
 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS  
 
ACTA DE LA  REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
 
Manresa , 21 d’abril de 2015, a les 19  hores  a la sala de  reunions del SIAD 
de l’edifici del carrer de la canal, 6. 
 
PARTICIPANTS:  
  
Membres del consell : 
Sra.  Mercè Rosich, 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 
Sr. Miquel Riera, vocal, de Creu Roja Manresa 
Sra. Rosa Carulla, vocal, de la Fundació Althaia 
Sra. Mercè Jubells, vocal, de Delegació Territorial del Col·legi de TS. 
Sr. Juan Manuel Bendala, vocal, de la Fundació Cots 
Sra. Mireia Estefanell, vocal, representant d’ ERC. 
Sra. Rosa Ballarà, vocal, representant de CIU 
Ma Jesús Pérez, vocal, representant de PSC. 
 
Persones convidades o representants d’entitats que formen part del 
consell:  
Sra. Montse Mestres, cap de servei de l’Ajuntament de Manresa. 
Sr. Enric Pallarès, de la Fundació Rosa Oriol 
 
Excusats i excusades: 
Sr. Manel Valls, Fundació sociosanitària de Manresa. 
Sra. Teresa Campanera, Servei Català de la Salut. 
Sr. Adam Majó, de la CUP. 
Sr. Sebastià Llort. de PXC. 
Sr. Joan Comas, del PP. 
Sra. Anna Carbonell, Institut Català de la Salut. 
 
ORDRE DEL DIA :  
 
1. S’aprova l’acta del dia anterior. 
2. La Sra. Ramírez repassa les dues reunions que s’han realitzat de la 

comissió de necessitats socials, el resum es va adjuntar a la convocatòria. 
De les reunions fetes s’extreuen unes conclusions de temes a treballar que 
s’acorda que es reprenguin quan comenci la nova legislatura. El tema que 
genera més debat és el de realitzar una memòria conjunta de les entitats i 
dels serveis socials municipals. Es va fer una reunió expressa sobre aquest 
tema i va quedar palès les dificultats de poder extreure les mateixes dades 
per part de totes les entitats, especialment les de Salut, tema que va 
corroborar la Sra. Rosa Carulla. De totes formes al finals d’aquest any 
s’intentarà poder fer un recull de dades conjuntament i es demana que es 
lideri des de l’Ajuntament tot i les dificultats. 



 
3. S’entrega la memòria de Serveis Socials de l’any 2014. Es valora que la 

situació és molt similar a l’any passat, els indicadors i les dades de 
persones ateses són significativament iguals a les de l’any 2013, i per tant 
es fa un repàs molt superficial d’aquest document. Es demanen aclariments 
respecte el nombre de PIAS realitzat, i el funcionament d’aquest document. 
També s’aborda el tema de l’habitatge, s’explica com funciona la mesa 
d’emergències de l’Agència de l’habitatge de Catalunya i com està anant el 
programa de la treva hivernal, de la pobresa energètica. Es recorda que hi 
ha constituïda una Taula d’habitatge i una Taula de pobresa energètica de 
la qual en formen part bastants membres del consell i allà es discuteixen 
aquestes problemàtiques i se’n busquen solucions.  

 
 

4. Debat sobre la presentació i el document de l’Informe Social 2014. Es valora 
que es va fer una presentació reeixida i que és un bon document. El resum 
de les aportacions fetes és: 

 
a. Cal fer una revisió continuada de l’informe. 
b. És important que en una altra edició es puguin incloure també 

dades de les entitats socials que treballen a la ciutat. 
 

Diferents membres del consell que no van poder assistir a la jornada 
demanen el document en paper i s’acorda que el podran passar a buscar 
per l’edifici Infants. També es recorda que el document està penjat a la web 
de manresainclusió 
 

5. Precs i preguntes. Un membre del consell comenta el tema de les beques 
de menjador, com havia anat aquest any i com es podia garantir que no els 
faltés l’alimentació als nens becats quan acabés el curs escolar. No es 
disposa de les dades en aquest moment i per tant no es poden establir 
acords. Es fan diverses propostes, per una banda Creu Roja comenta el 
sistema que tenen ells de targetes moneder de la Àrea de Guissona, amb 
aquesta targeta es poden adquirir els aliments que es desitgen, dins d’uns 
límits, en les botigues d’aquesta empresa. Respecte aquest tema es 
proposa que des de l’Ajuntament es facin arribar els números d’infants 
becats  i el cost que suposa perquè es pugui fer la valoració des del consell 
de com cobrir el 100% de les beques de cara a un altre curs, i cobrir 
aquesta necessitat de cara als mesos de juliol i agost. 

 

La presidenta dóna per finalitzada la sessió a les 21 hores recordant que és la 
darrera reunió del Consell amb ella com a presidenta i donant les gràcies per la 
feina feta i fer fácil el treball dins d’aquest Consell. 
 
 
 
 
 

 
 

 


