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Una acció social per al millor Granollers 

 

INTRODUCCIÓ  

L’acció social comprèn tot el conjunt d’actuacions i activitats organitzades que s’orienten a la promoció de la 
inclusió social i la prestació de suport personal a tots els ciutadans que ho necessiten. 

L’existència de situacions de necessitat social específiques −per manca d’autonomia personal, en les 
relacions socials, familiars i comunitàries, i les mancances materials i instrumentals− justifiquen que es 
disposi d’una xarxa de serveis i que es portin a terme actuacions per tal d’anar creant una societat més 
justa i equitativa, alhora que es treballa pel benestar de tota la població. 

El creixement constant de la ciutat, la seva complexitat i les desigualtats que s'hi generen fan que alguns 
col·lectius i persones no puguin seguir un bon ritme de desenvolupament personal, no només des del punt 
de vista econòmic, sinó també social, educatiu, cultural i fins i tot tecnològic.  

Cal una actuació decidida des de l'Ajuntament, sobretot compensatòria, per evitar situacions avançades 
d’exclusió social. Cal una acció solidària que acompanyi les persones a assolir la seva autonomia i 
benestar personal. 

La nostra política social es dirigeix a tota la ciutadania. Es vol que els nostres municipis siguin un model 
de societat més justa, equitativa, solidària i lliure, qüestionant el mercat com a únic distribuïdor de 
recursos. Per això, caldrà que la població menys afavorida com a conseqüència dels desequilibris 
econòmics, culturals i/o demogràfics tingui el nostre suport i rebi els recursos adients per arribar als 
mínims de subsistència als quals tota persona té dret per cobrir les seves necessitats. 

Avui hem de tendir a universalitzar alguns d’aquests serveis, ja que bona part de la nostra població en té 
necessitat, perquè alguns dels fenòmens de canvi social més rellevants que s’estan produint afecten tota 
la població. Ens referim a l’envelliment progressiu, als canvis en l’estructura familiar i als diferents 
orígens de la ciutadania. Però és, sobretot, amb la crisi econòmica dels darrers anys que moltes 
d’aquestes situacions s’han accentuat greument i s'han convertit en un problema clarament estructural, 
a més de la problemàtica d’emergència generada, que cal tractar amb una visió a llarg termini que eviti 
en el futur situacions d’exclusió econòmica.   

Tots aquests canvis socials poden ser factors d’exclusió i impliquen nous reptes per a les polítiques 
socials en l’àmbit local, que s’han de traduir en: 

• Una política de promoció positiva dels sectors amb més situacions de necessitat, aquells que 
per la seva condició econòmica, social, humana o d'origen estan en pitjors condicions. 

• Una política d'integració econòmica, social i cultural que faci efectius els principis de no 
discriminació. 

• Una política integral que abordi globalment els problemes dels ciutadans. Treballant en contacte 
directe i en bona coordinació amb tots els altres serveis dedicats a les persones (salut, educació, 
treball, urbanisme) per aconseguir polítiques actives d'integració dels col·lectius més vulnerables. 

• Una política de participació ciutadana que faci possible la implicació comunitària en la resolució 
dels problemes socials i l'aprofundiment del principi de subsidiarietat. 

• Una política que fomenti la solidaritat davant dels fenòmens de desigualtat que es produeixen a 
escala global. 
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OBJECTIUS  

 Potenciar el benestar de la ciutadania, fomentant totes les dimensions de la persona que permeti 
la seva participació activa en la comunitat. 

 Fomentar la igualtat d’oportunitats davant la societat que eviti l’exclusió social i que permeti la 
igualtat de drets i deures, en especial el dret a la diferència.  

 Disposar de prou serveis per satisfer les situacions de necessitat de la ciutadania i garantir tant 
una correcta distribució dels equipaments dins del municipi, adequada a les necessitats de cada 
zona. Treballar conjuntament amb les altres administracions per assolir-los. 

 Desenvolupar polítiques de promoció de la salut, el lleure i la cultura que ajudin a la formació 
integral de la ciutadania. 

 Fomentar la interrelació generacional (infància, joventut, adults i gent gran), així com polítiques 
concretes dirigides a sectors socials amb necessitats. 

 Potenciar la millora de la qualitat dels serveis socials, a partir de la garantia dels Principis 
rectors del sistema públic dels serveis socials (d’acord amb la Llei 12/2007 de serveis socials de 
Catalunya), en especial el respecte pels drets de la persona, la qualitat i la continuïtat dels serveis, 
la prevenció i la dimensió comunitària, entre d’altres aspectes clau. 

 Treballar per una coordinació efectiva entre les diverses àrees de l’Ajuntament i altres 
administracions, amb incidència en els aspectes de cohesió social. Especialment, amb les 
regidories de l’àmbit de la Promoció Econòmica i d’Educació, per tal de potenciar la capacitació 
de les persones i la seva ocupabilitat. 

 Promoure la prevenció i la dimensió comunitària dels serveis socials, actuant sobre les causes 
dels problemes socials i prioritzant les accions preventives i l'enfocament comunitari de les 
intervencions socials. Especialment, en coordinació amb les regidories de Seguretat Ciutadana i 
Educació, potenciant la detecció de possibles casos conflictius i la mediació comunitària per a la 
resolució de problemes convivencials. 

 Impulsar la participació de la ciutadania en la programació, l’avaluació i el control de l’acció 
social, garantint la participació dels usuaris en el seguiment i l’avaluació de la gestió dels serveis. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

A. ORGANITZACIÓ 

Treball transversal, en xarxa i participat 

Per exercir les competències en matèria de serveis socials, l’Ajuntament de Granollers disposa de 
diversos serveis de caràcter universal, adreçats a la ciutadania, formats per professionals de 
l’àmbit social, que comparteixen amb altres administracions la cooperació i la col·laboració 
interadministrativa i de prestació de serveis amb el sector privat i les entitats d’iniciativa social, per 
tal de garantir l’accés i la prestació de serveis de qualitat. 

