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GRUPS DE TREBALL PEL PLA ESTRATÈGIC DE LA CONCA DE 

BARBERÀ 

Persones: Benestar i Cohesió Social, i Joventut 24/01/2018 

Atesa l’amplitud de les qüestions relatives a Persones, aquestes s’han dividit en dues sessions. En 

aquesta primera sessió els aspectes abordats han estat Benestar i Cohesió Social, i Joventut. 

1.1  Participants: 

NOM REPRESENTANT  

Francesc Benet i Ribé President 

Josep M. Vidal Minguella Exconseller comarcal Paisatge 

Artur Miró Palau Conseller PSC-CP 

Leandre Romeu Serra La Conca 5.1 

Quim Queralt Basterra Cap oficina Turisme Ajunt. Montblanc 

Carme Sureda Bosch Designada Presidència 

Anna March Farré Designada Presidència 

Josep M. Poca Casanovas Exconseller Prom. Econòmica 

Jordi París Gabarró Director de l’OAD 

Ramon Palou Capdevila Gerent del Consell Comarcal 

Jaume Amill  DALEPH 
Rosa Albes Tècnica del Pla d’Inclusió  

 Gabriel Serra       Responsable de la Oficina Jove 

 

S’excusen: 

Marc Vinya Miralles Conseller PDeCAT 

Ramon Mullerat Figueras Conseller ERC-AM 

Joan Güell Serra Conseller PDeCAT 

Jordi Olivé Piqué Director SIMO 

Eloi Menasanch Sevil Designat Presidència 

Josep M. Anglès Español Conseller FIC 

Joan Cartanyà Martí Sector Privat 

Joan Jordi Vives Ballart Designat Presidència 

Laia Corbella  Designat Presidència 

Joan Llort Vallès Secretari general UGT 
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1.2 Benestar i Cohesió Social 

Rosa Albes, tècnica del Pla d’Inclusió, realitza una presentació de les principals dades respecte 

l’activitat en matèria de Benestar Social i Cohesió: 

Presentació dades i activitat Benestar Social i Cohesió Social 

> La població de la Conca de Barberà cau de manera continuada des de 2009 i en aquest 

moments es troba en situació de traspassar per baix el llindar de 20.000 habitants, la qual 

cosa suposaria perdre serveis al territori. 

> Es presenten els serveis prestats per grups d’edat, tot diferenciant el que són intervencions 

de l’àmbit Benestar i Cohesió Social, dels altres (joventut, ensenyament, ocupació, etc.) 

> Pel que fa als infants (0-14 anys), es presenta el ventall de serveis prestats, bona part d’ells 

pertanyen a l’àmbit “Ensenyament”. Dels propis de l’àmbit Benestar se’n destaca el Servei 

d’intervenció Socioeducativa que compta amb centres oberts a L’Espluga de Francolí, 

Montblanc i Santa Coloma de Queralt que impulsen la socialització fora d’horari escolar. 

D’altra banda, es compta amb un servei itinerant pels 22 municipis que dóna suport a famílies 

amb infants de 0-3 anys i intervenció en famílies amb infants de 0-18 anys. 

> Respecte els joves (15-30 anys), es treballa també amb el Servei d’intervenció Socioeducativa 

i amb uns tallers de sensibilització en matèria d’Igualtat. Actualment, s’està treballant per 

crear una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de 8-10 alumnes, molt important per 

donar serveis als adolescents dels instituts.  

> Respecte adults (31-64 anys + famílies) es porten a terme accions: 

> D’atenció a les necessitats bàsiques: Menjador social (100 àpats), Sistema de 

distribució d’aliments gestionat des de Càritas (1.500 lots aliments) i Ajuts d’Urgència 

Social (40 al 2017). A banda, el 2017 ha experimentat un increment molt important 

en els ajuts a la pobresa energètica (68). 

> D’atenció a les dones: Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que ha atès 

150 dones i 7 homes al 2017; atenció a víctimes de violència masclista (30 atencions), 

Consell de la Dona i la aprovació del III Pla d’Igualtat de Gènere de la Conca de 

Barberà. Bona part de les accions del mateix haurien de formar part de les accions del 

Pla Estratègic. 

> D’atenció a la població nouvinguda: Oficina Comarcal d’Assessorament en Matèria 

d’Estrangeria (OCAME), cursos de formació, un servei de acollida amb seus a 

Montblanc, L’Espluga i Santa Coloma, un Servei de Suport a Associacions, el programa 

Arrelat i una campanya als instituts. 

 

> Gent Gran. Els índex de envelliment, sobre-envelliment i dependència senil són especialment 

rellevants, comparats amb la mitjana catalana. Existeix un òrgan participatiu que és el Consell 

Consultiu de la Gent Gran en el que participen 9 associacions. Respecte els serveis, se’n 

destaquen: 

 

 

 



 

 3 

 
 

> La gestió de casos de dependència. Malgrat mantenir-se estable el nombre de 

sol·licituds, el nombre de PIA resolts cau (competència Generalitat de 

Catalunya) 

> Recursos d’Atenció a Domicili: Servei d’ajuda a Domicili amb 91 persones 

usuàries, Teleasistència (70), Banc d’Ajuts Tècnics (31) i Transport Adaptat (14). 

> Residències per Gent Gran. Les quatre residències existents estan totalment 

ocupades i les llistes d’espera a Montblanc i Santa Coloma són pràcticament de 

2 anys. 

