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1ª FASE. Quina comarca tenim?

Diagnosi social – Metodogia
• Recull i anàlisi d’informació estadística existent.
• 3 grups de discussió amb la ciutadania i representants d’entitats: a
Torà, Sant Guim de Freixenet i Els Plans de Sió.
• 18 entrevistes en profunditat a agents clau.
• Establiment del quadre
d’indicadors.
• 3 sessions de validació i
contrast amb persones
tècniques entorn: la infància,
persones adultes i persones
grans.

Diagnosi social –
Fets problemàtics
1. Empobriment econòmic de les famílies.
2. Augment de l’atur i nivells formatius baixos. Poca oferta laboral. Manca i
desconeixement de recursos laborals i formatius.
3. Persones amb discapacitat i persones amb malalties mentals.
4. Població envellida en zones rurals disperses. Situacions de dependència.
5. Falta de voluntariat social.
6. Infants i adolescents amb trastorns de conducta i dificultats d’aprenentatge.
7. Violència en l’àmbit familiar.
8. Falta de dinamització comunitària en municipis petits. Sentiment d’aïllament.
9. Dificultats d’interrelació entre diferents cultures. Dificultats idiomàtiques.
10. Dificultats d’accés a l’habitatge.
11. Comarca poc cohesionada territorialment. Diferents sentiments de pertinença.
12. Dificultats de mobilitat. Deficient xarxa de transport públic.

Eines de treball. Mapa de
recursos i serveis.
Recull tots els serveis, recursos i ajuts i/o prestacions en clau
d’inclusió i cohesió social de la comarca de la Segarra.
A través de 66 entrevistes realitzades a agents que treballen per la
inclusió i la cohesió social a la comarca.
S’ha recopilat 306 recursos i serveis:
- Consell Comarcal: 56 - Entitats: 55
- Ajuntaments: 30
- Administracions: 182
S’hi accedeix a partir de:
- http://ccsegarra.cat/mapa_recursos_inclusio
- Pàgines webs dels ajuntaments de la comarca de la Segarra.

Mapa de recursos i serveis

Mapa de recursos i serveis
Àmbits

Recursos
Tipologia de recurs

Recursos

Social i sanitari

128

Educatiu i formatiu

85

Ajut, prestació econòmica.

84

Laboral i econòmic

112

114

Cultural i esportiu

36

Servei d’atenció,
informació, suport, etc.

Territorial

25

Altres.

118

Residencial

39

Rel, ciutadania i particip.

35

Tipus de recurs

Recursos

Pobl. en vulnerabilitat.

163

Recursos

Pobl. en general.

212

Infants i adolescents

66

Pobl. en exclusió.

50

Adults

62

Gent Gran

33

Dones

19

Professionals.

Pers. discapacitat

47

Pobl. beneficiària.

Malalties cròniques

20

Sensibilització.

Pers. estrangeres

16

Persones a l’atur

36

Destinataris

Destinataris

Recursos
67
147
61

Eines de treball.
Observatori social
L’objectiu és disposar d’informació actualitzada de la realitat social de la
nostra comarca per facilitar el disseny i la planificació de les polítiques
d'atenció a les persones.
•Dades i informació estadística:
– Indicadors en clau d’exclusió social.
– Creació de taules a partir de dades demogràfiques.
– Creació de mapes.
•Notícies i butlletins.
•Biblioteca.

ccsegarra.cat/observatori_social

Jornada: La inclusió i la
cohesió social a la Segarra
9 de novembre de 2011

Objectius:
• Presentació resultats de la diagnosi social.
• Presentació eines de treball:
– Mapa de recursos i serveis per a la inclusió.
– Observatori social.
• Priorització de 3 fets problemàtics:
– Atur
– Pobresa
– Envelliment

Pla d’acció
2ª FASE. Quina comarca volem?
Creació de 3 taules de treball de la Xarxa d’inclusió social:
• Taula d’atenció a persones en situació d’atur.
• Taula d’atenció a persones en situació de pobresa.
• Taula d’envelliment de la població en municipis petits.

Objectius específics:
• Generar un espai compartit d’informació i acció.
• Visibilitzar els perfils de població més vulnerables.
• Analitzar els recursos existents. Optimitzar, millorar la coordinació i
evitar duplicitats.
• Dissenyar, de manera coordinada, accions de millora.
• Participar en la definició, l’aprovació, la implementació, el seguiment i
l’avaluació conjunta del PICS.
• Assumir un compromís d’acció compartida.