Estem vivint una nova època en què la crisi ha estat un punt d’inflexió per a una nova realitat en un 
context de canvi global, a escala social, tecnològica, econòmica i política, en la qual s'han 
incrementat les desigualtats i les situacions d’exclusió social. Per tal d’optimitzar els recursos 
limitats, es fa imprescindible el treball transversal dins del mateix Ajuntament, entre les diverses 
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regidories i serveis. Així mateix, és indispensable la coordinació i el treball en xarxa de les 
diverses administracions, comptant també amb la participació del conjunt d’entitats i 
associacions de la ciutat que treballen en els diversos àmbits socials. 

Així, doncs, per tal de donar resposta a la planificació obligatòria per exercir les competències en 
serveis socials des de l’àmbit local, cal reformular tota l’estratègia en clau de treball en xarxa, per 
tal d’establir i garantir els serveis necessaris per donar resposta a les necessitats socials 
detectades i per promocionar de manera inespecífica els temes clau que afavoreixin les situacions 
de benestar i cohesió social. 

Per això, fem les propostes següents: 

 Constituir el Consell municipal de serveis socials. L'òrgan de participació ciutadana per 
excel·lència en l'àmbit local, de caràcter consultiu i de participació comunitària per a 
l'assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en els municipis, 
que treballi per eliminar les desigualtats. 

El Consell ha de ser el nexe entre l’administració i la ciutadania a l’hora de formular propostes, 
definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució. El Consell estaria integrat: 

 per tots els agents locals implicats: representants de les administracions local i autonòmica 
en les diverses matèries de la seva competència (dona, interior, salut, serveis socials bàsics, 
interior, joventut, infància, educació, etc.), entitats d’iniciativa social, associacions veïnals... 

 per la presidència delegada a una persona representant de l'àmbit dels serveis socials, no a 
un polític  

I tindria com a funcions:  

 reforçar els serveis socials i la feina de detecció, orientació i inclusió de les persones amb 
necessitats socials 

 definir el pla d’acció social de la ciutat i els plans d’inclusió que es requereixin, en funció dels 
reptes i necessitats ciutadanes 

 aprovar el pressupost dedicat a serveis socials 

 realitzar el seguiment de l’aplicació dels diversos plans i programes 

 avaluar les polítiques d’acció social del municipi 

 Celebració d'un ple anual sobre pobresa i desigualtats amb rendiment de comptes, proposta i 
seguiment d'indicadors, propostes i estratègies consensuades i compartides entre agents socials; 
elaboració d'un programa d'indicadors i objectius per fer un seguiment acurat del tema. 

 Potenciar la transversalitat del treball per a la cohesió social, reforçant la col·laboració amb tots 
els àmbits de la política pública a la ciutat i amb tots els organismes públics i privats: cultura i 
inclusió social, esport i inclusió social, urbanisme i inclusió social... 

 Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i amb les administracions 
supramunicipals (Consell Comarcal, Diputació) per promoure totes aquelles actuacions i serveis 
que, tot i depenent de les altres administracions, tenen l'efecte directe en els municipis. 

 Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris, 
impulsant una història sociosanitària individual, comuna i compartida entre els responsables de 
l’atenció sanitària i dels serveis socials. 
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 Desenvolupar plans d’inclusió o d’acció social que situïn les polítiques de prevenció de 
l’exclusió social al centre de les polítiques municipals. 

 Elaborar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats derivades de 
les situacions de dependència. 

 Estendre la idea dels contractes programa entre l’Ajuntament i els diversos proveïdors de 
serveis, de manera coordinada amb les propostes definides i aprovades en el consell municipal de 
serveis socials, perquè les entitats socials puguin planificar i no depenguin de la voluntat política 
anual pel que fa a les subvencions. 

 Promoure la incorporació de clàusules socials en els contractes amb proveïdors de l’Ajuntament. 

 Deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió en les persones” 
com un element positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones 
beneficiàries. Al mateix temps, deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a 
situacions de” o equivalents. 

 Fixar un 0’7 % d’inversió social en el pressupost municipal.  

 Aturar inversions no prioritàries i destinar els recursos a protecció social per donar atenció a les 
famílies que estan patint les conseqüències de la crisi. 

 Impulsar el sistema capitatiu en relació amb programes i serveis integrats en l’àmbit del 
municipi o zona d’influència, per al desenvolupament de programes o serveis integrats entre 
serveis socials, salut i educació. 

 Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes 
socials. 

 Replantejar el pagament del deute públic (explicació diàfana del deute contret per l'Ajuntament i 
quines partides es paguen amb aquest deute) de l'Ajuntament i estudiar l'obertura de vies de 
col·laboració amb la banca ètica.  

 

Observació, planificació i avaluació  

 Des de l'Oficina d'Estudis del Pla Estratègic de Granollers, crear un observatori social de 
Granollers que reculli tota la informació possible sobre l’estat de la qüestió pel que fa a l’ocupació, 
l'educació, la gent gran, la infància i joventut, la salut, la població nouvinguda.... Aquest observatori 
ha de permetre: 

 promoure, difondre i intercanviar bones pràctiques 

 ser punt de referència i trobada entre les necessitats de les persones, cuidadors i professionals 
amb l’oferta de serveis 

 fer una anàlisi de l’oferta pública i privada i la demanda de serveis (residències, etc.) com a eina 
per a la planificació de les necessitats; per exemple, en un context d’envelliment de la gent gran 

 realitzar un seguiment acurat de les accions dels serveis municipals i els seus impactes 

 determinar criteris per a l’avaluació de la qualitat dels serveis 

 Considerar els estudis fets en matèria de suport a les situacions relatives a la immigració. 
Cal demostrar amb dades les informacions tendencioses. 
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 Implantar un sistema d’avaluació multidisciplinària de les necessitats. Per tant, invertir en 
sistemes d’informació i incorporar noves competències en els professionals i avaluar la qualitat 
del servei dels proveïdors de serveis. 

