
PROPOSTES DEL GRUP DE 
RECUPERACIÓ SOCIAL



ENTITATS PARTICIPANTS

1. CREU ROJA
2. XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE CASTELLDEFELS

3. ASSOCIACIÓ ETYOPS
4. ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE CASTELLDEFELS
5. CCOO I UGT
6. CONSELL DE DONES
7. ASSOCIACIÓ VEÏNAL LA NOVA MUNTANYETA ÉS VIVA
8. MAREA PENSIONISTA DE CASTELLDEFELS
9. CSMA
10. CASAP
11. FUNDACIÓ CAVIGA
12. FUNDACIÓ JOSÉ MIGUEL CATALÁN
13. ASOCIACIÓN CON PASIÓN

REGIDORA ANA QUESADA



ÀMBITS

 HABITATGE
 POLÍTIQUES DE GÈNERE
 SANITARI I SÒCIO-SANITARI
 PROTECCIÓ SOCIAL
 PROMOCIÓ D’ACTIVITATS IFOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ (GRUP CIUTAT EDUCADORA)
 REACTIVACIÓ ECONÓMICA (GRUP RECUPERACIÓ 

ECONÒMICA)



HABITATGE
 Alquileres sociales. Assoc. Etyops

 Paralización de desahucios. Assoc. Etyops

 Prohibir el corte de suministros a las familias vulnerables. Assoc. Etyops

 Creación de una línea de ayudas municipales al alquiler, complementaria a 
las ayudas de la Generalitat de Catalunya y al Gobierno del Estado, que 
cubra a aquellas personas que queden fuera de las convocatorias ya 
realizadas y que de cobertura a los colectivos que no se han contemplados 
en las mismas.  Ana Quesada

 Potenciar la cesión de viviendas privadas al Ayuntamiento para dedicarlas 
a alquiler social. Ana Quesada

 Suport per part de l’ajuntament a les sol·licituds a la Generalitat per temes 
d’habitatge per persones amb discapacitats. CAVIGA



POLÍTIQUES DE GÈNERE
 Reforzar las medidas de protección a las víctimas de Violencia de Género. 

Assoc. Etyops

 Que en las licitaciones públicas se exija como requisito de licitación que 
todas las empresas licitadoras tengan plan de igualdad. Consell de dones

 Que en las licitaciones se puntúe expresamente,  además, a las empresas 
que acrediten  debates internos en las empresas para erradicar roles de 
género en las mismas. Consell de dones

 Que el Ajuntament de Castelldefels, promueva debates internos, para 
erradicar los roles de género en la propia organización. Consell de dones



SANITARI I SÒCIO-SANITARI
 Reforzar el personal sanitario en los 2 Centros de Salud e impulsar la 

construcción en la ciudad del tercer Cap. Assoc. Etyops

 Reforzar recursos sanitarios y de personal en las Residencias de Mayores. 
Assoc. Etyops

 Per poder treballar i treure benefici, aporteu totes les dades " reals"  
referents a les  residències que n'hi ha a Castelldefels, com va afectar la 
pandemia i totes les dades sanitàries que han afectat al grup de risc de 
gent gran. Associació Gent Gran de Castelldefels

 Quina manera té previst l'Ajuntament solucionar el tema de residus
provinents de la pandemia per tal de solucionar el tema contaminant?.  
Associació Gent Gran de Castelldefels



 Seguiment d’existències i criteris de distribució d’EPIs i respiradors. 
CCOO i UGT

 Seguiment de la medicalització d’espais com albergs, hotels, etc. Inventari de 
capacitats i utilització. CCOO i UGT

 Solucions per a la realització de les proves tests de caràcter universal a 
persones residents i treballadores del sector sanitari i sociosanitari. CCOO i 
UGT

 Criteris de derivació de persones contagiades a espais medicalitzats i garanties
d’aïllament i tractaments adequats en les residències de gent gran, així com la 
formació i suport a les persones treballadores del sector. Garantir suport
psicològic per pal·liar els efectes que la solitud té en la gent gran que viu a les 
residències. CCOO i UGT

