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Ajuntament
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· Cohesió i inclusió 
· Mantenir a la persona en l'entorn pròxim 

· Promoció de la prevenció 
· Lluita contra la violència 
· Garantia de drets 

· Qualitat de Vida 
· Benestar integral de les persones 
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Atenció social dels equips 

bàsics d'atenció social 

· Atenció Social individualitzada i 
familiar 
·Treball en xarxa amb els recursos 
interns i externs d'atenció social 

Atenció social 

9 734 Persones ateses 
• 10, 88 % de Sant Cugat 

Són 2.459 persones que tenen dificultats en la seva autonomia 
personal o social, i reben algun recurs, ja sigui vinculat a 
l'atenció a la seva dependència, o ja sigui de suport perquè 
puguin romandre al seu domicili. 

Són 7 .275 persones que tenen dificultats 
econòmiques i socials 

Suport en la gestió de 

prestacions i ajuts 




Ajuts 

n_______ 

• 
Ajuts de 

subministraments 

Cobertura de 
necessitats bàsiques 

168•O O 7 !n ajuts d'aliments 

286•892 !n ajuts vinculats a l'habitatge 

73 •38O, 12 !n ajuts de subministrament 

Acció preventiva d'incentivar la utilització de la calefacció (gas, llum, 
butà, gasoil o llenya), per garantir la temperatura òptima en els mesos de 
fred: 18 persones participants. 2.521,8 € finançament marató estalgia 

956 Nens/es
ajuts menjadors curs 2015/16: 785.493,68 € 

81 Nens/es
ajuts d'escola bressol curs 2015/16: 171.571, 72 € 



Atenció a les 

urgències socials 


Habitatge 


Atenció permanent a qualsevol persona en situació d'urgèn
cia o emergència social 24 hores, a través del conveni de 
col.laboració amb l'AMB i Ajuntament de Barcelona 

Formació "Curs de primers auxilis psicològics en matèria 
d'urgències i emergències socials" (Agents de policia local, 
personal de serveis socials, protecció civil) 

36 Habitatges 
de fons socials 

Projecte de mobilització d'habitatges buits per a destinar-los 
a polítiques socials. HÀBITAT3 

· Curs de formació 
• Grup d'ajuda mútua 
• Jornada Tècnica 

Suport a les persones 

cuidaddores 




Servei d'atenció 

domiciliària 


Teleassitència i 

atenció a la dependència 


Arranjament d'habitat
ges per a gent gran i 

persones amb discapaci
tat 

7 5 7 Persones ateses 
26% increment respecte al 2015 

81.012,07 hores 
d'atenció personal, atenció famílies i serveis de neteja 

l 562 Persones ateses per teleassitència 
• 18% increment respecte el 2015 

gO O Pia's en actiu l 3O6 Expedients de dependència 
durant el 2016 • gestionats durant el 2016 

Previsió SO habitatges. Durant el 2016 s'han realitzat 23, i durant el 2017 
es realitzaran la resta 
Des de l'any 2010 s'han realitzat 91 arranjaments 



Transport 

Altres serveis 
de proximitat 

60 Per o es 
usuanes 

42 Projectes petites reformes a domicilis per 16 Localitzador 
persones amb vulnerabilitat social personal

5O Servei de medicació 25 Cessió 
en blisters de farmàcia ajuts tècnics 



166 Dones 

16 Dones 

62 Dones 

389 Total 93 Suport 
d'intervencions psicològic

3 3 V!olència de 
ateses genere 


Atenció individual 

i suport psicològic 


ateses 
· 9 dispositius de teleas
41 Sessions sistència mòbil 

grupals 
· Recurs d'allotjament Atenció grupal 
d'urgència per a dones Servei d'Infor
· Treball en xarxa entre Altres recursos mació i 

