
 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 
 
ACTA DE LA  REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
 
Manresa , 22  de juny de 2016, a les 19:00  hores  a la sala de  reunions del 
Centre Cultural del Casino. 
 
PARTICIPANTS:  
  
Membres del consell: 
Sra.  Àngels Santolària, presidenta del consell, de l’Ajuntament de Manresa  
Sra.  Josefina Ramírez, secretària del consell, de l’Ajuntament de Manresa 
Sra. Fina Riera, vocal, de la Fundació AMPANS. 
Sra. Esperança Escudé, vocal, del CDIAPB. 
Sr. Jaume Espinal, vocal, de Caritas Manresa 
Sra. Rosa Carulla, vocal, de la Fundació Althaia 
Sra. Mercè Jubells, vocal, del Col·legi de treballadores socials. 
Sr. Miquel Riera, vocal, de Creu Roja Manresa. 
Sr. Pilar Izquierdo, vocal , de la Fundació Rosa Oriol 
Sra. Josep Ma Fius , vocal, representant de CIU 
Sr. Felip Gonzalez, representant de PSC. 
Sr. Jose Antonio Sierra, vocal, representant de DM 
 
 
No assistents o excusats: 
Sra. Alba Oms, vocal, de la Fundació sociosanitària de Manresa. 
Sr. Miguel Cerezo , vocal, representant de Ciutadans 
Sr. Gabi Palomero, vocal, representant de la CUP. 
Sr. Miquel Davins, vocal, representant polític no adscrit. 
Sra. Anna Carbonell, vocal, de l’ Institut Català de la Salut. 
Sr. Juan Manuel Bendala, vocal, de la Fundació Cots 
Sra. Teresa Campanera, vocal  del Servei Català de la Salut. 
Sra. Mariona Homs, vocal, representant d’ ERC. 
Sra. Anna Ma Prats, representant de la Fundació Tomàs Canet 
Sr. Pere Sobrerroca, representant de la Comunitat de Sant’Egidio 
 
 
 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta del dia 24 de novembre de 
2015 sense cap esmena . 
 
2. Diàleg del Pla de Govern. 
 
Amb motiu d’aquest punt de l’ordre del dia assisteixen a la reunió altres entitats 
i persones que no formen part del consell: 

- Joan Flotats. Representant d’Aigües de Manresa. 
- Francisco Pouso. Representant de l’AAVV de la Font dels Capellans. 



- Antònia Calsina. Representant de l’AFA (associació de familiars 
d’Alzheimer) 

- Maria Carrera. Representant de l’Espai social La Pedrera 
- Eva Cuadrado. 

 
La Regidora procedeix a explicar que l’Ajuntament de Manresa mitjançant un 
procés participatiu està elaborant el Pla de Govern 2016-2019 que recollirà les 
principals actuacions que es faran els propers anys a la ciutat. Es fa un repàs 
de les actuacions de serveis socials i s’informa de què es pot participar 
mitjançant la web municipal fent-hi totes les aportacions que es vulgui, s’explica 
com s’ha de fer i també es convida a les persones allà reunides perquè si volen 
ja poden fer aportacions.  
 
La majoria dels presents comenta que s’ho miraran amb calma i amb altres 
membres de les entitats que representen i faran les aportacions per internet. 
Tan sols es recull una aportació que fa en Jaume Espinal de Caritas, demana 
que s’inclogui “el desenvolupament de projectes de masoveria urbana”. La 
Regidora comenta que es recull l’actuació i que es mirarà d’incloure en l’apartat 
de serveis socials o el d’habitatge. 
 
3. Memòria de Serveis socials. 2015. 
 
La Pepi Ramírez fa un repàs dels resultats de la Memòria 2015, el document ha 
estat entregat a l’inici de la reunió. Es van realitzant comentaris al respecte per 
part dels membres del consell especialment pel que fa la gràfica que mostra les 
ajudes d’aliments que es fan durant l’any. Aquests ajudes no disminueixen i 
només es fan per famílies sense ingressos o en una situació econòmica molt 
precària i perquè estan pendents de rebre alguna prestació. Les persones que 
tenen RMI, un subsidi,... no reben ajudes d’aliments. 
Els representants de les entitats es pregunten que es pot fer per a poder ajudar 
també a  aquest col·lectiu de persones que encara que cobrin una prestació, 
aquesta és molt petita i per tant és sabut que no cobreix les necessitats 
bàsiques de la família.  
 
La Rosa Carulla comenta que realment s’estan trobant a nivell de salut amb 
problemàtiques de persones amb malalties cròniques tipus diabetis que tenen 
descompensacions per no portar una alimentació correcta.  
 
I el Jose Antonio Sierra comenta la solució passa perquè la gent trobi feina i per 
tant per impulsar polítiques actives d’ocupació. 
 
L’Esperança Escudé informa que els nens amb necessitats educatives 
especials tenen dret a beques, que es tramiten a través de l’escola.  
  
4. Creació i posada en marxa de la Taula del 3r Sector 
 
S’informa que el dia 12 de maig de 2016 es va constituir la taula del tercer 
sector per a les emergències socials. Està formada per les entitats: 

- Caritas 
- Creu Roja 
- Fundació Rosa Oriol 

I els representants polítics que conformen el Consistori.  



La finalitat és coordinar el treball que totes les entitats realitzen en la lluita 
contra l’exclusió amb l’administració, per tal de garantir els drets i la cobertura 
de les necessitats bàsiques a tota la població.  
Aquest any s’ha trobat dos cops, el 12 de maig i el 9 de juny, s’ha treballat el 
tema de la cobertura de l’alimentació dels infants, especialment els que ja 
tenien beca de menjador durant l’estiu. 
 
S’ha acordat entregar, a través de Creu Roja, targetes Bon Area per un import 
de 26€ per infant, durant els mesos de juliol i agost, per un total de 344 infants i 
un import previst de 18000 €.. 
 
La Fina Riera de la Fundació Ampans sol·licita formar-ne part. 
 
 
5. Precs i preguntes. 
 
En aquest apartat en Felip Gonzàlez demana si de cara a aquest any es 
presentarà un altre Informe Social, que el darrer és del 2014 i per tant seria 
adequat tornar-ne a fer un altre. 
 
De cara a la propera trobada s’acorda que la representant de la Fundació Rosa 
Oriol, entitat que gestiona la plataforma dels aliments, farà una descripció amb 
dades de com està funcionant aquest servei perquè es pugui debatre aquest 
tema. 
  
La presidenta dóna per finalitzada la sessió .  
 
 
 

 
 
 


