organització de les VII 
Jornades de Sensibilització “Família i Escola” que van tenir lloc a l’Escola de 
Cabanes el dia 11 de juny de 2008. 
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8. ELABORACIÓ D’ESTUDIS, PUBLICACIONS I 
COL·LABORACIONS 
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Durant l’any 2009, l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal ha elaborat i/o 
participat en els següents estudis, investigacions, publicacions i jornades: 
 

• Projecte d’investigació sobre la pobresa, marginació i exclusió social 
a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta investigació la realitza Cáritas 
Interparroquial de Figueres, a la qual el Consell Comarcal li va donar suport. 
Es va iniciar el darrer trimestre de l’any 2006 i ha finalitzat l’any 2009.  

 
• Elaboració de l’Informe estadístic: la població estrangera a la comarca 
de l’Alt Empordà. Desembre de 2008. Pla territorial de Ciutadania i 
Immigració. 

 
• Col·laboració amb les agendes 21 dels municipis  següents: Castelló 

d’Empúries, Sant Pere Pescador, Llançà, Colera, Portbou, Peralada, Pedret i 
Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà 

 
• Participació en el Pla de Qualitat 2008-2010 de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
 

• Participació en l’estudi ”L'estimació de la despesa en Benestar social 
realitzada pels municipis a Catalunya”, promogut per la Federació de 
Municipis de Catalunya i realitzat per l’Institut d’Economia de Barcelona 
(IEB), ens depenent de la Universitat de Barcelona. Les dades aportades van 
ser les referents a la despesa liquidada en programes de Benestar Social 
dels exercicis 2006 i 2007. 

 
• Participació en l’estudi  elaborat en el marc del Pla territorial sectorial 

d'habitatge: la població mal allotjada a Catalunya i promogut per la 
Secretaria d'Habitatge de la Generalitat. Aquest estudi tenia com a principals 
objectius l’estimació de la població i les llars catalanes que actualment 
habiten en condicions de mal allotjament o sense sostre. 

 
• Col·laboració en el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Director 
d’Infància i Adolescència de Catalunya 

 
• Col·laboració  amb el Consorci d’Acció Social de Catalunya en l’estudi sobre 

la situació dels Transport adaptat a les comarques gironines.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


