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Carmen Garcia Pey. Associació de Dones de Sitges
Rosa Maria Pascual Ràfols. El Cau de Sitges.
Joan Salvany i Gemma Gabaldà. TEGAR.
Ikrame El Karchouni Ayadi. Histories de Sofia.
Pere Romeu Cortiada. Taula de Tercer Sector Social
Anna Serra i Vidal. Secretaria.
ORDRE DEL DIA:
a)
b)
c)
d)
e)

Repàs d’accions 2020 de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat.
Repàs del recull propostes pacte reactivació.
Propostes de futur.
Torn de paraula entitats.
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Benvinguda.
Júlia VIGÓ: Bona tarda a totes i a tots, gràcies per venir.
Avui fem aquesta sessió plenària del Consell de les Persones per fer un exercici de
transparència de cara a les entitats i els grups municipals dels treballs fets pel departament
els darrers mesos.
També per fer un trasllat i un seguiment de les propostes que les entitats representants del
Consell de les Persones han estat realitzant durant aquest temps en el procés participatiu
del pacte per la reactivació econòmica.
I en un últim moment, presentar-vos les línies d’actuació amb les que segurament ens
centrarem al 2021 i per recollir, si en teniu, propostes per part de les entitats per poder-les
incloure-les i treballar.
Sí que és cert que, amb moltes de les entitats que estan aquí representades, darrerament,
en els últims mesos, hem tingut trobades bilaterals per tractar qüestions més específiques;
que avui no entrarem tant al fons, però que evidentment ho seguirem treballant.
Però el que volíem fer avui era aprofitar aquest espai que és el Consell de les Persones
per fer un exercici de compartir informació i que ens traslladeu tant des de les entitats,
com, evidentment, des dels grups municipals suggeriments i propostes de cara al 2021 i si
teniu dubtes de com hem encarat aquest 2020.
Abans de començar, per sí no les coneixeu, presentar-vos a la Mireia Paretas i a la Sílvia
Alba que són les dues cap de servei.
La Sílvia és la de cap de serveis socials i la Mireia és la cap drets civils.
Son els dos serveis que conformen el departament de drets socials, ciutadania i igualtat.
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També hi ha l’Àngels que forma part de l’equip.
I a la resta de persones que conformem el Consell, tot i que M'imagino que tots us
coneixeu.
Les entitats que participen són Amis, Gay Sitges Link, Sitges Voluntaris Socials, Dret a
morir Dignament, Rotary Club Sitges, Hospital de Sitges, Creu Roja, Ave Maria i Caritas.
L'únic grup municipal que no ha pogut venir, però ha excusat la seva assistència és Sitges
Grup Independent per algun problema personal del representant que havia de venir.
Repàs accions 2020 de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat.
He preparat una mini presentació, que és súper senzilla.
Comparteixo pantalla més que res perquè pugueu anar seguint el que el que us
explicarem.(S’annexa la presentació com document adjunt).
I sobretot si algú té un dubte qualsevol pot intervenir, cap problema, podeu utilitzar el xat
mateix i em demaneu paraula .
Per començar fer un repàs de les accions que s'han fet durant aquest 2020. Sí que hi ha
moltes que han estat emmarcades dins de tota la pandèmia sanitària I la crisi social
derivada de la mateixa, evidentment, això ens ha sacsejat com a municipi i molt com a
departament en aquest cas.
Hem fet una divisió entre Drets Socials i Drets Civils i explicar el que hem estat fent com un
exercici de transparència.
Un dels punts que destaco és aquesta mobilització de recursos. Com sabeu les
administracions locals, any rere any, anem generant un superàvit, que són tots aquests
diners que no s'executen en l'exercici present i que suposen un romanent de tresoreria,
que en el cas de Sitges és bastant elevat. El que és cert, es que hi ha tot un seguit de lleis i
normatives que impedeixen la despesa ordinària d'aquest volum de diners.
I justament una de les coses que el Govern de l'Estat ha permès durant aquest any, fruit de
la Covid-19, és que es puguin utilitzar aquests diners, d'aquest romanent, d'aquesta caixa
gran de superàvit generats en els anteriors exercicis per tal de destinar-ho a polítiques
socials.
En el cas de Sitges, el departament de Drets Socials, hem mobilitzat uns 950.000 euros
que sobretot han anat a cobrir, el que nosaltres anomenem, ajudes d’emergència social,
que són aquestes ajudes d’emergència que s'atorguen cada 15 dies a les persones que
són usuàries del servei, i que tenen diferents conceptes; siguin ajuts d’habitatge, de
subministraments, també altres assistencials, educatives, etcètera.
I també hem anat a cobrir o augmentar les partides que teníem destinada a les
convocatòries ordinàries que surten del Servei; ajuts per a persones que cobren pensions
no contributives o jubilació, ajuts per a material escolar, ajuts per a famílies monoparentals i
nombroses i també per a persones amb diversitat funcional o discapacitat intel·lectual
reconeguda. Totes aquestes ajudes estem pendents del pagament, estan en fase de
resolució. Tot i aquest increment de despesa, en gairebé tots els casos, ara que tot just els
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departaments comencen a elaborar les propostes del pressupost per l'any vinent, ja hem
inclòs algun augment de les partides perquè veiem que hi ha unes tendències que es van
repetint any rere any. Com és el cas, per exemple, de les ajudes per a persones amb
diversitat funcional i discapacitat intel·lectual, que darrerament hem rebut més sol·licituds, i
hem estat atorgat més ajudes i que l'any que ve segurament serà una partida que també
continuarem incrementant.
Vaig ràpid, perquè això sí que en el darrer Consell de les persones, que vàrem convocar a
principis de maig, ja es van comentar algunes d'aquestes coses. Anomeno ràpidament,
durant el confinament vam posar en marxa aquest dispositiu per a persones sense llar a
través d’un acord amb un hotel, que evidentment si no hagués estat així hauria d’hagut de
tancar, i que va ser beneficiós per a totes dues parts. Per nosaltres, perquè vam poder
allotjar aquestes persones que no tenien domicili durant aquest període de confinament I
per altra banda aquest hotel que li vam pagar aquest servei i va poder obrir durant aquests
mesos. Per altra banda, també, es va fer un reforç del servei de tele-assistència, per fer un
contacte constant i un suport emocional, un acompanyament, a les persones grans i també
vam estar col·laborant, juntament amb el departament de participació, en tot el voluntariat
Covid, que va mobilitzar unes dues-centes persones i que va estar actiu durant tot aquest
període, i per exemple hi va haver voluntaris que van estar donant suport a Càritas en el
repartiment dels lots d'aliments setmanals; i van fer, també, altres serveis, com la compra a
persones grans, etc.
Una altra cosa, també, justament parlant de Càritas, però també de la Creu Roja, que són
les dues entitats que porten el centre de distribució d'aliments de l'Ajuntament de Sitges.
L'ajuntament, des del mes d'abril, hem estat fent compra d'aliments directe de manera
setmanal, per tal de donar un reforç aquestes dues Entitats, degut a l’increment
considerable de persones que han anat aquests centres de distribució d'aliments setmanal.
Aquesta compra va finalitzar a principis de setembre i ara estem gestionant una addenda al
conveni que tenim amb aquestes entitats per tal de continuar col·laborant en aquesta en
aquesta direcció.
El que també vam fer, emmarcat en la Covid, és que el SIS, el centre d'intervenció social
educativa, va obrir durant el mes de juliol. Normalment és un servei que es presta a les
tardes de dilluns a divendres durant el curs escolar, però com que vam haver de tancar el
mes de març fins al juny, no van poder obrir tot aquest darrer trimestre. Doncs, el que vam
decidir va ser obrir durant el juliol també per oferir la possibilitat de que les famílies amb
menys recursos o problemàtiques socials o derivades dels serveis socials, que són les que
actualment fan ús d'aquest centre, poguessin tenir un recurs durant l'estiu.
El que ha funcionat molt bé, també, va ser fer un servei d’àpats per dinar diari per aquests
nens/es, com a més a més, com afegit.
El que també estem fent, al marge del Covid, durant aquest 2020 i també seguirem durant
el 2021, estem renovant alguns dels grans contractes que té el departament.