 Compartir informació entre els diferents àmbits de la protecció social a Granollers (regidories, 
administracions públiques diverses, entitats socials...), per aconseguir una visió més global de les 
problemàtiques socials que afecten els nostres veïns. 

 Establir noves formes de gestió dels serveis d'atenció personals, qüestionant el mercat, 
redefinint la col·laboració publicoprivada i analitzant, sobretot, els efectes socials de les polítiques 
municipals. 

 Impulsar la Taula de serveis socials dels municipis de la conurbació (Granollers, Canovelles, 
les Franqueses i la Roca) per compartir experiències, projectes i coneixement en l'àmbit dels 
serveis socials i la lluita contra les desigualtats.  

 Estudiar la possibilitat de coordinar esforços i plantejar una possible consorciació de serveis per 
crear un organisme de gestió social eficient i adaptat a les noves necessitats i els nous temps, en 
què el mercat i la col·laboració publicoprivada i el reforç de les entitats del tercer sector fomentin 
nous espais de treball, promovent la innovació social. 

 

Equipaments en xarxa   

La ciutat disposa d’una xarxa d’equipaments socials municipals amb una especial dedicació a la 
infància, l’adolescència i les seves famílies. Al mateix temps, però, hem d’entendre també que el 
conjunt d’equipaments municipals són també equipaments socials. No podem obviar el paper clau 
per a la integració i cohesió social de tots els equipaments de salut, educatius, culturals, esportius i 
de promoció econòmica, de cooperació que siguin gestionats per l’Ajuntament o altres 
administracions que hi hagi a la ciutat. I també hem d’entendre que formen part d’aquesta 
immensa xarxa aquells equipaments d’entitats i associacions que desenvolupen activitats lligades 
a l’acció social. 

Per tot això, fem les propostes següents: 

 Potenciar la xarxa de Centres cívics com a equipaments de proximitat polivalents, oberts a 
totes les activitats ciutadanes, associacions i entitats, i per a totes les edats, perquè siguin espais 
d’integració i de relació social. 

Com a equipaments de proximitat, i plantejant polítiques socials integrals, els centres cívics de la 
ciutat han anat potenciant activitats diverses. Per això, creiem que no té sentit plantejar una 
xarxa d’equipaments paral·lela per a activitats socials municipals o per franges d’edat –
juvenils i/o infantils, gent gran–, ja que es poden compatibilitzar tots, com ho demostra l’experiència 
dels centres cívics granollerins.  

 Potenciar la xarxa de Centres cívics, amb l’obertura del centre cívic a la Masia Tres Torres. 

 Proposem incloure en la xarxa de Centres cívics altres equipaments municipals, com ara el 
Gra, equipament juvenil, els centres oberts (Ponent, Sud, Granollers Nord), la Casa de Cultura 
Sant  Francesc, etc., treballant la transversalitat de les propostes que s’hi generen. 

  I, convençuts que mitjançant la participació de la ciutadania i de les entitats implicades des del 
punt de vista social podem aplicar millors polítiques d’acció social, pensem que s’hauria de: 
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 Vetllar perquè aquells equipaments i serveis que depenen d’altres administracions i els que 
depenen del Departament de Benestar Social i Família siguin cogestionats amb l’Ajuntament 
i s’ajustin a les necessitats de la població, tenint en compte les especificitats de Granollers. 

 Impulsar accions de desenvolupament comunitari als barris de la ciutat fent dels centres cívics 
els espais productors d'aquestes i fomentant la col·laboració entre entitats i veïns.  

 Ampliar l’experiència de la Taula d’entitats del barri de Sant Miquel a altres barris de la ciutat, a 
partir dels espais que proporciona el centre cívic, generant dinàmiques de mediació i resolució de 
problemes de convivència. 

 

Serveis Bàsics d’Atenció Social  

Són equips formats per professionals del treball social, l’educació social i el treball familiar, que 
faciliten informació sobre els recursos socials i les prestacions disponibles, assessoren i orienten 
en relació amb els problemes que afecten les persones i llurs famílies i promouen la superació de 
les dificultats que puguin tenir. 

També són la porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i 
prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Granollers. Els SBAS treballen en xarxa amb 
els diferents serveis de la ciutat i amb les associacions i entitats que configuren el teixit social de 
cada barri per promoure, dissenyar i desenvolupar iniciatives, projectes i programes comunitaris. 

 Potenciar els equips dels SBAS millorant les seves ràtio de professionals, entesos com a 
conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten situacions socials de 
vulnerabilitat de manera temporal o permanent, aprofundint en el treball de prevenció de les 
situacions de risc i impulsant el treball transversal i en xarxa, amb altres serveis municipals i de la 
conurbació. 

 

Voluntariat i entitats d’iniciativa social 

 Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el marc de les entitats com 
a model de les persones compromeses en les necessitats socials. És important facilitar els serveis 
i els mitjans necessaris per desenvolupar una bona tasca, amb els elements imprescindibles de 
coordinació i de complementarietat. 

 Fomentar les entitats d’iniciativa social com a manera de participació en els serveis socials per 
fomentar la seva coresponsabilitat envers les polítiques socials de la ciutat, seguint el concepte de 
les entitats acollidores. És en aquest àmbit en què s’espera un creixement important d’iniciatives 
socials que puguin reforçar el paper de l’administració en aquest camp.  

 Reconèixer i promoure el tercer sector com a agent social i no lucratiu que coneix, té 
experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social. 

