Acta de la reunió de la Xarxa d’Inclusió Social 17/03/2021
Persones assistents:
Arasa Rovira, Núria - presidenta de la Xarxa d’Inclusió Social
Gàlvez Rius, Diana - tècnica de la Xarxa d'Inclusió Social
García, Chus - Creu Roja
López Zaguirre, Rafel - cap de l’Àrea de Serveis Personals
Moreu, Ana - Càritas
Santos Arnau , Ana - PSC
Tarrés Garcia, Masep - coordinadora de Serveis Socials
Tenias Tenas, Eudald - Babord
Persones excusades:
Mateos, Tamara - Babord
1 - Anàlisi de la situació del municipi després d'un any de pandèmia
(Arasa) L’equip tècnic de Serveis Socials ha estat treballant des del minut 0, a l’inici amb mitjans propis.
Servei essencial.
Sort que estava engegat el programa Targeta Moneder cosa que va possibilitar atendre ràpidament
situacions complicades.
Voluntariat. Projecte en pausa, no clausurat. Un actiu que tenim en aquests moments. Àpats a l’escola.
Augment barbar de la partida econòmica dels ajuts d’urgència social. Modificació de crèdit feta.
(Tarrés) Assistència a casa del col·lectiu de gent gran. Destaca la feina feta per les treballadores familiars
del Servei d’Atenció Domiciliària. Teleassistència a 570 domicilis, gent gran vivint sola o persones majors
de 80 anys. Servei a potenciar, no s’ha de pagar res. Seguiment telefònic de les persones inscrites en el
programa de les activitats formatives per a la gent gran.
(García) Situació de molta complexitat. Targeta Bon Àrea. Medicacions Hospital de Mataró. Material
didàctic per s infants i grans. Trucades de seguiment gent gran i famílies. Periodicitat quinzenal. Kits
d’alimentació perquè la gent no podia sortir de casa. Higiene personal i neteja de la llar. Quasi incapaços
de gestionar voluntariat, compten amb 24 efectius. Molta activitat alberg El Masnou. 10 – 14 persones
encara vinculades a l’entitat, Resposta molt bona per part de tothom. Projecte estiu 2 educadors oci
nocturn – ús mascareta. Bona rebuda jovent. Coordinació educador ajuntament. García destaca cronicitat
d’alguns casos. Des de Creu Roja pensen que podran mantenir les targetes del Bon Àrea fins al juny,
tenen 24000 € per Premià i Vilassar i, de moment, cap altra partida o finançament. Gran volum de
derivacions.
(Moreu) S’ha prioritzat coordinació amb l’equip de Serveis Socials, és la manera de treballar. Fàcil
coordinació amb els Serveis Socials. Les persones voluntàries han fet seguiment telefònic. Han rebut
moltes sol·licituds d’ajuts econòmics que han hagut de passar el filtre de la Diocesana: calefacció, lloguers,
neveres, ordinadors portàtils... L’acompanyament domiciliari encara no es fa. Reforç educatiu des de
setembre i reforç lingüístic també engegat. Projecte alfabetització digital. Projecte Horts Solidaris, pendent
contacte amb Premià de Mar. Moreu es mostra satisfeta de la resposta d’entitats i de l’ajuntament, si bé
destaca que les entitats del tercer sector sempre poden maniobrar amb més marge que els ajuntaments.
2 - Reformulació propostes futures de treball de la Xarxa d’Inclusió Social
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Amb el vistiplau de Babord i el PSC, s’acorda que els esforços de la Xarxa d’Inclusió Social se centrin al
voltant del tema de l’habitatge. Caldrà definir objectius i fer un mapa conceptual de la situació actual i dels
recursos disponibles. Es valora que hi ha una gran necessitat de treballar a fons aquest tema i s’apunta
que hi ha molta feina a fer.
(López) Comenta propera incorporació tècnic / tècnica d’habitatge que tindrà l’encàrrec de confeccionar un
pla d’habitatge.
(Arasa) El 23/03/2021 últim tràmit a la Junta de Govern Local per obrir oficina d’habitatge a Vilassar de
Mar. S’ha externalitat la confecció del pla especial dels pisos turístics. Borsa de lloguer del CCM
engegada.
(Tenias) Possibilitat de plantejar un acte públic de promoció de la borsa (butlletí municipal, ràdio, web).
Fer-nos pesats en la difusió amb l’objectiu d’intentar convertir el lloguer turístic en lloguer residencial.
Captar pisos per la borsa d’habitatge.
3 - Acords
- Juntament amb l’enviament de la propera convocatòria de la Xarxa d’Inclusió Social, s’enviarà la
darrera de les actes.
- Es farà presentació de la memòria de Serveis Socials de l’any 2020.
- Caldrà que tots els agents de la Xarxa d’Inclusió Social cerquin dades d’habitatge (ajuts de lloguer,
ajuts de subministraments, desnonaments, habitatges rellogats, pobresa energètica) i plantegin
objectius de treball.
- Es planteja que en alguna reunió puguin ser convidades l’Anna Del Clot (CCM)i la Maribel García
(Promocions Urbanes SA).
- La propera convocatòria de la Xarxa d’Inclusió Social serà quan la memòria de Serveis Socials
2020 estigui acabada. Servirà com a punt de partida per a una diagnosi inicial.
- Dimecres 19 hores.
4 – Altres
Correu Eudald Tenias Tenas del 25/03/2021.
“... Us comunico els temes que des de Babord creiem prioritaris a treballar en les pròximes reunions.
Creiem important començar a treballar a la vegada que es fa la diagnosi i esperem l'arribada del tècnic
d'habitatge, ja que afrontar la greu situació d'habitatge a Vilassar de Mar no es pot demorar més.
1. Accés als subministraments bàsics
2. Potenciar la borsa de lloguer del Consell Comarcal i reallotgem.cat
3. Situació actual dels habitatges de protecció oficial.- bases "Les Pinedes", altres possibles
promocions...
4. Habitatges d’ús turístic.- Pla especial, retorn habitatges a lloguer residencial...
5. Masoveria urbana
6. Oficina Local d'habitatge
7. Coordinació amb tècnic habitatge ajuntament.- Pla Local d'habitatge”.
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