Aquest 2020, hem licitat, ja estem en període de l’obertura de sobres, el centre de dia
l'Aplec i estem pendents de la publicació de la licitació del Servei d'Atenció domiciliària. El
Servei d'Atenció domiciliària, és a nivell de recursos pressupostaris, és el nostre gran
contracte i el que fem ara, sobretot, a banda d'ampliar les hores de servei, es que teníem
pendent, des de feia temps, és actualitzar el preu hora de les professionals, que fins ara
estava molt per sota del que toca per conveni. Ara estem amb això, no es senzill, perquè
amb el confinament la gent gran presenta un canvi d’hàbits, hi ha més persones que
prefereixen quedar-se a casa que anar al Centre de dia. Estem pendent resoldre de quin
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volum, o quina afluència tindrà en endavant, però el Centre de dia és un servei que creiem
que hem de donar. Tot i la rellevància que esta prenent el SIAD.
I finalment, com està clar, les normatives, estem fent un seguiment setmanal del que diu el
Prosicat, els decrets de la Generalitat i del Govern, respecte a les restriccions, aforament,
mesures de seguretat, etc., per poder complir les normatives en els nostres serveis.
El SIS està funcionant amb certa normalitat, tot i els grups son més reduïts i amb canvis en
la distribució dels espais, així com les visites amb les famílies.
El centre de dia, actualment, també està obert, va haver un temps que l’aforament està
reduït al 50%, ara no hi ha restriccions d’aforament, però si que s’han de complir les
mesures de seguretat.
Els Casals de gent gran, que nosaltres havíem reobert amb algunes activitats puntuals, ara
aquestes activitats les hem hagut d'anular per una resolució d’abans d'ahir a la nit. I ara els
mantenim oberts però només pels serveis de d'ús individual com són la perruqueria i la
podologia .
Això Pel que fa als serveis socials no sé si hi ha alguna pregunta?
Si no hi cap continuem.
Pel que fa a Drets Civils, els drets civils és un servei en el que incloem, dona, Col·lectiu
LGTB, persones migrades, persones amb diversitat funcional i discapacitat intel·lectual són
tots aquests serveis que queden inclosos a drets civils.
Aleshores, sí que hi ha una qüestió important a nivell de funcionament i és que canviem la
ubicació. Una de les derivades o bé que s’ha evidenciat amb la Covid, en el cas del nostre
departament és que el nostre espai de l'Escorxador al carrer Joan Maragall, era molt just
per la quantitat de persones que estan treballant i els espais de treball han d'estar ventilats
i han de complir amb les normatives d’aforament, ens quedaven molt justos. Això ens va fer
replantejar que era necessari recuperar aquest espai, és el que queda just al costat del
centre de dia, darrere de l'ambulatori que eren les antigues oficines de serveis socials.
Es un espai municipal que ara estem adequant perquè tot el servei de drets civils pugui
traslladar-se allà. En aquest cas un dels damnificats és l'Antoni Morera, doncs estat AMIS,
fins ara tenia una part reservada, una sala reservada d'aquest espai. Hem pogut traslladar i
donar solució.
Però sí que us volia demanar col·laboració, un cop ens haguem traslladat, fer córrer la veu
de que tots aquests serveis inclosos a Drets Civils, tindran aquesta nova ubicació.
Aleshores, respecte algunes de les accions que hem fet durant aquest 2020; una d'elles ha
estat la reformulació dels punts liles, molts de vosaltres sabeu que en l’anterior legislatura
es va aprovar el protocol per evitar les situacions assetjament en espais d'oci festiu i una
de les actuacions que incloïa eren aquests punts Liles. Que són punts de referència en
espais d'oci, festes, per si hi ha qualsevol actitud o assetjament en clau masclista, poder
fer l'atenció i l’acompanyament des d’una perspectiva feminista.
Aquests punts Liles, que evidentment en un any normal, haguessin estat ubicats, en una
carpa, el dia de barraques a les barraques o el dia de festa major al passeig; doncs no han
pogut fer-se, perquè no s'han celebrat aquests esdeveniments i el que hem fet ha estat uns
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punts liles itinerants, que han prestat servei de dijous a dissabte durant tot l'estiu. I una
mica el que han anat fent és la pedagogia entre la població que es trobaven pels principals
carrers del centre de la Vila, però també una mica ser la referència per si hi hagués
qualsevol problemàtica.
L'altra cosa que hem fet dins de Drets Civils és un projecte pilot amb el Col·lectiu de
manters, a nivell de govern, nosaltres, tenim clar que la qüestió del top manta és un
problema que està al capdavant de la agenda social y mediàtica i per tant nosaltres ens
hem d’adreçar però també tenim clar que és una qüestió molt complexa i que la solució
tampoc la tenim a nivell municipal, però sí que tenim diverses competències que les hem
d’exercir, totes elles, per tal de poder trobar possibles solucions i nosaltres, des de la
vessant social, hem volgut fer una campanya de donar a conèixer a través d'uns
informadors, una parella d'informadors, que han tingut presència al passeig durant tot
l'estiu i fins a la setmana passada, que ha estat el festival de cinema, per tal de donar a
conèixer quins són els serveis municipals per iniciar els que són els tràmits de
regularització que marca la Llei d’estrangeria.
I paral·lelament hem col·laborat amb promoció econòmica per fer difusió entre diverses
entitats del municipi, no sols a entitats socials, del programa ACOL de la Generalitat de
Catalunya, que es una línia de subvencions que el que permet es oferir un contracte d'un
any per a persones que necessiten precisen d’aquest contracte d'un any per acabar-se de
regularitzar. I que si no d'altra manera no poden accedir a llocs de treball normalitzats a
través d'un contracte i obtenir aquest permís de treball i de residència. Hem fet aquest
treball, per encaixar a totes aquelles persones que nosaltres teníem des del servei de
migracions detectades amb aquest perfil i les entitats que tenien interès en contractar
algunes d'aquestes persones. Tot i així, és una convocatòria de subvencions, nosaltres
hem fet aquest contacte o aquest acompanyament a les entitats i a les persones però són
subvencions de la Generalitat, la convocatòria encara no ha sortit, estem en espera i en tot
cas van dirigides a les entitats específicament amb aquest cas.
Per altra banda, a nivell inclusió hem tornat a reiniciar el teatre Inclusiu, sí que hem pres
mesures, s'han fet dos grups pels assajos.
També mantenint l'esplai els caps de setmana i el taller de Diversex que avui és l'últim dia
que mantenien presencial, a partir d'ara, igual que durant el confinament, el tindrem online.
l'altre cosa important en aquest sentit que hem començat a fer, justament ara que s'han
reprès les escoles, és que, conjuntament amb educació, donarem suport a la contractació
de vetlladores durant l'horari del menjador. Hi havia un parell d'escoles públiques del
municipi que feia temps que ens demanaven a l'ajuntament aquest suport, perquè els
suposava una despesa extraordinària aquesta contractació de personal de vetlladores per
l'horari de menjador. Donem resposta i suport directament des de l'ajuntament.
Una altra cosa que tenim pendent d'aprovació, que ja estem ultimant, és el pla d'igualtat
municipal, que ens tocava renovar-lo i que el renovarem aquest any aquest 2020. Es un pla
d'igualtat que hem fet conjuntament amb la consultoria MIT, que són un grup de dones de
Sitges, que han fet un treball d’avaluació i diagnòstic molt bo i han fet una proposta
d'accions i de treball transversal, ara serà quan començarà la feina de veritat i que penso
que serà una eina molt potent.
I per últim, tampoc hem deixat de fer, tot i la circumstància present, potser no hem estat
tant presents com voldríem, hem seguit fent algunes campanyes i activitats virtuals.
Teníem pensat a l'inici d'any de fer un orgull LGTB, amb una programació d'activitats, tant
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des de l'Ajuntament com des de les entitats, que per part nostra no es vam poder realitzar,
per estar amb el confinament. Vam fer alguna activitat virtual, també campanyes i el que
també hem fet es que en la guia educativa, que és una eina que oferim a les escoles del
municipi, que es un recurs d'educació, però que també participen diversos departaments,
el que hem fet també és detectar quines creien que eren les mancances en alguna
d'aquestes línies que tractem des de drets civils en la guia educativa per poder afegir
alguns tallers, sobretot hem afegit temes de la interculturalitat, temes LGTB i de temes des
d'aquesta perspectiva, els temes que tractem des de Drets civils.
Aleshores, abans de passar al següent punt, si hi ha alguna pregunta?
Ignasi RUBI: Bona tarda, llavors no m'ha quedat clar, amb el tema dels serveis que els
passareu a Samuel Barrachina, es l’espai del centre de dia? on hi havia antigament les
oficines de Serveis Socials? A on es traspassa el centre de dia?
Júlia VIGÓ: El centre de dia no es canvia, l'espai són dos, estan en el mateix lloc, just en
l'espai del costat.
Hi ha més qüestions? No?
M’havia oblidar de dir-vos, referent al pla d’igualtat municipal, la nostra previsió és portar-lo
a aprovació al ple de novembre, per tant tots els grups municipals Ho tindreu abans
d'aquesta data, compartirem I també, evidentment, a aquelles entitats que estiguin
interessades, ens ho feu saber i el farem arribar. Al final serà un document públic totalment.
I com més participatius millor.
També m'havia oblidat d’excusar la presència de Ciutadans, no he rebut cap comunicació,
però veig que no són, així que suposo que hauran tingut algun problema, en tot cas
queden excusats.
Passem el següent punt.
Repàs del recull propostes pacte reactivació.
Ara aquí no us compartiré pantalla perquè tinc entès que hi ha un parell d'Entitats que
s'havien preparat una intervenció.
És sobre el Pacte per a la Reactivació, que és un procés participatiu que es va iniciar just
enmig del confinament, una mica amb voluntat de recollir les inquietuds, tant de aprofundir
tant des dels sectors municipals com de sectors socials i econòmics, per a d'alguna
manera compartir conjuntament, veure quines línies havíem de seguir d'ara endavant, o
quins aprenentatges havíem de fer d’aquest període de confinament.
En aquell moment, recordareu, vam convocar tots els consells, nosaltres ens vam trobar,
vam fer una ronda d’intervencions i al final es van escollir els representants que han anat
participant a les diverses taules.
Després, si és el cas, aprofitarem per explicar-vos una mica en quina fase està aquest
pacte, aprofitant que hi ha la regidora competent què és la Elisabeth Pérez.
Passo la Paraula al Raimon i al Fernando que representen a les dues entitats Hospital i a
Sitges Voluntaris Socials que havien anat com a representants del Consell en el pacte.
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Raimon MARTINEZ: comença el Fernando, després jo i acabarà la Patrícia, perquè com
hem fet un pla de treball conjunt entre les diferents entitats crec que és interessant treballar
en comú.
Fernando FUSTER-FABRA: començo, en nom de l’equip que vàrem treball conjuntament,
el Raimon i jo vàrem participar en les cimeres del pacte, i després amb el grup de treball,
amb la Patricia, l’Albert i la Núria.
Una reflexió sobre el Covid, serem les entitats socials les que estarem aguantant el tipus
en la crisi social, paral·lela a la sanitària i econòmica.
Serveis Socials, desbordats, treballant a distancia i línies de telèfon desateses per
circumstancies d’over-boquint. Les persones de primera línia som nosaltres, que aguantem
les demandes presencial o per trucades, els set dies de la setmana i les 24 hores del dia,
doncs les persones tenen els nostres telèfons mòbils personals.
Es per aquesta raó que hem posat totes les nostres forces en proposar un full de ruta
conjunt de tots els sectors de la societat, per poder resoldre allò que les administracions no
saben com afrontar.
Tenim una alegria, avui, que l’Associació de les Platges torna a la cimera, però una tristesa
ja que els partits polítics deixen el pacte.
Aquest grup de treball de les entitats va participar en les sessions successives per analitzar
les propostes. Van participar directament en les taules el Raimon, el Jonathan i jo,
precisament, vam estar presents quasi a totes les taules. i vam informar a l’Albert, la
Patricia i la Núria i a totes les persones que van sol·licitar la informació del
desenvolupament dels temes.
Van proposar una acció municipal transversal en l’atenció de les persones sense tenir en
compta la seva situació econòmica, cultural o social.
Es van decidir dues línies de capacitació, vitals per a l’atenció, acompanyament i cures de
les persones en el municipi.
Primer capacitació en l’àmbit sociosanitari per treballar en les entitats, centres i
residencies.
I segon, homologar accions de suport des del voluntariat per unes certes tasques, avui
indispensables i sense prestacions públiques disponibles.
El 25% de les propostes ciutadanes van sortir de persones vinculades al voluntariat i
relacionades amb les nostres entitats, i relaciones amb la inclusió social de les persones
més vulnerables.
Podem dir que de les qüestions aportades a les taules de treball, les nostres van quedar
entre les deu primeres qüestions a aplicar. Només va quedar despenjar el tema de les
persones grans, que altres sector com el polític, el funcionariat, l’empresariat, botiguers,
etc. No consideren prioritaris quan ha estat el col·lectiu més afectat per la covid.
Després de l’esforç que ha suposat pels representants de les entitats, la pregunta que ens
hem fet: s’han pres la molèstia les persones d’altres sector, al llegir i avaluar les propostes
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presentades per les entitats socials d’una transformació transversal, transparent de Sitges?
Ho han fet les persones funcionaries de l’ajuntament de Sitges? Fins i tot, veurem si les
persones tècniques de l’Ajuntament Sitges sabran interpretar transversalment, no només
Drets Civils, si no tots els departaments la interculturalitat. Allò que vàrem proposar i que
mai s’ha implementar potser per poc convencional, fins i tot disruptiva, per a un municipi
que fa actuacions molt convencionals.
Proposem parlar no de recuperació si no de transformació, des de les entitats volem que
des d’una visió de Solidaritat i amb tota transparència que pugui treballar aquesta regidoria
es pugui treballar en tots els departaments de l’ajuntament i que tots plegats puguem crear
una vila transformada i vetllar per tots els reptes que tenim ara mateix, per superar aquesta
crisi i estar preparats per a la propera. Per això es necessari un canvi en la manera de
pensar, anar més lluny que una mera recuperació, altra cosa es si volem fer-ho. Llencem
un repte de transformació i per aquest motiu la companya i el company parlaran de les
nostres propostes.
Un recordatori per tothom serà un mandat obligatori des d’Europa, que si volem fons
europeus, hem de canviar el xip, escolteu les nostres propostes i després decidiu la vostra
postura.
Raimon MARTINEZ: primer de tot agrair a tot l’equip que ha intentat treballar de manera
coordinada les diferents accions. El que estem detectant, per part de totes les entitats, és
una major necessitat d'atendre persones, que s’estan quedant a l'atur. Persones que ho
estan passant malament. Nosaltres el que vàrem fer son propostes de com intentar ajudar
aquestes persones a ser més empleables.
Ens van centrar en un punt, que va sortir com a prioritari, com era la formació, la
capacitació en l’àmbit el sociosanitari, perquè veiem que hi ha una situació d'envelliment de
la nostra població, i veiem que no tenim capacitat de donar resposta, perquè no hi han
professionals per atendre les persones.
Com a propostes vàrem presentar algunes de les iniciatives que van preparar entre les
diferents entitats, i van presentar un programa; que tot apunta que ja el tenim. Que és un
programa per forma 15 persones per obtenir el certificat de professionalitat de gerocultores,
amb un 75% de índex d'inserció. Creiem que ha d’haver una aposta clara per a la
capacitació, per donar resposta a les persones grans.
Això ho veiem claríssim, per part de Càritas, Creu Roja i també Sitges voluntaris Socials,
que amb una capacitat de fer formació específica en les diferents àrees hem de capacitar a
les persones; perquè tots els que hi som aquí parlem de la vulnerabilitat de les persones,
però tots podem deixar de ser empleables o tenir una situació complexa, i ara el que hem
d’intentar es canviar per garantir l'empleabilitat d'aquestes persones.
El que estem detectant es que si són capaços de treballar conjuntament amb les entitats
que detecten a les persones al carrer o que detecten la seva situació. Entitats que tenen
capacitat de formar conjuntament amb l'Ajuntament i amb les altres administracions
podrem tenir la capacitat de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, però és clau,
que ho hem de fer, i per això s’han de posar pressupostos.
Nosaltres hem presentat alguna proposta i hem homologat un aula de formació del SOC i
que posem a disposició de les diferents entitats per capacitar, perquè hem de capacitar,
generar i ampliar la empleabilitat d’aquestes persones. S’està fent un esforç. També la
cooperació amb algunes àrees de l'Ajuntament. Com pot ser el programa de Garantia
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Juvenil, amb un programa de deu joves que també s’iniciaren en el àmbit de l'enoturisme.