 Potenciar els “bancs de”, com el Banc del Temps, o el voluntariat a temps, com a plataforma 
de persones jubilades actives en el voluntariat social. Calen noves maneres d’aprofitament dels 
recursos comunitaris, de manera que es permet vehicular, quan escau, iniciatives solidàries. 

 Promoure la col·laboració amb la formació de cooperatives. 

 Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones 
dependents. 
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 Impulsar un centre per a la innovació social i de desenvolupament d'accions comunitàries, a 
Can Jonch, juntament amb les entitats socials de la ciutat. 

 Convertir Granollers en ciutat referent en l'impuls de bones pràctiques en l'àmbit del 
benestar social i treballar per convertir-la en seu de trobades, congressos i/o jornades de l'àmbit 
social en col·laboració amb les federacions del tercer sector català i europeu. 

 

B. BENESTAR DE LES PERSONES  

Atenció a la gent gran  

La diversitat de persones grans ens porta a dissenyar unes polítiques amb un enfocament basat en 
la promoció de la vida activa de les persones que vagi més enllà de les necessitats assistencials 
pròpies de l’edat. Polítiques actives, adequades i necessàries en aquest moment del cicle vital, 
amb un plantejament basat en l’acompanyament i desenvolupament de les capacitats. Calen 
mesures perquè la gent gran faci seva la ciutat i que potenciïn la cohesió social, perquè la jubilació 
laboral no suposi la jubilació de la ciutadania, sinó tot el contrari, un moment de plenitud personal 
enfocat cap a l’aprenentatge, el servei i el lleure positius. 

L’atenció a la gent gran ha de sorgir d’un treball planificat i amb objectius clarament definits per 
l’administració, amb la participació dels usuaris i de les entitats, incrementant les inversions 
en recursos socials.   

 Potenciar el Consell de la Gent Gran com a instrument per a la participació, la planificació i el 
seguiment i l’avaluació dels plans corresponents. 

 El pla integral de la gent gran, elaborat amb la participació de manera interdisciplinària de 
diversos tècnics de diferents regidories i la participació d’usuaris i entitats, ha de ser l’instrument 
que permeti donar atenció integral i una oferta integrada. 

 Dotar Granollers, si hi ha prou demanda, de serveis de residències assistides per a gent 
gran, pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, 
teleassistència i d’acompanyament de dia i residencials.  

 Treballar amb les altres administracions i les entitats per tal de garantir una xarxa d’apartaments 
tutelats o de residències, per a aquelles persones que tinguin un nivell alt de dependència. En 
aquest sentit, proposem la creació d’apartaments tutelats i residència ubicats a la plaça de 
Barangé dins de la nova urbanització de la zona. 

 Tot i que la planificació de places en el territori és competència de la Secretaria d’Inclusió Social i 
de Promoció de l’Autonomia Personal (antic ICASS) de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
ha d’incidir en l’augment de les places residencials i de centre de dia de la ciutat.  

 Potenciar la creació de places de residència noves i de noves places en centres de dia, de les 
quals almenys un 50 % haurien de ser públiques o concertades. 

 Elaborar el projecte, d’acord amb el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, de la 
residència per a gent gran als terrenys de l’antiga pista d’handbol del carrer de Tetuan. 

 Crear habitatges tutelats nous, públics i en règim de lloguer social. En el cas d’habitatges per 
a la gent gran, es proposa la fórmula de pisos assistits, que suposa el fet de disposar de serveis 
compartits entre tota la promoció d’edificis. Fer-ho conjuntament amb associacions i fundacions.  
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 Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu 
sola i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les 
necessitats de les persones grans sense plena autonomia i també a les persones que en tenen 
cura.  

 Tenir present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar l’envelliment actiu i preveure la 
necessitat de més recursos sociosanitaris com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis 
de titularitat municipal com en els que la competència és de les administracions superiors. 

 Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu 
sola, i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats, que donin resposta a les 
necessitats de les persones grans sense plena autonomia, així com a les seves persones 
cuidadores. 

 Vetllar per la qualitat de vida a casa de la gent gran autònoma amb uns òptims serveis 
d’atenció domiciliària, la cobertura de teleassistència, mesures de tutela i seguiment, àpats a 
domicili, promoció d’habitatges amb serveis compartits o la capitalització de l’habitatge en vitalicis 
per a habitatge compartit, especialment per a persones soles més grans de vuitanta-cinc anys i 
menors que presenten risc per malaltia, perquè la gent gran ha de poder viure a casa seva, en 
condicions dignes, mentre que el seu nivell de dependència els ho permeti. 

 Potenciar l’atenció domiciliària com a prestació clau i integrada de l’assistència primària i 
promoure la seva qualitat, amb el reforçament del Servei Social d’Assistència Domiciliària 
(SSAD), amb propostes com: 

 Promoure canvis en l’atenció domiciliària per oferir una cobertura horària més àmplia, millorar 
l’accessibilitat i afavorir la continuïtat assistencial.  

 Reforçar els professionals d’infermeria dins l’atenció domiciliària.  

 Fer evolucionar els equips PADES (atenció domiciliària especialitzada sanitària). 

 Crear una xarxa de servei d’ajut domiciliari, coordinadament entre la Diputació de Barcelona 
i les administracions locals, a fi d’arribar a totes les persones grans que ho necessitin. 

 Plantejar la possibilitat de fer un treball de tendència comunitària creant grups d'ajuda mútua, 
reforçant vincles veïnals..., per a la detecció de situacions d'emergència social als barris. 

 Impuls i extensió del Programa Més a Prop, resultat de la cooperació entre administracions 
públiques locals i entitats d'iniciativa social, i adreçat a persones de més de vuitanta anys que no 
reben cap prestació de serveis socials, per tal d’informar, valorar i derivar les persones grans dels 
diferents serveis i alhora realitzar una fotografia del col·lectiu, per tal de planificar i/o optimitzar els 
recursos existents. 

