Reunió del plenari de la Xarxa Inclusió Social 02-10-2019
Núria Arasa – presidenta de la Xarxa
Ana Santos – PSC
Javier Cointe - Ciutadans
Tamara Mateos – Babord
Masep Tarrés – coordinadora de Serveis Socials
Diana Gálvez – educadora social, dinamitzadora de la Xarxa
Gabi Garcia – treballador social, responsable del programa Targeta moneder
Rafel López – cap de l’Àrea de Serveis Personals
S’excusen Anna Moreu (Càritas), Núria Pol (Casal de Curació), Isabel Soto (ERC-Gent
per Vilassar),Marta Badia (Junts per Vilassar).

1.

Presentació – composició membres

Regidora presenta la Xarxa, els seus orígens i la seva composició. La representació
política es presenta a la Xarxa.
A nivell organitzatiu, a banda del plenari, la Xarxa té un grup de treball en relació amb
les persones refugiades, en el qual formen part l’equip tècnic i la representació política
de la Xarxa; i el grup de treball tècnic en relació amb l’alimentació.
2.

Programa Targeta moneder

En relació amb l’alimentació, s’explica que des de fa temps, a la comissió tècnica
s’estava analitzant un canvi de model en relació amb la distribució d’aliments.
En Gabi Garcia, responsable del programa, explica el nou model de Targeta-moneder.
És un programa conveniat amb la Diputació de Barcelona. A nivell municipal el tiren
endavant conjuntament Càritas i l’Ajuntament, que són les institucions que financen els
ajuts.
Es resolen els dubtes que surten per part dels integrants del plenari.
El dia 9 d’octubre, a les 9 hores, a Can Bisa, es fa la presentació del programa.
3.

Propostes per a l’any vinent

Es proposa que el plenari de la Xarxa proposi temes de treball de futur. A més dels que
es poden proposar en un termini, es proposen:

Habitatge – sobretot en el seu àmbit social. Analitzar els recursos que hi ha, veure quines
accions o projectes de futur es poden generar.
Persones refugiades – seguir amb el grup de treball però sobretot pensant amb les
persones refugiades econòmiques que estan arribant i tenint present les dificultats que
tenen quan arriben a tots nivells.
Gènere – es proposa que s’abordi amb participació activa de la ciutadania. Des de la
presidència s’informa que aquesta temàtica s’ha de treballar en el marc de la Regidoria
d’Igualtat i del Pla d’Igualtat de Vilassar de Mar i no des de la Xarxa d’Inclusió.
Discapacitat – possibilitat de fer algun acte per al dia mundial i abordar la situació de les
necessitats que tenen les famílies de persones amb diversitat funcional.
Es debat com abordar les temàtiques.
Es prioritza el tema d’habitatge però no es tanca la possibilitat de creació de futur d’un
grup de persones amb diversitats/necessitats o, en general, els aspectes d’inclusió.
D’aquesta manera també anirem veiem com creem dinàmica de treball.
Es decideix iniciar el grup de treball d’habitatge. Es proposa convocar reunió per
constituir el grup de treball el proper 13 de novembre de 2019, a les 18 hores.