Però hi han propostes que estan encara sent molt lentes, com el programa ACOL. Tenim
persones amb arrelament al territori, tenim entitats amb ganes de generar empleabilitat
sobre ells i la realitat es, que per causes alienes, no estem sent capaços de donar una
resposta una mica ràpida.
Vàrem parlar, també, de la problemàtica de les persones nouvingudes quan no tenen la
empadronament i tenen una disfunció entre serveis que poden tenir i la formació que els
prestem, per poder garantir la seva qualitat de vida futura.
Aquest cercle l'hem de tancar d'una manera clara, perquè sinó no serien capaços de donar
una volta amb una situació on la nostra població s'envelleix i no tenim resposta a una
realitat que és la que és, i no tenim recursos humanes per fer-ho. Tot i que tenim persones
empleables en altres sectors, s’ha de fer un canvi, no només cap a un sol sector.
Però, el que sí que és cert, és que sortiran noves propostes, com ha dit el Fernando,
sortiran també possibles convocatòries que hem d'estar molt atents, per poder canviar una
mica també la manera de fer i la cooperació publico-privada amb aquest camp serà clau
per treballar i transformar la nostra vila.
I ara Patricia continuarà.
Patricia IGLESIAS: bona tarda a tots i totes, excusar a l’Albert de Càritas que no s’ha
pogut connectar perquè no li van bé la càmera i el micró.
Nosaltres des de la nostra institució en el tema dels aliments, com ja ha dit la Júlia tenim un
conveni amb l’Ajuntament, hem tingut la emergència amb el Covid i ens han recolzat amb
uns ingressos setmanals i ara tenim una addenda per aquest motiu.
Nosaltres vàrem exposar a l’Ajuntament la situació que hi havia i hem tingut una resposta
immediata, tant Creu Roja com Càritas.
Si que es veritat que tenim un problema amb el tema dels empadronaments que ja havíem
parlat alguna vegada.
Esta arribant molta gent que no està empadronada. I clar, lo de sempre, tenim que atendre
aquestes persones, però després no es poden regularitzar en un circuit.
I doni do la quantitat de gent que està arribant, és una mica preocupant, a veure com ho
podíem fer.
Doncs, aquestes són les dues problemàtiques que ara mateix tenim, el tema aliments
penso que estem atenent a totes les persones que ara mateix ho necessiten i amb el tema
d’empadronar, no sé quina seria la fórmula, perquè sé que és molt complicada, perquè no
podem canviar el sistema.
El que volíem, conjuntament amb Càritas, era exposar això, que anem junts i coordinats,
les dues entitats, i exposar el que estem vivint ara.
El Consell de les Persones està molt bé perquè amb aquesta reunió ens podem coordinar i
detectar totes aquestes problemàtiques i buscar solucions, sempre tindrem més força si
estem tots units i si podem treballar tots plegats.
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Júlia VIGÓ: Gràcies Patrícia i Raimon.
Sí que és cert que, per comentar només un parell de qüestions de les vostres
intervencions, per tot el que el que té a veure evidentment amb qüestions d'ocupació, que
és el que centre, ja no només del pacte, si no gaire bé de tots els consells i totes les
famílies, i que forma part del dia a dia d'aquesta pandèmia, És evident .
Aleshores, el que sí que em sap greu, és que just la persona que ha fallat és el Guillem
Escolar que és el representant del grup municipal de Sitges Grup Independent, que és el
regidor competent i ell podria haver intervingut aquí.
També és cert, si de cas després us ho explicarà Elisabeth una mica millor, que ara que
estem fase de priorització d’algunes de les propostes que s’han anat aportant, tant en els
grups de treball, com en les cimeres, com en la plataforma Delibera d’aquest procés de
reactivació, es la elaboració d’un pla ocupacional integral que inclogui també formació.
El que si que es cert, just aquest matí, que hem tingut una reunió amb la Mireia de
valoració d’aquest projecte d’informadors top manta, que abans us comentava, es per
posar un exemple; també allà s’ha posat sobre la taula, que una de les qüestions que
parlant les persones sense papers, es poder oferir cursos formatius que estiguin vinculats
al territori, molt en línia que comentava en Raimon.
El que hem de veure es en quina manera nosaltres ho podem oferir i que realment doni
sortida, també és cert que aquestes coses han d’estar ben pensades i que no acabem
creant unes expectatives, sobre tot que aquestes persones que estan en una situació de
vulnerabilitat, que després no puguem complir.
El que si pensem es que primer han d’estar lligades les necessitats d’ocupació a nivell
territorial, perquè es una manera d’assegurar el resultat. També tenir un circuit ben muntat i
ben pensat perquè la connexió entre la formació i la ocupació posterior sigui possible.
Si que son unes línies que s’estan prioritzant en el pacte per la reactivació, i nosaltres,
també, en el 2021 haurem de posar sobre la taula.
Raimon MARTINEZ: una qüestió per a què vosaltres conegueu, nosaltres hem treballat
amb la Núria de l’Ave Maria, la dificultat que estem tenint amb la situació Covid: aïllament
de persones, situacions de substitucions, envelliment de la pròpia població. Si, hi ha una
situació d’envelliments dels propis tècnics que estan donant resposta a la gent gran, això
és una realitat. Ens passa a la majoria d’entitats que estem treballant en territori i no tenim
persones capacitades per donar una bona resposta a la gent gran, la nostra missió és
l’acompanyament i l’envelliment actiu de les persones. Però hem de tenir les persones
adequades per donar millor servei i hi han persones que no tenen aquesta competència, si
hem de intentar generar aquesta empleabilitat amb aquelles persones que tenen ganes de
fer-ho. Jo crec que només ha de ser amb aquelles persones que siguin vocacionals perquè
el treball amb les persones és vocacional o ha de ser vocacional. El que estem detectant,
parlant amb Càritas, Creu Roja, Sitges Voluntari són persones que tenen moltes ganes de
fer, que tenen aquesta vocació, però que no tenen aquesta capacitat. El que hem de fer es
acompanyar-los per generar la seva empleabilitat, perquè està molt bé que els hi donem de
menjar i això és la primera línia. Ho vàrem parlar amb Càritas i Creu Roja, ells també estan
amb la mateixa línia, en els seus serveis d’orientació laboral i amb Incorpora de la Caixa.
Però hem de garantir que ells després en un futur tinguin autonomia per aprendre, per tenir
aquestes capacitats, perquè si no estem fent un favor enverinat.
CSV: 3b2cd87b-6010-4cb5-a768-536b8fcda060
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

11

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat
Servei de Drets Civils

Júlia VIGÓ: Totalment. I aquest any ens hem trobat en aquesta contradicció continua, que
tenim des de l’administració, perquè nosaltres hem de garantir, donar uns ajuts a la
ciutadania quan hi ha situacions d’emergència, però al final, també darrera hi ha d’haver
alguna feina de fons que permeti transforma aquesta situació.
Aquest any sí, que és cert que nosaltres hem anat moltes vegades a cobrir la emergència,
exemple daixò són aquestes compres setmanals d'aliments que ens gastàvem un dineral.
Per què és el que feia falta, però es cert que s’ha de fer un pas més en aquesta direcció i
evidentment ho haurem de treballar.
I l'altra cosa que volia comentar del que heu afirmat, sobretot tu Patrícia, és el tema del
padró. Es complex, i és un tema recurrent, súper recorrent. El que us diria és que ningú
pensi que no es pot empadronar. El padró és un dret que s'ha de garantir és un acte
administratiu, que l’administració ha d’assegurar el màxim possible.
Sí que és veritat que darrere hi ha dues mil casuístiques: si el relloguer d’habitacions, el
propietari del contracte de lloguer no vol que t’empadronis; si resulta que estàs d’okupa i
com que aquí qui fa les comprovacions és la policia tens por d'aquest aixequi acte de que
estàs ocupant, aquesta és la realitat que hi ha.
Però si hi ha casos específics que a vosaltres, les entitats que us trobeu a primera línia,
realment us generen preocupació, parlem-ne! Parlem-ne!.
Si cal fer un acompanyament, per la casuística que hi ha darrera i cada persona és un
món. Aleshores, si vosaltres realment detecteu alguna cosa, després la Silvia i la Mireia
igual em maten, perquè és un tema que nosaltres també ens hi trobem moltes vegades i
que penso que sí podem tenir una comunicació fluïda, en aquest cas amb vosaltres, que
també esteu a primera línia, tot allò que hem guanyat.