Pla d’acció - Metodologia
1ª sessió de treball:
• Consensuar els objectius de la taula de treball.
• Validar la identificació de:
- Problemàtiques i necessitats.
- Perfils de població en risc d’exclusió social.
- Àmbits territorials.
• Anàlisi i consens dels recursos existents.
• Búsqueda de bones pràctiques en inclusió social.
• Eina de treball: portal web del Consell de
participació de serveis socials.
2ª sessió de treball:
• Establir les línies generals d’actuació.
• Acordar actuacions concretes per afavorir la inclusió social.
• Acordar la priorització, temporalitat i assignació de recursos per cada acció.
• Pla de comunicació
• Validar línies d’actuacions, accions i acords presos.

Pla d’acció - Redacció
PLA D’ACCIÓ 2012 – 2014

Pla d’acció
2012
2014
CERVERA

Pla d’acció
2012
2014
GUISSONA

COMARCA DE LA SEGARRA

Pla d’acció
2012
2014
TORÀ I
SANT
GUIM F.

Pla d’acció
2012 –
2014
MUNICIPIS
PETITS

Pla d’acció - Redacció

Pla d’acció en relació a la
pobresa.
Línia estratègica 1. Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques per a tothom mitjançant el treball coordinat de tots els agents.
Objectiu operatiu 1.1 Millora de la coordinació i difusió entre els diferents serveis que treballen en pro de les famílies en situació de pobresa.
1. Coordinació de les entitats socials amb serveis socials bàsics. CCS.
2. Coordinació entre Creu Roja La Segarra i els serveis socials bàsics. CCS.
3. Acollida de Càritas de Guissona.
4. Millora de la gestió del Banc d’aliments comarcal.
Objectiu operatiu 1.2 Implementació de bones pràctiques ja existents a la comarca a altres municipis.
5. Agilitzar tràmits per a ajudes socials d’urgència. CCS.
6. Implementar una partida pressupostària per a ajuts socials d’urgència als Ajuntaments.
7. Impulsar el lloguer social.
Objectiu operatiu 1.3 Coneixement dels perfils i necessitats de la població vulnerable i adaptar els recursos a les realitats canviants.
8. Impulsar l’ús i actualitzar l’Observatori social.
Objectiu operatiu 1.4 Apropar els recursos i serveis destinats a la població en vulnerabilitat als diferents municipis de la comarca.
9. Foment del transport públic a la comarca.
10. Traslladar el servei d’assessorament i orientació en matèria d’estrangeria als altres municipis, en cas de demanda.
Objectiu operatiu 1.5 Foment de les contraprestacions en les diferents ajudes destinades a famílies en situació de pobresa.
11. Realitzar contraprestacions en relació a persones beneficiàries de la RMI.
12. Banc de persones formadores voluntàries.
13. Banc d’aliments. Contraprestacions pels beneficiaris.
Objectiu operatiu 1.6 Sensibilització a la ciutadania davant l’augment de famílies en situació de pobresa.
14. Accions per la Marató per la pobresa de TV3.
15. Ampliar el gran recapte d’aliments a tots els pobles.
16. Exportar l’experiència del Carret solidari de Guissona a altres municipis.

Pla d’acció en relació a l’atur.
Línia estratègica 2. Millorar l’ocupabilitat i formació de persones en situació d’atur.
Objectiu operatiu 2.1 Difondre tots els recursos i serveis de l’àmbit laboral que la població de la Segarra hi pot tenir accés.
17. Aprofitar els espais i activitats que es realitzen per difondre els serveis i recursos laborals i formatius existents a la comarca.
18. Guia de recursos laborals.
19. Difondre la informació formativa en el TOT. Tauler d’ofertes laborals. CCS.
20. Portal de mobilitat de la Segarra.
Objectiu operatiu 2.2 Optimització i coordinació dels recursos i serveis laborals a la comarca.
21. Creació d’una taula estable de recursos laborals.
22. Coordinació de l’àrea de Promoció econòmica del Consell comarcal de la Segarra i el Punt d’Orientació Laboral de la Paeria de Cervera.
23. Coordinació entre l’EAP del Servei Educatiu de la Segarra i el Centre de formació de persones adultes Joan Comorera de Cervera.
Objectiu operatiu 2.3 Apropament dels serveis i recursos a la ciutadania.
24. Potenciar la realització de més accions on-line i fomentar l’autoaprenentatge.
25. Incidir políticament en la falta de transport i les dificultats de mobilitat.
26. Crear un Centre de formació de persones adultes a Guissona
27. Crear cursos itinerants de català.
Objectiu operatiu 2.4 Adequació dels recursos i serveis existents a les necessitats reals de la comarca. Millorar la capacitació de les persones aturades a
través de la formació bàsica.
28. Adaptar la formació al treball.
29. Impulsar la creació d’un projecte d’atenció per a persones aturades majors de 45 anys.
30. Impulsar la creació d’una borsa de treball comarcal única.
31. Formar i capacitar a dones que ja estan treballant en el servei domèstic per crear una cooperativa.
32. Fomentar el reforç del català i incentivar la continuïtat del seu aprenentatge.