 Fomentar el coneixement i la pràctica d'hàbits preventius per a la cura de la pròpia salut. L’esport 
per a la gent gran ha de ser útil per mantenir el seu estat físic i afavorir la seva integració social. 

 Impulsar la utilització de les TIC, a través d’accions formatives dirigides específicament a la gent 
gran, i adaptant la tramitació de serveis per a la gent gran amb interfícies entenedores i d’ús fàcil. 

 Millorar la mobilitat de la gent gran, a través de l’adaptació de les estructures viàries a les seves 
necessitats i limitacions, incorporant criteris de seguretat en la planificació urbana, millorant 
l’accessibilitat al transport públic i controlant la velocitat del trànsit i la disciplina viària. 

 Implantar un sistema d’avaluació de les necessitats, dins l'Oficina d'Estudis del Pla 
Estratègic, per poder definir plans individualitzats de serveis.  
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 Consolidar el paper clau de l’assistència primària i dels serveis comunitaris. Impulsar el 
diagnòstic precoç i evitar o reduir la pèrdua d’autonomia de la gent gran. 

 Potenciar el programa de serveis a domicili, a través dels serveis de treballadors familiars: servei 
de neteja i higiene de la llar, servei de menjador a domicili, servei de bugaderia. 

 Programes de prevenció i d’assistència a la gent gran coordinats amb Salut per a aquelles 
situacions socials complexes que requereixen una actuació integrada. 

 Planificar actuacions conjuntes amb els CAP per dissenyar un pla d’actuació per tenir cura de les 
persones cuidadores que ens permeti detectar precoçment les que presenten sobrecàrrega. 
Integrar-les en les decisions del pla de cura. Actuar preventivament dins l’entorn familiar pel que fa 
als tràmits burocràtics previsibles (adaptabilitat de l’habitatge i sol·licitud d'ajudes). 

 Regularitzar el sector informal a l’entorn de les persones cuidadores. Promoure’n la formació de 
cooperatives. 

 Impulsar la creació de grups d'ajuda mútua entre veïns dels diferents barris de la ciutat per crear 
mesures de seguiment i atenció a les persones grans soles, que ajudin a reforçar el control i 
l'atenció de les àrees bàsiques d'atenció social i els serveis d'atenció domiciliària (per exemple: 
cadenes de trucades diàries entre veïns per interessar-se per l'estat de salut i les necessitats de 
les persones de +65 o +85 del barri). 

 Les administracions han de facilitar que la gent gran pugui ser activa i participativa, en funció de 
les seves capacitats. Han de ser protagonistes de les pròpies polítiques, tant en les activitats 
específiques del col·lectiu, com en aquelles d’àmbit general. Igualment les administracions han de 
potenciar les activitats intergeneracionals especialment amb els col·lectius més joves. 

 Impulsar les Jornades Culturals de la Gent Gran, com a gran activitat per implicar tota la 
ciutadania i conscienciar-la sobre la gent gran. Per això, caldrà implicar-hi tota la ciutat: escoles, 
comerços, institucions, etc. 

 Expansió de l’Espai Actiu de la Gent Gran. L’equipament destinat actualment a dinamitzar el 
col·lectiu de la gent gran, i que es troba a l’antiga Escola Bressol Cangur, s’ha de poder estendre a 
d’altres equipaments municipals. 

 Impulsar activitats culturals per a la gent gran en el conjunt de la programació i equipaments 
culturals de la ciutat, com ara el Teatre Auditori de Granollers, la Festa Major de Blancs i Blaus i 
Roca Umbert. 

 

Persones amb manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència 

 Potenciar el Servei Social d'Ajut a Domicili (SSAD), prestat per professionals qualificats, que es 
realitza a la llar de l'usuari o usuària, dirigit a proporcionar atencions a aquelles persones i famílies 
en situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques 
familiars. 

 Impulsar el Centre per a l'Autonomia Personal Sírius, que dona atenció i suport a persones amb 
autonomia reduïda −persones amb discapacitat, persones amb dependència−, a persones grans 
que tinguin manca d'autonomia, a cuidadors, a familiars, a professionals i a qualsevol persona 
interessada. Aquest servei ofereix: 

http://www.granollers.cat/benestar-social/persona-manca-dautonomia-personal-discapacitat-io-dependencia
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 orientació i assessorament sobre ajudes tècniques, adaptació de l'entorn i supressió de 
barreres arquitectòniques per tal de millorar l'autonomia personal en persones amb 
dependència i/o per facilitar la feina del cuidador 

 assessorament en la tramitació d'ajudes econòmiques de la Generalitat 

 orientació en la sol·licitud del grau de discapacitat 

 informació dels serveis i recursos existents relacionats amb centres de dia, residencials, d'oci i 
de treball per a persones amb discapacitat 

 formació per a professionals i futurs professionals i per a cuidadors de persones amb 
dependència 

 Aprofitar l'impuls de l'Hospital de Granollers com a centre de referència en l'atenció a persones 
amb dependència, juntament amb el programa SÍRIUS del Departament de Benestar Social i 
Família, potenciar la creació de programes de formació i emprenedoria al voltant del sector 
de la dependència i la falta d'autonomia de les persones: buscar sinergies amb empreses 
d'arquitectura pel que fa a l'adaptació dels habitatges per a persones amb dependència, empreses 
tecnològiques, domòtica, disseny per a tothom... 

 Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia 
personal. 

 Crear un sistema integrat de transport adaptat. 

 Elaborar plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en 
l’àmbit social com en el laboral. 

 Donar suport a la integració laboral de persones amb discapacitats. En aquest sentit, es poden 
prioritzar i afavorir les accions de suport a les entitats i empreses que realitzen projectes 
d’integració. 

 Fomentar el voluntariat de les persones amb discapacitats, tant sigui participant en entitats i 
associacions de la ciutat com en la realització d’accions d’acompanyament a gent gran, etc. 

 

Atenció a les famílies, la infància i l’adolescència 

Estem convençuts que el suport a les famílies és un dels valors que s’ha de reivindicar, després de 
massa anys d’abandonar-la i deixar-la en mans dels que la veuen només com un element 
tradicional i que representa els valors més conservadors. Volem impulsar polítiques de suport a les 
famílies, respectant i considerant tots els nous models de família de les societats modernes. 

Implementar projectes mancomunats amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i administracions supramunicipals (Consell Comarcal, Diputació) per 
promoure actuacions o serveis com els d’orientació a les famílies, fent especial atenció en els 
mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de vulnerabilitat social. 

 Desenvolupar un pla integral d’atenció a la família, des del consell municipal de serveis socials, 
que inclogui polítiques adreçades a les famílies al llarg del cicle vital, entre d’altres: 

 Polítiques que parlin de les famílies en plural, ja que les realitats socials i models familiars 
estan en transformació i són cada vegada més diverses i plurals. 

 Polítiques socials el més obertes i atentes possible a totes les realitats familiars i personals per 
tal de donar-los suport al benestar en el context de les seves realitats vitals i familiars. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.c7a2fef9da184241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=9e3725d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9e3725d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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 Estratègies que conjuntament amb altres actors desenvolupin un pla d’actuació que prevegi 
accions, serveis, projectes, en l’àmbit de les polítiques socials, educatives, culturals, 
esportives, etc., per tal de donar suport al benestar familiar al llarg de la vida. 

 Generar un model de governança interna que tingui un doble nivell d’intensitat. Per una banda, 
una forta aliança i coordinació entre serveis socials, educació i salut per tal de configurar un 
motor de treball per al benestar familiar. I, per altra, en relació amb la resta d’àrees, cercar les 
complicitats i la confiança com els millors camins per aconseguir la màxima implicació en 
aquestes polítiques. Treball en xarxa portes endins de l’Ajuntament i també compartit amb el 
màxim nombre d’actors socials que tinguin la capacitat de generar sinergies i impactes 
significatius en el benestar familiar. 

 Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i les administracions 
supramunicipals −consells comarcals i Diputació de Barcelona− per promoure actuacions o 
serveis com ara els centres d’atenció a la infància i a l’adolescència, fent especial atenció als 
mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d’exclusió social.  

 Elaborar un pla de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents 
del municipi. Entre d’altres, el pla hauria de potenciar programes públics per a l’alimentació, de 
suport econòmic, de suport i orientació educativa, de conciliació... 

 Treballar activament i transversalment per a la prevenció i la detecció de les situacions de risc 
i de maltractament, especialment per a la infància i l’adolescència, a les dones i a la gent gran. 
Establir protocols d’actuació per prevenir-los, garantir el  suport i acció integral per a les víctimes. 

 Potenciar la xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència 
des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, 
maltractament, negligència, conductes de risc, ...  

Actualment, es treballa amb una xarxa de serveis adreçats a la infància i l'adolescència i les seves 
famílies –la Xarxa de Centres Oberts–, serveis de prestació garantida, segons la Cartera de 
Serveis Socials, que tenen com a objectiu educar, compensar i sociabilitzar infants i joves en el 
seu temps de lleure. Amb una visió de serveis preventius, donen suport, potencien l'adquisició 
d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo, d'hàbits i normativa social. Per això, ofereixen en horari 
extraescolar activitats lúdiques, tallers de treballs manuals, reforç escolar, jocs, esports, activitats 
de relació, activitats formatives i compensatòries, de dinamització del barri... 

Fins al moment, Granollers disposa dels centres oberts de Ponent (carrer de València), Sud (carrer 
de Roger de Flor - Espai Cangur), Centre (passeig de la Muntanya – AV Font Verda), Congost 
(carrer de Maria Palau) i Nord (carrer del Lledoner - Centre Cívic Nord). 

 Vetllar perquè les entitats educatives en el temps de lleure de la ciutat acompanyin els infants, 
adolescents i joves en espais inclusius de lleure alternatius de caràcter positiu on es potenciï la 
participació, l’autogestió i la cohesió social. 

 Impulsar programes de capacitacions parentals, escoles de pares i mares, acompanyaments 
domiciliaris en la cura dels infants i adolescents..., en la línia de prevenció i protecció de situacions 
de negligència o possible maltractament envers infants i adolescents, treballant conjuntament amb 
la Secretaria de Família en l’àmbit de la parentalitat positiva. 

 Promoure les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les 
famílies. 
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 Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats –
salut, lleure... 

 Afavorir la conciliació d’horaris laborals i familiars amb els horaris escolars dels infants. Per 
tal de donar exemple des de l’Ajuntament, garantir que els treballadors municipals puguin 
disposar de flexibilitat horària laboral per contribuir a la conciliació de la vida personal i laboral. 

 Garantir el suport econòmic i tècnic a les AMPA per mantenir els serveis educatius 
complementaris que facilitin activitats extraescolars de caràcter esportiu, creatiu, etc. i permetin la 
millora de la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 Mantenir les activitats educatives a les ludoteques i als centres cívics. 

 Concertar a través de clàusules socials amb els esplais i els clubs esportius de la ciutat la 
participació dels infants, els adolescents i els joves de famílies en situació de risc, durant tot l’any i 
especialment en èpoques de vacances. 

 Revisar i actualitzar les estratègies i propostes del Pla local d’infància i adolescència.  

 Mantenir el Programa per a la Detecció de les Famílies en Situació de Risc. Detecció 
mitjançant la coordinació d’escoles bressol, de primària i secundària, AMPA, EAIA, EAP, serveis 
socials bàsics, hospitals, centres cívics, policia local, etc., i actuació de manera ràpida i eficaç. 
Reforçar i aprofundir en la coordinació entre els diferents nivells d’intervenció. 