Patricia IGLESIAS: que segur que la bona voluntat la tenim nosaltres i la Mireia i la Sílvia i
tothom, el que passa que a vegades la bona voluntat és que les normatives i la legislatura
que hi ha no et deixa fer coses, està claríssim. Però be, s’ha d’exposar el que ens estem
trobant i sí que ho sabeu, ja ho sabeu, molt bé, el que hi ha del tema, però sí que s'ha
detectat que va a més, va en augment. I bé, Aquestes persones tenen situacions
complicades, normalment són casos molt complicats. Exposar-vos el que està passant.
Júlia VIGÓ: també és cert que, aquí des de serveis socials, si es detecta algun cas
d’emergència social d'una persona que nosaltres sabem, perquè és usuària del servei, i en
provat i verificat que la seva situació és realment urgent, doncs sí que se li ofereix una
primera acollida o una ajuda d’emergència social. En aquests casos podem veure i estudiar
cada cas i tenim un cert marge de maniobra. El que si és cert, és que després hi han
complicacions que moltes vegades son difícils d’adreçar.
Fernando FUSTER-FABRA: un comentari del tema de l’envelliment de les persones que
treballen a les residencies o a l’Ave Maria, també està passant amb el voluntariat, durant el
confinament les persones grans no podem fer activitats degut a que som persones de risc.
L’Hospital va tenir un greu problema de voluntariat. La solució va ser els universitaris, i
davant d’una possible segona onada no estan disponibles la gent jove universitària. El que
fa el Jonathan és, precisament, treballar amb persones, alguns sense papers, que no estan
empadronats, i estan fent una gran feina i tenen un total compliment amb les famílies que
estan rebent aliments, que van a recollir als supermercats.
CSV: 3b2cd87b-6010-4cb5-a768-536b8fcda060
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

12

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat
Servei de Drets Civils

També tenint un problema, eh Raimon, 55 kg. de carn congelats a l’hospital. No tenim
espai per fer l’empaquetat per poder portar a Càritas i Creu Roja aquest aliments. Ho
donarem a la gossera? La meva pregunta, què farem? Perquè els restaurant que oferien
les cuines, ara estan tancats. Amb els hotels també s’ha treballat, com amb el Galeon, però
ara també estan tancats. Què farem, pels gossos? Això és molt greu, doncs hi ha persones
amb fam a Sitges. Tenim persones dormint a les places.
Júlia VIGÓ: Fernando, no he entès, el que has dit dels aliments que teniu a l’Hospital, no
ho he entès.
Fernando FUSTER-FABRA: que no podem fer res amb la carn, perquè no tenim una cuina
i l’hospital no pot cuinar per normativa de l’hospital. I nosaltres no podem fer res doncs al
casal estan els frigorífics i les cuines desconnectats.
Raimon MARTINEZ: nosaltres no podem cuinar res que no vingui amb unes determinades
condicions higièniques concretes. Això és impossible, és un tema sanitari. Ni ho hem fet ni
ho farem, una cosa és el servei que fem d’àpats a domicili o la col·laboració que vàrem fer
amb els casals d’estiu pels infants.
Júlia VIGÓ: el que comentaves Fernando l’espai, ara parlarem de projectes de futur, però
concretament el casal de Pau Casals, és un espai que necessita reformes i una
rehabilitació urgent i és per això que tota la planta del subterrani esta inutilitzable, necessita
urgentment reformes i per aquest motiu per ara no s’utilitzarà. Si de cas parlarem després.
Hi ha la Elisabeth? Ah si. No se si vols fer un breu resum del pacte, d’en quin moment ens
trobem.
Elisabeth PEREZ: sí, m’agradaria, perquè del primer plantejament del pacte, s’han fet
unes petites modificacions, que és de rebuts que les expliquem, no s’han fet publiques,
però les persones que heu participat heu de saber.
En un moment de l’estiu el sector econòmic associat decideix sortir del pacte, i en aquell
moment el govern decideix prendre dues postures.
Una, portes obertes a seguir parlant, disposats al diàleg en tot moment, i l’altra la decisió
final del projectes la prendran tots els partits del consistori.
En aquest sentit, fem una primera fase de recollida d’opinions del partits de l’oposició.
En aquest moment en el que ens trobem, estem treballant intensament pel retorn del sector
econòmic amb resultats positius, com bé deia el Fernando.
Sí, que és veritat, que el ritme d’aquesta incorporació no és tant ràpid com haguéssim
desitjat, costa trobar un moment a l'agenda, costa perquè les agendes estan plenetes, tant
les nostres com les del sector, i clar ells s'han de reunir amb les seves juntes. Tot té els
seus ritmes.
Per altra banda, el fet que hi hagin partits que han abandonat el pacte, no atura de cap
manera, però sí que és possible que la tercera cimera sigui al novembre.
En el primer plantejament, la cimera estava pensada per l'octubre, però amb tota aquest
replantejament de full de ruta, ja teníem clar que s'endarreria una mica.
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Jo us volia dir una cosa, sobretot en aquest fòrum del Consell de les Persones, que en el
procés de deliberació i de creació de idees de projectes, va sorgir quelcom relacionat amb
el tema del acompanyament emocional, i aquest projecte, era un projecte en el que vàrem
començar a treballar, junt amb el servei de Drets Civils, des del principi i dir-vos a títol
informatiu, però també una mica com a primícia per a vosaltres, tot i que s'ha publicat fa
uns dies, però jo ho volia dir en aquest context que el dia 3 comencem un cicle de xerrades
de suport emocional
No m'enrotllaré molt, perquè són cinc xerrades de diferents àmbits i sectors.
Un d'ells hem posat especial interès en atendre al personal geriàtric i a les famílies, el
personal cuidador.
També incloem els treballadors per la demanda de la residència de persones amb
discapacitat i els familiars de les persones residents.
Dues xerrades estan encaminades, posaré el link en el en el xat perquè tingueu la
informació...
(https://www.sitges.cat/serveris/salut-publica/actualitat/noticies/2019ajuntament-organitzaun-cicle-de-xerrades-per-tractar-les-consequencies-emocional-de-la-covid-19 )
I una cosa important, que vull insistir i recalcar, és que el procés de producció de idees de
projecte que va fer el procés participatiu va ser molt potent en vam sortir 23.
El Fernando ha donat un percentatge de 68, però perquè aquest pacte sigui efectiu
s’escolliren cinc d'aquests 23.
Ja ens agradaria que la maquinària fos 10 vegades més grans i que tots els projectes es
poguessin fer, però lamentablement com tot a la vida, s'ha de prioritzar i em sortiran 5.
(En aquest moment en el xat del zoom, L’Isidre ROSET de l’Associació Gay Sitges Link, comparteix:

Assessorament Psicològic- Acompanyament a les famílies:
https://gaysitgeslink.org/CA/gay.sitges.link/apoyo-emocional.y.psicologico )
Potser en el procés de deliberació final és retoquen algunes coses, i dir-vos que hi haurà
un retorn amb format de web, amb tota la feina que vosaltres heu fet, tot el que teniu més o
menys amb paper es farà públic a la ciutadania, perquè puguin veure tota la feinada que
s’ha generat, tot el que heu produït com a sector social, que es vegi.
També, inclourem el que s’està fent, com la idea dels cursos que van sortir de les
propostes de suport emocional.
Doncs així, s’està fent un exercici de transparència i de comunicació a la ciutadania.
Només en queda agrair als representants del consell i a tothom que ha estat treballant les
propostes, tot el temps que heu dedicat i totes les aportacions que son el reflex de l’interès.
Les aportacions que han sortit de l’àmbit social han estat 18, molt més elevat que els altres
àmbits.
Per tant Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer escoltar-nos en el Marc del Pacte de
Recuperació i aquí, infinites gràcies per la vostra aportació i res més a dir, si voleu fer
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alguna pregunta ...
Raimon MARTINEZ: sobre el teu fil conductor, Elisabeth, nosaltres vàrem oferir a
l’Ajuntament, una formació per a cuidadors no professionals, per a acompanyar a les
famílies, una formació de 30 hores gratuïtes que entre les diferents entitats volem portar a
terme. Que ja ho podríem portar a terme. Estem pensant en propostes que siguin
transversals. I poder donar resposta a les persones que acompanyen a la gent gran.