 Assegurar la disponibilitat de personal, habilitar canals de contractació i 
homologació de competències. CCOO i UGT

 Crear una mesa per al reforçament dels serveis públics sanitaris, sociosanitaris
i residencials, tant en inversions com en qualitat de l’ocupació. CCOO i UGT



 Crear una mesa per al reforçament dels serveis públics sanitaris, sociosanitaris
i residencials, tant en inversions com en qualitat de l’ocupació. CCOO i UGT

 Ajudes i reforçament de la Dependència, tant de les persones usuàries com de 
les persones i empreses treballadores, tant l’ajuda a domicili com els centres 
d’atenció residencial. CCOO i UGT

 Ajudes als col·lectius més vulnerables, incidint en la protecció de mesures 
addicionals per proporcionar una alimentació adequada a la població infantil. 
CCOO i UGT

 Reforçar Xarxa de Protecció a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 
CCOO i UGT

 Reclamar, a la Generalitat de Catalunya, les competències de inspecció i 
seguiment d’activitat de les Residències Geriàtriques que existeixen en el 
municipi. La creació d’una Residència Geriàtrica Pública i amb gestió pública a 
la ciutat. Marea Pensionista



 Creació d’una Taula de Salut Mental a Castelldefels. CSMA
 Prioritzar la creació del tercer ambulatori de Castelldefels on està projectat el 

trasllat del CSMA, la creació d’un hospital de dia de salut mental i la creació d’un
CAS. CSMA

 Treball per a poder crear un Servei de Rehabilitació Comunitària a la ciutat
(actualment a Viladecans). CSMA

 Poder tenir només 1 o pocs interlocutors entre SS i el CSMA per facilitar la 
coordinació (equip de salut mental dins SS). CSMA

 Tenir espais fixes de coordinació de casos. CSMA

 Creació de xarxa de voluntariat en salut mental o establir col.laboracions entre 
xarxa actual de voluntariat i el CSMA

 Places per habitatge social d’emergència per a casos del CSMA
 Poder evitar passar sempre per primeres acollides SS, o poder donar hores

directes des del CSMA per a facilitar la vinculació a SS directament amb
referent que portarà el cas. CSMA

 Sensibilització en temes de salut mental en les persones que realitzen la 
valoración del grau de dependència. CSMA



PROTECCIÓ SOCIAL
 Ajuts per a la conciliació de treballadores i treballadors amb filles i fills a 

càrrec. CCOO i UGT

 Ampliar la Renda Garantida de Ciutadania. CCOO i UGT

 Programa de reforç infantil. Associació Veïnal La Nova Muntanyeta És Viva

 Augment dels pressupostos municipals en les Àrees d’Atenció a les 
Persones. Marea Pensionista

 Flexibilitzar el preu d’activitats municipals. CSMA

 Millorar l’experiència i qualitat de vida de les persones amb mobilitat
reduïda. Fundació José Miguel Catalán.



 Municipalització dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD). Augmentant el 
personal i amb uns sous dignes. Marea Pensionista

 Col.laboració en el Programa Rebost (banc d’aliment) per treball de 
necessitats especifiques dels nostres usuaris. Necessitat de treball en 
xarxa. CSMA

 Espai físic pels matins per tal que els usuaris de Castelldefels no s’hagin de 
desplaçar a Viladecans, mentre estigui present el risc de contagi. CAVIGA

 Alberg municipal per acollir a persones sense sostre. Asociación Con 
pasión

 Que el menjador social ho portin entitats del municipi. Asociación Con 
pasión

 Programa per visitar a la gent gran. Asociación Con pasión



 Creació d’un Espai d’atenció integral a la persona. Creu Roja

 Gestió de prestacions en bé i econòmiques. 

 UNITATS D’EMERGÈNCIA SOCIAL:  Serveis a domicili
d'acompanyaments, entrega d'aliments, medicaments i altres en casos 
concrets de necessitat.

 ESPAI PER A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: Programa d’èxit escolar, 
Casals d’estiu, Campanya de reis, Campanya de material escolar.