 Estudiar de manera personalitzada les situacions de risc i buscar-hi una sortida rehabilitadora, 
sempre que sigui possible des del punt de vista psicosocial, adaptada a les necessitats de les 
famílies potencialment afectades. 

 Mantenir el Programa de Prevenció i Tractament de l’Absentisme Escolar, d’acord amb els 
serveis d’Educació i Seguretat Ciutadana. 

 Impulsar el treball dels educadors socials en medi obert que es realitza amb infants i joves, 
treballant més coordinament amb les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats. 

 Potenciar els programes i recursos orientats a la prevenció i mediació per a la resolució de 
conflictes familiars des del punt de vista d’infants i joves, coordinadament amb els centres 
educatius. 

 En coordinació amb els CAP i l’Hospital General de Granollers, propiciar l’alletament matern. 

 Impulsar un Programa de prevenció dels maltractaments infantils, en coordinació amb els 
altres serveis implicats i els estaments de la ciutat que poden fer-ne una detecció: centres 
educatius, CAP, Hospital, ... 

 Crear la figura del Defensor dels Infants, per tal de vetllar per situacions de maltractaments a 
infants, depenent de l’Oficina de Defensa de la Ciutadania, que des d’ERC – Acció Granollers 
volem recuperar a Granollers  (vegeu el programa de Drets de les Persones). A semblança del 
Síndic de Greuges adjunt per als infants, a escala municipal es pot crear la mateixa figura, per tal 
de tractar els casos en referència als infants i adolescents. 

 Revisió permanent del sistema d’ajuts de menjador escolar, material i llibres, d’acord amb el 
consell municipal de serveis socials. Actualment, es concedeixen els ajuts següents: 

 Ajut de material  
 Ajut de llibres 
 Ajut de menjador 
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 Promoure entre les escoles de Granollers la socialització de llibres de text. 

 Impulsar beques d'estudis superiors (FP, grau, postgrau) per a estudiants de famílies amb 
rendes baixes. 

 Manteniment del Punt de Trobada, en coordinació amb els jutjats i la DGAIA, com un servei que 
ofereix un espai neutral, acollidor i imparcial, adequat per donar compliment del règim de visites 
entre fills i filles i progenitors no custodis, que intenta facilitar el dret que té l'infant de veure i 
relacionar-se amb els seus pares. És un servei transitori, que ha de permetre i garantir el benestar 
i la seguretat del menor, mitjançant la intervenció dels professionals a l'espai. 

 Augmentar els avantatges municipals a famílies amb els títols de família nombrosa i 
monoparental: IBI, escombraries, potenciar la xarxa d'avantatges a serveis i botigues... 

 Detectar amb més precisió famílies nombroses i monoparentals d'especial vulnerabilitat i amb 
rendes baixes i fer-ne un seguiment més acurat des de serveis socials. 

 Dins del Pla de mobilitat, crear aparcaments per a famílies amb espais més amplis per aparcar. 

 

Pobresa i exclusió econòmica 

La crisi ha augmentat les situacions d’exclusió, també a Granollers. Per això, la lluita contra l’atur 
és un repte de ciutat ineludible per tal de reduir-ne els efectes. Caldrà que els equips de serveis 
socials, educació i promoció econòmica accentuïn la seva capacitat d’actuació conjunta, tant per 
prevenir totes les situacions de dificultat personal i d’exclusió social com per a la detecció 
de casuístiques, com per a la determinació de plans i estratègies de millora de l’ocupació. Per 
això, proposem: 

 Atendre de manera integral les noves situacions de pobresa des dels Equips de Serveis 
Socials Bàsics, en coordinació amb la resta de serveis municipals. Per tal de combatre les 
situacions de pobresa, s’activarien actuacions transversals i integrals de totes les regidories 
implicades, com habitatge, salut, ocupació, educació, etc., en especial, amb l’àmbit de promoció 
econòmica i educació, per tal d’oferir orientació cap a l'ocupabilitat. 

 Augmentar les places dels menjadors socials i crear nous espais per a l'atenció d'emergències 
socials: menjar i allotjament. Repensar la situació geogràfica dels possibles nous menjadors 
socials en funció de les necessitats socials que es detectin, incitant la col·laboració de particulars, 
entitats socials i altres (per exemple: possibilitat d'iniciar converses amb la congregació dels frares 
per crear algun espai per atendre emergències socials a la zona nord de la ciutat). 

 Iniciar converses amb tots els agents implicats per mirar de trobar una solució justa a la 
problemàtica actual que representa el fet que molts granollerins arribats a la nostra ciutat es 
dediquin a buscar ferralla i cartró com a únic mitjà de supervivència.  

 Crear un espai de capacitació i de tutela de persones o famílies en situació d’exclusió 
social, tipus empresa d’inserció amb habitatge social, tenint en compte la situació de 
precarietat econòmica, legal, laboral i d’habitatge. I, en un segon moment, per tal de fomentar la 
possibilitat que aquestes persones s'uneixin en cooperativa per poder regular la seva situació de 
treball i buscar acords amb les empreses de reciclatge per normalitzar aquesta pràctica.  

 Ampliació del Programa de transeünts que gestiona l’Ajuntament, com a servei d’acolliment 
d’urgència. Actualment, consta de quatre places per a l'allotjament, sopar, esmorzar i transport per 
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a persones que es troben de pas per la ciutat i facin demanda de cobrir les seves necessitats 
d'aixopluc de manera breu i temporal. 

 Fer de Granollers un territori cooperatiu. Per això, proposem crear a Can Muntanyola una 
línia de treball per a l'impuls de cooperatives tendint cap als postulats de la democràcia 
econòmica. 

 Foment de l'economia social a través de la formació i el suport a l'emprenedoria. Crear 
programes de formació per a les escoles de la ciutat. 