Aquestes són les propostes, que van tenir la llavor en el treball entre les entitats està
generant unes inèrcies i que farà possible multiplicar les forces i ens donarà possibilitats de
detectar moltes coses.
I una cosa que ens hem oblidat entre els tres, es un assessorament, donat la situació del
covid està impactant sobre les persones com a virus i impactant sobre les persones sobre
la seva situació psicològica. Això ho estem notant molt, els nostres usuaris estan millor que
les seves famílies, volem donar un missatge positiu però la societat ho està patint molt.
Entre les entitats vàrem comentar si es podria donar un acompanyament psicològic a les
famílies, donat que tenim una situació molt difícil. Aquest matí ho hem parlat amb la Núria,
donat el volum de noticies negatives i la pressió que estem tenint en general, és molt
complexa, i els que ho estan passant malament que no tenen recursos, la que ha d'anar
avui a demanar aliments, la nova pobresa. Que són els treballadors que han d'anar a
agafar menjar a les nostres entitats.
Les entitats que estan atenent a persones cada dia es troben amb perfils, que segurament
fa un temps, no hagués estat el més comú. Això és el que també aquest procés
d'acompanyament seria interessant que ho estudiéssim perquè hem de treballar per a les
persones.
Elisabeth PEREZ:: La idea d’aquest cicle de conferencies és una idea de llavor inicial,
perquè hem detectat, això que tu dius, l’impacte emocional que esta tenint la pandèmia en
uns sectors molt amplis de la població, estem vivint una cosa que mai havíem pensat que
viuríem, això a la força ha de tenir un impacte en tots nosaltres i estem oberts a si arrel
d’aquest primer tastet, que seran xerrades de mig hora, poder fer altres sessions, com la
del dol, més grup, més teràpia de grup, de grup socioeducatiu en el dol, en un grup més
petit no una cosa tant oberta, tot on-line, evidentment. Però si vosaltres esteu detectant
coses molt concretes o teniu un grup de 10 persones amb les que es pot treballar una
temàtica concreta, parlem-ne, estem disposats. L’objectiu d’aquestes xerrades no es
arribar a tota la societat, posar el focus en “tots estem patint”, estem aquí perquè sabem
que esteu patint, demaneu-nos, estem oberts a alguna cosa més dins de les possibilitats
que ens marqui la llei i el sentit comú a fer més coses.
Patricia IGLESIAS: Elisabeth, parlem d’usuaris, no? Però avui pensava en nosaltres, els
que estem en primera línia de batalla, perquè al final estem davant dels usuaris; tot el
muscle tècnic no està molt ben cuidat, si estem molt forts podrem tirar endavant, però crec
que hem de ser una miqueta conscients del que passa ara i el que vindrà, no només el
mes vinent, sinó l'altre, a dos mesos, tres mesos, és que no sabem com estarà la situació,
però crec que hem d’estar atents a mirar-ho ara, per poder estar fort per a tot el que pugui
venir, que no és poc. Que està molt bé tot el tema usuaris però que també penso que hem
de tenir un reconeixement a nivell tècnic.
Elisabeth PEREZ:: tota la raó, vam pensar amb els professionals de les residències, però
no vam pensar posar-ne els voluntaris. Que també estan rebent molt impacte de tot això;
des de demà mateix ho parlem.
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Patricia IGLESIAS: igual que els treballadors. Ho dic per la meva experiència. Porto molt
de temps a La Creu Roja, però et diré que ho porto sempre bastant bé, però arribo a
vegades a casa, que m’està tocant, perquè estic veient coses que a lo millor no estava
acostumada, o la situació amb el virus i amb tots plegat, costa perquè a més a més
d’atendre la gent tenim por, és una situació que no han viscut mai, hi penso que és molt
important que estiguin molt fort totes les persones que hem d’atendre a tots aquests
usuaris i és súper important tenir un reforç, nosaltres ho estem mirant. I pensem que és
molt important.
Fernando FUSTER-FABRA: Elisabeth, estic a la comissió de la Generalitat sobre el
maltractament, el tema de la violació a les cases durant el confinament, no ho podeu
imaginar, tant dones com menors. Això és un tema molt, molt greu.
Elisabeth PEREZ: ja m’ho penso, però això estaria més en l’àmbit de dona, de Drets Civils
que de no pas de salut.
Fernando FUSTER-FABRA: però hem de treballar transversalment, el trist és que hi ha
sectors que no volen mirar transversalment, el problema no es tant sols econòmic, és
social, primer les persones. Es que si no tenim cura de les persones que economia hauria
a Sitges? Hem de parlar, però no aixecant-se de la taula, més val posar-se la cara vermella
de enfado que grogues d’ira i pitjor si morim. No ens adonem que hi ha un seriós problema
mundial. I Sitges no tornarà a ser el mateix. Transformem, Transformem...
Júlia VIGÓ: per no allargar-nos molt i anar-nos de l’hora i encara falten un parell de punts,
si us sembla passarem al següent, però hem estat recollint les propostes de les diferents
taules i en concret la del impuls social, si que penso que seria interessant trobar-nos un dia
i tractar-ho específicament, per veure que, potser dins del pacte, no queda explícitament
prioritzat, però que veiem que des del departament, o en col·laboració amb altres trobem
escletxes, com l'exemple que deia la Elisabeth sobre l'atenció psicosocial, acompanyament
psicològic, coses que veiem que es poden anar treballant Igualment ,doncs, fantàstic.
Gràcies a totes les entitats, evidentment, per participar-hi i per ser tant proactius en aportar
idees i suggerir.
Propostes de futur.
Ara sí, el que volia fer és una mica de repàs d'algunes de les accions que nosaltres ja
tenim prioritzades de cara l'any que ve, des del departament per compartir-les. Torno a
compartir pantalla.
Evidentment, n'hi ha algunes que ara no apareixen, perquè les acabeu de comentar, que
les haurem de prioritzar d'alguna manera, veure com les treballem dins de les demés
accions que acompanyaran aquestes que ara us mostrarem. Però que en tot cas us les
comento i si hagués qualsevol comentari, doncs ho demaneu.
Són aquestes d'aquí, comencem per la segona, que durant la intervenció del Fernando ja
us he comentat, que son les obres al casal municipal de gent gran del Pau Casals; és un
casal que de fet ha estat aquests dies en funcionament, ara l'hem tancat perquè ens ho ha
dit el Procicat, però segurament l'oferirem al Cap perquè pugui utilitzar-ho, perquè el Cap
també, evidentment, estan molt desbordats i necessiten espais i segurament aquest serà
l'espai que els oferirem, sempre planta baixa. La planta soterrani no. Doncs durant molt de
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temps, portar molts anys que hi havien unes filtracions d'aigua, això ha malmès molt
algunes parets, i el fet de que estigués tancat durant diversos mesos i que no es pogués
accedir ha fet que les fuites no s’assequessin i no tinguéssim coneixement i que des de la
brigada no fessin el manteniment adequat, i per tant hi ha hagut algun material que està
malmès. No és que hi hagi un problema estructural que s’enfonsi, però la planta subterrani
queda tancada fins que es facin aquestes obres.
El primer punt de la pantalla és la rehabilitació de les cases dels mestres. En el ple d’agost
es va aprovar la desafectació d’aquestes cases. No se si sabeu el que són. A mitat dels
anys 50 hi havia una llei estatal que proporcionava als mestres un habitatge allà a on eren
destinats com funcionaris de l’estat. En el moment que es traspassen les competències a
les comunitats autònomes, la regulació dels pisos passa al departament d’ensenyament de
la Generalitat. Els ajuntaments tenien propietat els habitatges i la Generalitat en tenia el
dret d'ús, i els sortejar entre el col·lectiu de mestres. Què passa, aquesta normativa,
evidentment, a dia d'avui ha quedat desactualitzada, i aquí, a Sitges, hi ha 12 habitatges
dels Mestres, i vuit dels quals estaven desocupats des de feia anys.
Aleshores fent un tràmit administratiu, que també té la seva complicació, finalment la
Generalitat ens ha autoritzat per recuperar, des de l'Ajuntament, aquest dret d'ús sobre 8
habitatges. I aquests vuit habitatges, com que portaven desocupats diversos anys, també
s'han de rehabilitar, s’han de fer obres, fins i tot estructurals, en alguns d'ells. I a partir
d'aquí seran destinats a inclusió social.