ateses 

els diferents recursos 

per atendre a dones 


Atenció a la Dona 


Assessora ment 

jurídic 


8 de març 
Dia Internacional de les dones 86 Accions i s'ha iniciat 


la seva avaluació 
 25 de novembre 
Dia contra la violència de gènere 

Pla d'Igualtat Celebració Dies Internacionals 
de Gènere 



26 Infants •• ••atessos ,,,, Q 
Far de colors: Protocol maltractament Punt de trobada 

atenció a infants dels infants 
que han patit 


violència 


t 
Protocol maltractament 

de la gent gran 



Pla d'Inclusió i 

Xarxa Monestir · 


Sant Francesc 


Xarxa 

Monestir · Sant Francesc 


Treball col·laboratiu entre 

entitats i administració per 


donar resposta comunitària a 

les necessitats del barri i 


promoure la inclusió social 


Pla d'Inclusió 


Comissió de salut 


Comissió 

econòmica-relacional 


Comissió formativa 

8 Eixos 

· Mapa de recursos i equipaments 
· Jornada per a la promoció de 
l'activitat física i hàbits saludables 

Sessions informatives dels serveis i 
recursos municipals i del 3r sector, 
treball col.laboratiu entre entitats 

· Jornada Fem Barri 
· Català 
· Alfabetització 

Cobertura necessitats bàsiques, salut, habitatge, 
educació, ocupació, econòmic, relacional, 
pobresa infantil 

15O Accions amb treball transversal entre 
àrees Ajuntament, 3r sector i empresa privada 

Gent gran 


800 Assistens al concert de Nadal 
per a la gent gran 

· Setmana de la gent gran 
· Dinamització i gestió dels casals de gent gran 
· Transport Adaptat a persones grans a centres de dia 
públics o col·laboradors 



64 16O Esportistes 

Monitors de suport per a infants Jocs StQLímpics per a persones amb 
amb discapacitat a les activi discapacitat, amb entitats del municipi. 
tats extrescolars, d'estiu, Esports: Atletisme, petanca, bàsquet 
Nadal i Setmana Santa 

Persones amb 
discapacitat 

· Places aparcament amb reserva personalitzada 
per a persones amb mobilitat reduïda 

· Pla d'Accessibilitat Municipal: via pública, edificis i transport 
· Transport Adaptat persones amb discapacitat a serveis socials especialitzats 

5 5 9 Apropa cultura: 
persones assitents al Teatre-Auditori 

· Fem un Museu (amb Museu de Sant Cugat) 
· Accessibilitat sensorial en actes institucionals 
i Festa Major 

21 Participants Horts socials d'autoconsum 
Horts de Can Possible: 7 

Curs formatiu en agricultura participants
ecològica i autosuficiència: Espai on es fomenta l'activi
adreçat a persones en tat física i la millora de la Horts Socials situació d'exclusió mobilitat i 


de la salut en general. 


· Espai de lleure, amb Ateneu 

· Diagnosi sobre la salut mental al territori 

· Actes Dia Mundial Salut Mental 


Salut Mental 
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Acollida 


CJ 

Guia i App d'acollida 
"Hola Sant Cugat" 

Acollida lingüística. 

Cursos de català 


l 
Informes 

Assessoria jurídica en 

temes d'estrangeria 


,,,, 
Sessions de benvinguda 

· Consorci Normalització Lingüística 
•Ateneu 
· Comissió municipal de català: entitats i serveis que treballen 
per fomentar el coneixement i l'ús de la llengua 

8O Sol·licituds 13 Sol·licituds 

Informes arrelament social Informes d'integració 

Tipus de consulta: renovació autorització residència i/o treba
ll, arrelament social i reagrupament familiar 

726 Persones usuàries 
en 1.152 visites concertades 



----1-¡¡ i--· 
Comissió municipal crisi 

persones refugiades Ciutat refugi 

Pla Director aprovat pel 
Ple el desembre de 2016 

Cooperació 

Pau i Drets Humans 


Consolidació cooperació 

Ajuntament-Ajuntament 


· Comissió d'acollida 
• Exposicions, conferències, i actes diversos per 
explicar la realitat de les persones refugiades i els 
drets humans a la ciutadania (amb entitats 
del municipi) 

• Cerca de recursos residencials 
• Coordinació per valorar propostes de llocs de 
treball (amb SOM, OTG, Generalitat i empreses 
del municipi) 