> Centres de Dia. Quatre oberts i un a punt d’obrir-se. Dels quatre oberts dos 

tenen llista d’espera i dos no cobreixen. La raó de la no cobertura és la 

competència en preu de la economia submergida. 

> Escola Comarcal de cuidadors, que al 2017 va atendre a 12 persones. 

 

Prioritats proposades per l’equip tècnic de Benestar Social i Cohesió Social 

Per part de l’equip tècnic de Benestar i Cohesió Social, les prioritats són: 

> Consolidar els serveis i l’equip de benestar social. 

> Impulsar l’atenció domiciliària. 

> Realitzar accions de lluita contra la pobresa energètica i molt particularment, actuar 

més als domicilis per tal de prevenir la pobresa energètica, reduint les despeses i 

posant mesures d’estalvi. Caldria algú que assessorés en aquesta matèria. 

> Desplegar el servei d’Intervenció Socioeducativa. 

> Fomentar la interculturalitat i la cohesió social. Consolidar l’equip de foment de la 

interculturalitat. 

> Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques a desenvolupar. 

> Cal seguir apostant pel transport adaptat per a la gent gran i ampliar el servei al cap 

de setmana. 

 

Intervencions i debat. 

> Des de Conca Activa es reforça la idea que l’àmbit de l’atenció a persones és un nínxol 

de creació d’ocupació. Aquesta idea és recolzada per algunes persones presents a la 

sessió. Caldria homologar aules a la comarca per tal de desenvolupar els dos 

certificats de professionalitat existents en la matèria. En aquest sentit, ha cridat força 

l’atenció les llistes d’espera a les residències. Una persona proposa que s’incrementin 

el nombre de places a les residències atès el col·lapse existent. 

> Es proposa també que es sensibilitzi a les famílies respecte la inconveniència de 

utilitzar serveis en règim d’economia submergida, especialment existint places a 

Centres de Dia. 

> Pel que fa referència a la pobresa energètica es reforça la idea de prevenir amb 

assessorament al domicili per la presa de mesures d’estalvi. Per la seva banda, el 

president del Consell Comarcal anuncia que es farà una ronda de contactes amb les 
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empreses subministradores, malgrat és força difícil prendre contacte amb elles. De 

fet, una de les propostes des de l’equip tècnic és millorar la interlocució amb les 

empreses. 

> Des de Turisme de Montblanc proposa oferir visites a Montblanc pels habitants de la 

comarca per tal que la descobreixin i incrementin el sentiment de pertinença. 

> Atès que la caiguda de població és una dada molt preocupant, es demanen mesures 

que facilitin l’habitatge per arrelar població. En concret es proposa engegar un 

projecte o campanya per arreglar cases velles, posar lloguer accessible i fins i tot 

promoure que persones amb pis de propietat a Barcelona, vinguin a viure a la 

comarca i lloguin el seu pis a la ciutat. 

> Respecte l’atenció a les persones nouvingudes, es destaca la riquesa associativa de la 

comarca i que caldria assegurar que aquestes persones tinguin informació acurada 

del teixit existent.  

1.3 Joventut 

Gabriel Serra, responsable de la Oficina Jove de la comarca realitza una presentació de les principals 

dades respecte les característiques de la població jove de la Conca de Barberà del suport que es dona 

des de l’Oficina Jove 

Com són els joves de la comarca? 

> Cada cop menys. S’ha perdut 1.000 joves en 10 anys. 

> Molt concentrats en les poblacions més grans. 

> Cada cop tenen més estudis, la qual cosa provoca dos efectes perversos: estudiar fora de la 

comarca redueix l’arrelament i la gran majoria dels que segueixen estudis universitaris no 

tenen possibilitats de feina a la comarca. 

> Baixa taxa d’atur. Malgrat existir una sobre formació en la població jove aturada, existeixen 

borses d’atur importants en sectors desafavorits. Algunes feines precàries es fan cròniques. 

> Estan compromesos políticament. 

> Tenen nous ritus socials, com la utilització de xarxes socials o el “botellón”. 

Actuacions en matèria de Joventut 

Existeix un Pla Comarcal de Joventut amb 4 Eixos. 

> Impulsar accions per conèixer la Conca. 

> Suport al món associatiu. 

> Transició cap a l’autonomia personal. 

> Prevenció de situacions de risc. 

Propostes des de l’Oficina Jove. 

> Polítiques actives de foment de la natalitat com llars d’infants gratuïtes o la implicació de les 

empreses en el seu finançament. 

> Programes de lluita contra borses de joves amb baixa formació, tot impulsant activitats 

formatives des de els mateixos municipis. 
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Intervencions i debat 

> Respecte els joves amb baix nivell de formació, algun participant dóna suport a la proposta. 

Des de Conca Activa es manifesta que hi ha algun problema amb les dades estadístiques. Ells 

tenen programes com els que es demanen des de la Oficina i no aconsegueixen que els joves 

s’apuntin. De fet, no saben on trobar aquests joves. Un participant afirma que aquest és un 

problema general del programa nacional de Garantia Juvenil. 

> Una persona participant proposa promoure l’autocupació entre els que han acabat estudis 

universitaris. 

> També es proposa treballar als instituts per tal que s’expliqui i conegui la comarca. No creu 

que els joves vagin al Punt d’Informació Juvenil. 

> Respecte el problema del botellón es posa de manifest la contradicció de lluitar contra 

aquesta pràctica i la promoció que es fa per a que els joves beguin a les festes majors. 