Fins ara els dos pisos d'inclusió social que tenim, els tenim a través d'un acord amb
l'Hospital, perquè són pisos propietat de l’Hospital, que, evidentment, continuarem
col·laborant perquè són necessaris, però sí que és una bona notícia que per primera
vegada l'Ajuntament de Sitges tindrà aquests pisos d'Inclusió Social en propietat. Encara
que ara mateix no els podem posar en funcionament, perquè fa falta que es rehabilitin i
s’adeqüin. Durant l'any que ve farem aquesta tasca i tant de bo puguem començar a
gestionar-los a final any.
Abans us comentava que hem estat renovant grans contractes de serveis, durant el 2020
hem començat dos, que són els que us deia abans, el SAI i el Centre de Dia; i l'any que ve
haurem de continuar amb uns altres dos que també són força importants: el menjador
social que fins ara l’està portant l'Hospital i els pisos aquests inclusió que tot just ara us
comentava. També hi ha el servei d’educadors de carrer per persones sense llar.
Una altra cosa que també és important, i és que de cara al 2021, podem realitzar, a través
d'una subvenció que ens ha atorgat la Diputació, auditories energètiques.
També estem, a través del catàleg de Serveis de la Diputació, actualitzant el Pla
d’addiccions i dependències de l'Ajuntament de Sitges. De fet ens encarregarem nosaltres
de fer aquesta diagnosi i actualització, però és un pla que també treballarem conjuntament
amb salut pública, en aquest cas, i altres departaments com joventut, educació, etcètera.
I després, hi ha dos punts en matèria LGTBI. De la mateixa manera que aquest any hem
fet una feina de l'actualització del Pla d'Igualtat Municipal, l'any que ve volem començar
elaborar el Pla LGTB Municipal. Aquests plans LGTBI despengen de la Llei 09/2014, què
és La Llei de la Generalitat de Catalunya pels drets del Col·lectiu LGTBI i ens toca ja
posar-nos amb aquest tema; i una altra de les qüestions en material LGTBI, i que voldrem
posar en marxa és l’assessorament psicològic LGTBI i que pengi del SAI, què és el Servei
d'Atenció i informació a persones LGTBI.
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Després, evidentment, haurem de desplegar el Pla d'Igualtat, que aprovarem ara finals
d'any; per tant el 2021 serà el primer any de desplegament del pla i continuarem fent
aquest treball Interdepartamental amb els diversos departaments, aquí us he posat tres per
posar-ne, però.... perquè en promoció econòmica, per exemple amb tot això que parlàvem
ara, de les propostes formatives i d'inserció sociolaboral; o si continuem treballant amb la
línia ACOL, com deia en Raimon. Van fer una feina súper intensiva durant l'estiu i ara
sembla que la convocatòria no acaba d'arribar mai, però continuarem en aquesta línia.
Amb joventut una de les coses que volem activat i potser començaria fins i tot a finals
d'aquest 2020, és un servei de educador de carrer per a persones joves que fan
absentisme de les Escoles i els instituts i per fer seguiment.
Amb educació treballarem el tema de les vetlladores de l’horari de menjador. I
conjuntament amb educació, joventut i esports estem treballant unes bases d’ajuts pel
lleure educatiu i per accedir als casals d’estiu.
Amb salut pública hem començar amb aquest cicle de xarrades d’acompanyament
emocional post covid, però també tenim intenció de continuar treballant.
Amb el CAP, també és un del serveis amb els que estem en contacte constantment.
Tot aquest treball interdepartamental, també, amb Serveis Urbans i Mobilitat, amb
l’actualització del Pla de Mobilitat, supervisar totes les mesures d’accessibilitat que s’està
intentant encabir-hi.
I continuar, per la idiosincràsia del nostre servei, en connexió amb tots els serveis i
departaments i continuar fent propostes en tot allò que es prioritzi dins del pacte per a la
reactivació, però també en altres espais de treball.
Ara ja deixo de compartir, per si hi ha preguntes o aportacions...
També volia dir, ara que et veig Gine, amb Dret a Morir Dignament estem treballant amb la
possibilitat de fer alguns tallers del document de voluntats anticipades o a una mort digna,
etc. Però l’altre dia, parlant amb la Gine ella feia una aportació, que està inclosa en el
funcionament del Consell de les Persones; i penso que de cara a l’any que ve estaria be
poder incorporar. Ella comentava que estaria be que fos un espai a on fer tallers i activitats
entre les entitats i donar a conèixer d’una manera més pràctica allò en que treballeu les
diferents entitats. La Gine deia, a nosaltres ens agradaria donar a conèixer aquest
document de voluntats anticipades, o de fer tallers per mostrar de quina manera treballem
a les diferents entitats, i penso que està be aprofitar aquests consells o alguns grups de
treball com a eina de posar en pràctica allò que feu les entitats, o si teniu inquietuds o be
iniciatives d’organitzar una activitat vosaltres mateixes, doncs aprofitar aquest espai.
Era una de les coses que tenia apuntades per dir i no me’n havia recordat i al veure la
Gine, doncs ho he fet.
No se si hi ha alguna paraula.
Torn de paraula entitats.
Fernando FUSTER-FABRA: un comentari Júlia, del tema de la contractació, tenim a
Carmen Gasulla a la taula, si no recordo malament, Carme, vam aprovar una ordenança
per una inclusió d’una clàusula social als contractes de l’Ajuntament, te’n recordes...
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Carme GASULLA: si, però estem parlant de la legislatura passada...
Fernando FUSTER-FABRA: es un tema que s’hauria de tenir en compte i no contractar a
entitats que tenen la seu en paradisos fiscals
Carme GASULLA: si va ser una proposta d’acord...
Fernando FUSTER-FABRA: això es una línia que estem fent molt d’èmfasi i si pot ser que
siguin entitats de proximitat amb capacitat de fer la feina, no des de Madrid o des de qui
sap on, o transnacionals que estan fent dúmping, perquè això es blanqueig de diners...
Júlia VIGÓ: Fernando, jo no soc experta en contractació i la Carme ja està aixecant la ma,
si que es cert que sempre intentem que hagi clàusules socials, i ara amb la licitació del
centre de dia ho vàrem estar mirant, però si que es cert que hi ha camí a recorre que com
Ajuntament ens toca anant desenvolupant, hi ha moltes coses que si, però si que es veritat
que per la llei de competència no podrem posar, però hem d’anar provant el marge de
maniobra que tenim. Carme si vols explicar...
Carme ALMIRALL: des del departament de contractació estem treballant perquè la llei de
contractació que va patir un canvi bastant bestia al 2019, encara ens encotilla més, el que
haurem de fer es ser creatius per poder trobar, sobretot, això que siguin empreses més
properes, les clàusules socials ja hi son d’entrada i el tema de, sobretot, es molt
proteccionistes amb aquestes empreses que son tòxiques; estem treballant en la recerca
d’alternatives. Hi ha una certa capacitat de fer coses, continuarem treballant.
Raimon MARTINEZ: hi ha molt camí, hi ha clàusules socials que en altres administracions
publiques es porten a terme. Aquí hi ha un recorregut interessant i des de la Taula del
Tercer Sector a nivell Català s’ha fet, jo he participat força, i aquí si que hi ha certa
capacitat de fer coses, però, ja parlarem, continuarem treballant...
Fernando FUSTER-FABRA: tota la informació que tenim, Carme, la tens a la teva
disposició i la informació de la comissió Anticorrupció de la Generalitat, també. Hi ha la llei
de transparència amb el tema de la corrupció i el dúmping està inclòs i amb advertència a
tots els municipis, la Federació i l’Associació ja estan advertits.
Carme ALMIRALL: moltíssimes gràcies, estarem en contacte, gràcies,
Júlia VIGÓ: han demanat la paraula, en Fermí i en Toni...
Fermi SANCHEZ: nosaltres, a l’Ajuntament, tenim un codi ètic en la contractació i el tema
que comentaven les Regidores, ja es te en compte totes les clàusules socials. El tema del
enraigo i la territorialitat està molt regulat i s’ha de motivar molt be, per a què no pugui
accedir una empresa que no sigui del territori, per això es necessita una bona
fonamentació, si no seria totalment impugnable. Reafirmar el que deien la Carme i la Júlia.