 ESPAI PER A LA GENT GRAN: Ajuda a domicili complementària, Xarxa
social per a persones grans ENRED@TE, atenció a persones amb
funcions cognitives deteriorades (FCD), envelliment saludable: salut
constant. 

 ESPAI PSICOSOCIAL: servei acompanyament emocional i psicològic a 
les persones que atenem als diversos serveis de l'equipament, com a 
partdel seguiment que volem fer del procés de reconstrucció de les 
persones ateses. 



 TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA I TELEASSISTÈNCIA MÒBIL: 
PROGRAMA ATENPRO: gestionar les altes, baixes i avaries del servei
d'atenció i protecció a través de telefonia mòbil, Atenpro, dirigit
específicament a dones víctimes de violència de gènere. 

 ESPAI OBSERVATORI: anàlisi de dades de les necessitats reals de les 
persones de Castelldefels per a que ens orientin i defineixi la nostra
línia de treball en els propers anys i pretenem fer-ho possible a través 
d'aquest observatori que ja té en funcionament la nostra institució a 
nivell autonòmic. 



PROMOCIÓ D’ACTIVITATS I FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ
 Hacer talleres y encuentros para desarrollo de actividades de 

coordinación, gimnasia cognitiva y charlas. Xarxa d’intercanvi de 
coneixements de Castelldefels (XICC) 

 Desenvolupament d’unes Jornades transversals per plantejar les 
necessitats i el futur de la Gent Gran de Castelldefels. Marea Pensionista

 Creació d’un calendari municipal social: 12 mesos, més que 12 causes. 
Associació Veïnal La Nova Muntanyeta És Viva

 Creació d’una xarxa de voluntariat. Associació Veïnal La Nova Muntanyeta
És Viva

 Creació d’una línia d’ajuda i actuació entre els grans supermercats de la 
ciutat. Associació Veïnal La Nova Muntanyeta És Viva



 Creació del Consell Municipal de Participació Ciutadana.  Associació Veïnal
La Nova Muntanyeta És Viva

 Creació d’una xarxa o teixit d’entitat i associacions. Associació Veïnal La 
Nova Muntanyeta És Viva

 Coworking associatiu de retorn social. Associació Veïnal La Nova 
Muntanyeta És Viva

 Recolzar el teixit cultural de la ciutat. Associació Veïnal La Nova 
Muntanyeta És Viva

 Participar en activitats de centres cívics o activitats municipals amb un 
acompanyament dels tècnics que realitzen les activitat. CSMA

 Creació d’un espai municipal per poder fer activitats o programes de salut
mental. CSMA



SOLIDARITAT I COOPERACIÓ (CIUTAT EDUCADORA)
 Acuerdo de ciudad Solidaria y de Acogida. Assoc. Etyops

 Solidaridad y cooperación con los países del Sur. Assoc. Etyops

 Ayudas al desarrollo. Assoc. Etyops

REACTIVACIÓ ECONÒMICA (RECUPERACIÓ ECONÒMICA)

 Programa social d’ocupació urgent . Associació Veïnal La Nova 
Muntanyeta És Viva

 Tallers i formació contra la destrucció de llocs de treball. Associació Veïnal
La Nova Muntanyeta És Viva



ABORDATGE DE LES PROPOSTES
1. Creació de grups de treball intern: millorar coordinació amb els serveis

socials (salut mental, treball social sanitari, atenció integral a la persona, 
millora mobilitat…)

2. Trasllat a altres Àrees de l’Ajuntament d’àmbit específic (participació
ciutadana, cooperació, habitatge, promoció econòmica)

3. Trasllat a les administracions competents allò que sigui del seu àmbit
(habitatge, sanitat, prestacions…)

4. Augment de les partides de serveis socials (ajuts directes a les famílies, 
SAD, TAD, menjador social, ampliació de personal)

5. Increment del pressupost de la convocatòria de subvencions a entitats
socials.

6. Grup de treball per la inclusió de clàusules socials a les licitacions.



PROPERA TROBADA:

GRÀCIES 