 Crear la xarxa de microcrèdit local de Granollers, unint el treball de bancs i entitats del tercer 
sector, potenciant línies de crèdit per a col·lectius amb necessitats socials, emprenedoria i 
economia social. 

 Obrir una línia d'estudi a Can Jonch que tingui com a base de treball el concepte de 
desigualtat (nord-sud, desigualtat social a la UE, a Catalunya...). Impuls de cursos, seminaris, 
xerrades, etc., i treball de divulgació mitjançant les escoles i els centres cívics de la ciutat. 
Possibilitat de buscar col·laboracions de formació amb universitats i càtedres que tinguin com a 
objecte d'estudi la desigualtat. 

 Impulsar, també a Can Jonch, una línia de treball que explori experiències i bones pràctiques 
en l'àmbit de la lluita contra la desigualtat a escala catalana, europea i mundial. Creació d'un 
centre de bones pràctiques locals que treballi per eradicar la desigualtat i fomentar el concepte 
d'innovació social en les polítiques públiques.  

 Convertir Granollers i la seva conurbació en un territori socialment responsable, referent en 
l'àmbit de la responsabilitat social corporativa per a les empreses, buscant sinergies de 
col·laboració entre empreses amb objectius estratègics comuns. 

 Impulsar a Granollers el programa Apropa Cultura de la Diputació de Barcelona, d’inclusió per a 
persones amb risc d’exclusió social, ampliant les possibilitats d’assistència i participació en la 
programació cultural municipal, fent realitat el dret a la cultura per a tothom. 

 

Habitatge social 

 Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes les persones i famílies en situació de pobresa, de 
risc i d’exclusió social. 

 Projecte Tothom amb un Sostre, complementant la tasca del Xiprer. Signar un acord amb els 
pares franciscans perquè posin les seves instal·lacions a disposició de la gent més necessitada a 
canvi que l'Ajuntament es faci càrrec del manteniment de l’edifici. I que Granollers Promocions 
posi a disposició d'entitats els habitatges buits per tal de destinar-los a l'acollida de ciutadans i 
ciutadanes sense recursos. 

 Fer de Granollers Promocions l'òrgan central de la política de lloguer social a la ciutat. 

 Buscar la col·laboració amb els bancs de la ciutat perquè s'avinguin a crear un mercat de lloguer 
extens i sòlid (prioritzar col·lectius amb especial dificultat d'accés a l'habitatge: joves, rendes 
baixes...).  

 Potenciar experiències per fomentar l'habitatge compartit: entre persones soles, entres joves i 
gent gran, entre famílies, comunitat de veïns. 
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 Convertir Granollers en un territori lliure de desnonaments creant l’Oficina per a l'habitatge 
social i dotar-la de recursos i personal. 

 Buscar la col·laboració i treballar conjuntament amb entitats ciutadanes que treballen per evitar 
els desnonaments i l'exclusió socioresidencial (PAH i Servei de Mediació d'Habitatge Càritas).  

 Impulsar la mediació en els casos de persones i famílies que no poden afrontar el pagament del 
lloguer i/o crèdit, amb l’assessorament del Col·legi d’Advocats, des de l’Oficina per a l’habitatge 
social.  

 Estudiar experiències i pràctiques socials innovadores en la política d'habitatge: housing first, 
cooperatives d'habitatges, masoveria urbana, etc. 

 Augmentar els pisos a disposició de les entitats socials de la ciutat per a situacions 
d'emergència social. 

 Estudiar mesures eficaces per forçar els bancs i les entitats de crèdit perquè cedeixin com a 
habitatge social els pisos buits i trobar maneres d'obligar-los que solucionin de manera urgent 
les problemàtiques que pateixen les comunitats de veïns de la ciutat amb els pisos desocupats 
que són propietat dels bancs (impagament de rebuts, brutícia acumulada...). 

 Detectar problemàtiques de convivència en pisos amb sobreocupació i estudiar mesures per 
a la millora de les condicions d'habitabilitat a causa de situacions d'amuntegament i infrahabitatge. 

 Obrir línies de crèdit per a la millora d'habitatges: façanes, ascensors, climatització, etc. 

 Impedir l'exclusió social residencial i evitar, tant com es pugui, la guetització de determinats 
barris. La ciutat és un tot divers i únic. Inclusiu i cohesionat. Cal redefinir els serveis públics i fer 
una distribució acurada i homogènia dels serveis municipals perquè arribin a tothom. 

 Formalitzar ajuts per al pagament de l’habitatge, per garantir el dret a l’habitatge a tothom. 

 Crear un fons per combatre la pobresa energètica amb la clara determinació que a cap família 
se li tallin els subministraments bàsics, com la llum, l'aigua o el gas. Treballar més la implicació de 
les empreses subministradores en el funcionament d’aquest fons. Analitzar la possibilitat d’establir 
microdonacions per complementar-lo. 

 Crear a escala local un registre de pisos provinents de desnonaments d'entitats bancàries i 
d’aquells habitatges provinents de la SAREB i posar-los a disposició de la borsa de lloguer social. 

 

Espais públics 

 Estudiar noves utilitats socials per als solars buits a la ciutat, potenciant-ne, si és possible, 
l'ús comunitari, i fent possible que les associacions de veïns optin per la cogestió.  

 Innovació social en l'àmbit de la gestió publicoprivada d'espais; impulsar una línia d’ajuts per a 
projectes compartits. 

 Impulsar i redefinir els usos comunitaris de jardins i espais municipals com els jardins del 
Museu de la Tela, els patis escolars, el parc de Ponent. etc. 

 Potenciar l'ús comunitari de zones propietat de l'Església catòlica com el pàrquing de la 
parròquia dels frares o els jardins de la masia de l'Hostal, recuperant-les per a ús veïnal. 

 