Toni MORERA: hola, com que entenc que estem en el torn de paraula, d’entrada volia dirvos que per poder veure la notificació que envieu per correu electrònic, vaig tenir dificultats
amb el certificat digital, us dic això perquè passa tot sovint que dóna error i l’administració
publica ha de ser prou flexible, no en aquests casos que al final s’acaba enviant un correu
obert, que tingueu en compte de ser flexibles quan s’ha d’anar a renovar un certificat digital
de l’administració que ha de ser a través de l’agencia tributària, que s’ha d’anar amb cita
prèvia i que no hi ha hores a tot Barcelona. Son coses que estan passant, son reals. Lligant
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amb això, nosaltres com sabeu ens dediquem al mon de la discapacitat, de tot el que es
diversitat intel·lectual. Hem patit molt les conseqüències del Covid, psicològicament ha
sigut bastant important, hem anat obrint finestres. Jo agraeixo al vostre servei el taller de
Diversex, vaig tenir l’oportunitat, de com ho estava fent en format on-line, de sentir-lo. Al
començament era una mica reticent, al tractar-se de sexe, em vaig donar compta que
darrera hi havia una gran professional i amb molta psicologia, va ser un plaer sentir, a la
distancia, sense que el meu fill s’adonés que estava escoltant, com els proposava i amb
quina calma els donava tranquil·litat, perquè en aquells moments hi havia angoixa amb el
confinament i esperem que no torni a passar, en tot cas donar-vos les gràcies, i també per
mantindré el taller de teatre, que va tenir mol d’èxit el darrer i a més a més els nois i noies
s’ho van prendre amb moltes ganes. I ara que has comentat el tema de les vetlladores de
menjador, és un tema històric sempre s’han demanat vetlladores pel menjador i sempre ha
costat molt que ens fessin cas. I si ara l’Ajuntament te a bé posar-ho en marxa, us felicito
per la iniciativa.
En quan al tema del local social, primer si que vàrem tenir un xoc, doncs no ens
esperàvem sortir del nostre local, però una vegada ens vàrem seure a parlar amb la Júlia i
la Mireia ens van proposar un altre local que ens permetrà dur a terme altres activitats.
Nosaltres el Casal d’estiu d’aquest any, ha est el casal que més s’ha gaudit, perquè hem
obert les portes. Com sabeu els nois i noies amb diversitat intel·lectual tenen dificultats per
trobar activitats que siguin inclusives, ja es difícil trobar per major de 14 anys i encara més
difícil si son amb diversitat intel·lectual. Aquest any hem fet més que mai, hem fet juliol,
agost i mig setembre. I esperem continuar fent-t’ho per a que hagi aquestes finestres i que
entri l’aire.
Només voldria dir que en tots aquests aparts que esteu parlant, en tots ells hi ha
discapacitat. En el tema laboral, en el tema de l’habitatge.... en tots els temes que esteu
parlant sempre trobareu alguna persona amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial,
per això, si us plau, tingueu sempre present en tots els temes a les persones amb
discapacitat. Gràcies.
Júlia VIGÓ: Gracies Toni, no se si hi ha més paraules per finalitzar? la Gine? Gine
endavant.
Gine ALBADALEJO: Jo voldria simplement agrairia aquesta Regidoria la labor que esteu
fent en el sector de població, a part d'aquesta més marginada, d’altres sectors diferents. I
com a Associació Dret a Morir Dignament ens sentim molt acollides, de fet en la reunió
amb la Júlia i la Mireia vam parlar d'intentar que coneguéssiu una mica més el que és
l'associació, sobretot enfocat al fet de saber els drets que tenim com a pacients. Donat que
es tant inhumà el que s’està produint a nivell hospitalari, doncs saber els drets que tenim
com a pacient i la importància d’unes bones pràctiques.
Agrair l’espai que ens heu donat, i que sapigueu que podem oferir uns tallers a diferents
sectors de la població, en grups de sis persones on podríem parlar del tema.
Ningú té ganes de morir-se, nosaltres les primeres, però és bo parlar d’aquest tema i com
es pot enfrontar.
Simplement agrair-vos el recolzament que esteu donant als veïns del poble, a la gent del
poble.
Júlia VIGÓ: Gràcies Gine. Algú més?
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Núria PASCUAL: m'agradaria donar-vos les gràcies a tots, perquè realment està sent una
jornada molt interessant. I en la línia del que deia en Raimon, sobre el tema del Covi. A tota
la gent que estem treballant en residències se’ns comença a fer molt difícil, perquè la
contenció emocional per a tot els nostres treballadors no està sent fàcil, i si els caps no
estem bé, difícilment podrem donar suport a la resta. Si que nosaltres Intentem tenir molta
presència d’ànim, intentem donar el màxim suport possible, però és veritat que hi ha alguns
moments que també trontollem, perquè això s’està fent molt llarg, i malauradament no
sabem quan acabarà. Agrairia, si en algun moment fos possible, he vist el que posava
l’Isidre al xat, si hi ha la possibilitat de que els treballadors/es de diferents residències
puguin tenir un suport emocional individualitzat. No sé si hauria algun professional que
pogués donar aquest suport.
Elisabeth PEREZ:: Núria amb aquesta demanda concreta la l'estudien conjuntament la
Júlia, però amb tu vaig parlar i no hem tingut l’oportunitat de més.
Núria PASCUAL: ja sé que hi ha aquestes xerrades. Si que vàrem estar parlant del tema
de les xerrades, però més enllà de les xerrades, crec que hi haurà gent que potser
necessitarà un suport més intensiu
Elisabeth PEREZ:: el que us volia dir es que comenceu amb les xerrades, i veure si la
gent com ho ha viscut, si vol fer un pas més, si ha tingut prou, si li ha semblat bé, si li ha
semblat malament, fem una mica d’intercanvi i estudiem el què.
Núria PASCUAL: ja et dic des d’ara que els que participin ho gaudiran i que la immensa
majoria necessitaran anar més enllà.
Elisabeth PEREZ:: Perfecte. Doncs em parlem.
Júlia VIGÓ: Gràcies Núria, ens ho apuntem.
Núria PASCUAL: Gràcies a vosaltres.
Júlia VIGÓ: Si no hi ha més paraules, no hi ha cap ma aixecada. Aquest era l’últim punt de
l’ordre del dia, de precs i preguntes.
El que si, i ja aprofitant que la Gine agraïa al departament, també m'agradaria posar en
valor a totes les entitats que hi han aquí, absolutament totes, doncs no han parat ni un
segon en la seva activitat, totes des de la seva vessant, han posat molts esforços per
continuar sostenint tot aquesta situació, totes elles tenen moltes ganes de fer activitats, ho
estem constatant, perquè la setmana passada que ens vam reunir amb algunes d'elles i
amb moltes estem agendant coses, estan sent molt propositives. Com, el que comentava
el Toni, de Amis d’estiu amb les múltiples activitats; com, també, Gay Sitges Link amb
Orgull Cultural que no deixen de proposar accions; com Dret a Morir Dignament que ara
estan plantejant aquests tallers, i quan comencem a programar el primer, ja ens estan
plantejant idees pel següent; que dir de Creu Roja, de Caritat, d’en Raimon des de
l'Hospital, sempre amb moltíssimes idees de qualsevol vessant, quan no t’ho esperes
resulta que és expert en contractació pública. La veritat que molt bé. També el Fernando i
tota la resta.
Volia aprofitar per agrair-vos des de l'Ajuntament i des de la Regidoria, que nosaltres
també ens sentim molt acompanyades amb tot això, perquè es cert que per a nosaltres
també esta sent un any molt complicat a nivell d'equip, o sigui a nivell professional, i a
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nivell personal; que a vegades sostenir aquesta situació no és fàcil i que comptar amb un
teixit associatiu que té ganes i que aporta; i quan també assenyala mancances ho fa des
d'un vessant completament constructiva i pel bé de tothom, doncs es d'agrair.
I el mateix pels grups de l'oposició. Vull dir que ningú se senti desplaçat. Que evidentment
qualsevol aportació és benvinguda i sé que tothom ho fa des del seu punt de vista però
amb voluntat de millorar.
Així que res més, ho deixem aquí i hi anem parlant!
Sitges, a data de la signatura electrònica
Vist i Plau

MIREIA PARETAS OJEDA
Cap de Servei de Drets Civils
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