·Suport econòmic a entitats acollidores 
i persones en ruta 

15 Projectes€ atorgats 

Convocatòria de 

subvencions per a 


projectes de cooperació 


· Ciutats defensores de Drets Humans 
• Pis pels menors sahrauís malalts i suport escola infantil Aargub 
· Conveni UNIPAU 

· Tarija (Bolívia) - Gestió de residus 
• Cotacachi (Equador) - Oficina d'atenció a la ciutadania 
• Petén (Guatemala) - Planta tractament residus 
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Prevenció i 

promoció de la salut 


Activitat de prevenció i 
d'educació en valors al 

Pla de Dinamització 
Educativa 

50 Casos 40 Participants 
atesos 

• Assessoria sobre drogues • Formació a pares i mares 

a joves i famílies 

Prevenció de les 
• Acompanyament i formació a professionals 

drogodependències 
• Prevenció en espais d'oci i lleure 
• Espai web {!segon.cat) i xarxes socials 

2S esfribiladors S Desfribiladors 
fixes mòbils 

9 Sessions de formació sobre el seu ús 

Programa de 


Cardioprotecció 


Campanyes de Adhesió a "Red de Comissió per la 
donació de sang Ciudades Saludables" prevenció de l'assetja

ment escolar 

• Cooperació, pau i drets humans 
• Prevenció de relacions abusives 
• Coeducació i coresponsabilitat 
• Discapacitat 
• Malalties neurològiques 
• Promoció de la salut 

Més de 480 tallers que han arribat a 11.000 alumnes 



Serveis d'intervenció 

Socioeducativa 


Centres Oberts 


Tallers familiars 


Taller Natura 


Tasca preventiva fora de l'horari escolar. 
Donen suport, estimulen i potencien 
l'estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització i l'adquisició 
d'aprenentatges bàsics 

8g Infants entre 6 i 12 anys 

SO Centre Obert de St. Cugat 
(22 nenes i 28 nens) 

39 Centre Obert Can Llobet 
(14 nenes i 25 nens) 

· Tallers amb mares i pares. Treball de coneixement, reconeixe
ment i transformació de les emocions relacionat amb els seus 
fills i filles 

· Programa grupal d'enfortiment familiar 
Espai per potenciar el desenvolupament de les capacitats 
parentals per a la cura i l'educació dels seus fills, acompan
yant-los en aquesta tasca. Projecte en col·laboració amb l'EAIA 
(Equip d'atenció a la infància i adolescència). 

21 Participants 

Tallers/activitats socioeducatives amb finalitats preventi
ves, i potenciadores d'habilitats dels/les joves adolescents 

7 Tallers 
Més de 90 participants 



' 

76 Casos 
80 % 12 %Veïnals Activitats econòmiques 

- 
 26% 

Dificultats de relació i comunicació / 

22% 
SorollsServei de Mediació Causes dels 


conflictes 
 11% 
Vegetació i arbrat 

· Formació a personal municipal i ciutadania sobre la cultura de la mediació 
· Diagnòstic de la convivència en places i espais públics 
· Grup de treball transversal per assetjament escolar 

64 Noves p4:rsones 748 Persones voluntàries 
voluntanes formen part de l'Oficina 

· Formacions per a persones voluntàries i entitats 

Oficina de 
Voluntariat 

S2 7 P r ones S7 Hores d'intercanvis 
soc1es individuals 

346 Hores d'intercanvis 
grupals 

Banc del temps 
· Cicle de conferències, festes i celebracions 



Treball en xarxa 


· Projectes creats i compartits amb entitats a partir de detecció de necessitats conjunta 
· Convenis i subvencions amb entitats socials 
· Suport a entitats socials: tècnic, assessorament, organització d'actes i accions de 
sensibilització 
· Creació de projectes d'Aprenentatge-Servei 

Taules de 

participació 


· Persones amb discapacitat 
· Persones amb mobilitat reduïda 

· Xarxa solidària 
· Consell d'infants 

· Persones amb malalties neurològiques i càncer 
· Salut mental 

· Gent gran 