Pla d’acció en relació a l’atur.
33. Fomentar el voluntariat per realitzar formació en relació a l’aprenentatge del català.
34. Banc de persones formadores voluntàries.
35. Realitzar itineraris de formació en habilitats socials.
Objectiu operatiu 2.5 Potenciar l’acompanyament i orientació dels joves que acaben l’ESO (amb o sense graduat).
36. Fomentar més formació pràctica en empresa.
37. Detectar i incorporar en el sistema a joves que no estudien ni treballen.
Objectiu operatiu 2.6 Impuls de polítiques de creació d’empreses.
38. Potenciar el viver d’empreses de Cervera.
Objectiu operatiu 2.7 Fomentar la formació adreçada als professionals.
39. Conscienciar als professionals de la necessitat de formar-se.
Objectiu operatiu 2.8 Sensibilitzar a les empreses sobre la contractació de col·lectius que es troben en situació d’exclusió social.
40. Fomentar les clàusules socials.
41. Realització de jornades a l’empresariat per conscienciar-los en la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

Pla d’acció en relació a
l’envelliment.
Línia estratègia 3. Garantir la qualitat de vida de les persones grans que viuen en municipis petits.
Objectiu operatiu 3.1 Difondre tots els recursos i serveis destinats a la gent gran que viu en municipis petits.
42. Guia de tots els recursos i serveis de la gent gran.
43. Catàleg de xerrades itinerants pels diferents municipis.
Objectiu operatiu 3.2 Treballar per al manteniment dels serveis de proximitat.
44. Contacte amb entitats financeres per aconseguir finançament per continuar amb els serveis de proximitat.
45. Realització d’activitats de caire lúdic per abaratir i poder realitzar serveis i activitats en els municipis.
46. Projecte Banc de persones voluntàries.
47. Copagament per a la realització de Taller de memòria.
Objectiu operatiu 3.3 Detectar i intervenir en les situacions de vulnerabilitat que es donin en municipis petits.
48. Pla pilot per detectar necessitats de persones grans que viuen en pobles petits.
Objectiu operatiu 3.4. Formar les persones professionals davant la detecció d’un augment de casos de malaltia mental en persones grans.
49. Formació en relació a les malalties mentals per a professionals de tots els àmbits de serveis socials.
Objectiu operatiu 3.5 Pensar alternatives de transport.
50. Aprofitament de les rutes de transport escolar.
51. Foment del transport públic a la comarca.
52. Portal de mobilitat de la Segarra.
53. Buscar experiències d’alternatives de transport d’altres comarques.
54. Impulsar el transport adaptat per als centres de dia.
Objectiu operatiu 3.6 Potenciar la dinamització d’espais de relació i foment d’accions de voluntariat en els municipis petits.
55. Difusió i intercanvi d’activitats de la gent gran.
56. Fomentar la continuació de l’ús de les TIC.
57. Crear una subcomissió del CCGG per realitzar activitats entorn a l’envelliment actiu i les relacions intergeneracionals.

Seguiment - Avaluació
3ª FASE Implementació de les accions del Pla d’acció

Estructura organitzativa
Comitè directiu
Validació, dinamització i lideratge del PlCS.
Comissió de seguiment i avaluació
Seguiment i avaluació de les accions que es duen a terme en el
marc del PlCS.
Xarxa d’inclusió social
Espai dinàmic i no estable en funció dels diferents moments de
desenvolupament del PICS.
Oficina tècnica d’inclusió social
Impuls del pla d’acció i coordinació dels espais de participació, les
propostes d’accions i de sensibilització.

Pla de comunicació

Oficina Tècnica d’Inclusió Social de la Segarra
Cristina Peris i Noèlia Hurtado
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera

Amb el suport de:

