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L'equip de govern preveu augmentar l'any 2009 el pressupost
destinat a Serveis Socials en un 15%

Dimecres 12 de novembre de 2008
El 2008 s'han incrementat les sol·licituds als diferents serveis de la Regidoria, i
s'han portat a terme millores destinades a la població L'equip de govern preveu
augmentar en un 15% la partida pressupostària destinada a polítiques de serveis
socials de cara a l'any 2009, amb l'objectiu de millorar els serveis que s'ofereixen
des de l'Ajuntament de la vila. L'increment obeeix al compromís de l'equip de
govern d'apostar per les polítiques socials, un fet que ja s'ha començat a aplicar
aquest 2008. En aquest sentit, s'ha consolidat la plantilla de serveis socials, que
compta actualment amb una cap del servei, quatre treballadores socials, tres
educadors socials i una tècnica de persones discapacitades i dues auxiliars
administratives. Amb aquesta plantilla, l'Ajuntament de Castellar dóna compliment
a la llei 12/2007 d'11 d'octubre, que estableix que les àrees bàsiques de serveis
socials han de tenir una dotació de tres diplomats en treball social i dos diplomats en
educació social per cada 15.000 habitants. La consolidació de la plantilla permetrà
reforçar els serveis que habitualment presta la Regidoria, com ara l'atenció
professional a les persones amb algun tipus de dependència. Durant l'any 2008, i
fins al passat mes d'octubre, són 251 les sol·licituds rebudes en relació a aquest
tema, 104 més que en tot l'any 2007. En total són, doncs, 398 les sol·licituds que
s'han cursat relatives a la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència. Un altre dels serveis d'atenció domiciliària que
ha vist incrementades les sol·licituds és el servei de teleassistència. Aquest servei
especialitzat s'adreça a persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament
requereixen d'atenció continuada. També se'n poden beneficiar aquelles persones
que volen gaudir de la seva independència sense renunciar a la seva seguretat. Des
la seva posada en funcionament, l'any 2006, són 292 les persones que gaudeixen
d'aquest servei, 122 de les quals han fet la seva sol·licitud entre els mesos de gener i
octubre d'enguany. També fruit de la nova regulació i ordenació del sistema de
serveis socials que s'ha produït amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007 d'11
d'octubre, que comporta un augment en les competències municipals de serveis
socials, l'Ajuntament i la Generalitat van signar el mes d'agost el contracte programa
2008-2011. Es tracta d'un conveni per a coordinació, cooperació i col·laboració
entre ambdues administracions en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social, que ha suposat una subvenció per a la vila, aquest 2008,
de més de 320.000 euros. L'import de la subvenció es revisarà anualment, i es podrà
modificar en funció de diferents factors. L'Ajuntament distribuirà any a any la
subvenció derivada del contracte programa en els serveis socials bàsics però també
en d'altres programes, com el servei d'intervenció socioeducativa no residencial per
a infants i adolescents, el programa suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys o
l'acollida i integració a persones estrangeres immigrades. Així, a banda de la
Regidoria de Benestar Social, també les Regidories d'Immigració, Educació i Gent
Gran es beneficiaran d'aquesta subvenció. De cara a l'any vinent, a més,
l'Ajuntament ha previst incrementar els ajuts socials, de forma que s'ampliï el
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nombre de famílies beneficiàries. En aquest sentit, s'han establert uns ajuts
econòmics per reduir la pressió fiscal a les famílies amb recursos econòmics
insuficients. L'aplicació d'aquest ajuts s'establirà amb l'aprovació dels pressupostos
municipals per a l'any 2009. D'altra banda, s'ha previst també modificar els llindars
de renda necessaris per poder ampliar les famílies beneficiàries dels ajuts que es
concedeixen per a menjador escolar als alumnes d'educació primària o d'educació
especial. Les entitats destinades a les persones amb discapacitats s'ubicaran al
mateix local del PIPAD (plaça Major, s/n) a partir del proper 3 de desembre
Pel que fa a les iniciatives destinades a millorar la qualitat de vida de les persones
que pateixen algun tipus de discapacitat, l'Ajuntament preveu centralitzar a partir
del 3 de desembre la ubicació dels serveis destinats a aquesta part de la població.
Així, el local que fins ara acollia el Punt d'Informació per a persones amb
discapacitats (PIPAD), situat a la plaça Major, s/n serà a més la seu de l'Associació
de disminuïts psíquics (ADIPS), Dismòbil (Associació de familiars i afectats de
mobilitat reduïda), Suport Castellar (Associació de familiars i afectats de malaltia
mental), AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia), i l'Associació
Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. A banda de tenir la seu al local de la plaça
Major, les entitats hi organitzaran activitats, mentre que el PIPAD continuarà
portant a terme una tasca d'informació i consulta d'aquest col·lectiu i també de
professionals de diferents disciplines a través d'una atenció individualitzada i
adaptada a les necessitats de cada persona. Entre les actuacions que fa el PIPAD hi
ha l'atenció directa a totes les persones, informació generalitzada, assessorament
individualitzat, campanyes de sensibilització, organització de cursos i conferències
sobre temes relacionats i coordinació amb entitats i organismes municipals. Es posa
en marxa el programa Més a prop, que consistirà en la realització de visites
domiciliàries a la població major de 80 anys L'Ajuntament de la vila, a través de
la Regidoria de Benestar Social, posarà en marxa l'any 2009 el programa Més a
prop, un projecte que pretén afavorir l'accés als serveis, l'assistència personal i
l'ajuda domiciliària a les persones més grans de 80 anys del municipi. Aquest
projecte, que es porta a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, té
també per objectiu informar sobre l'oferta de prestacions, serveis i entitats adreçades
a la gent gran, així com detectar possibles situacions de necessitat. El programa
consisteix a portar a terme visites domiciliàries a totes les persones majors de 80
anys que viuen a Castellar del Vallès, per tal d'avaluar-ne l'estat i elaborar un
informe i una proposta d'actuació en els casos en què sigui necessari. Aquest mes de
novembre, a més, es posarà en marxa un pla d'ocupació per donar suport a les
tasques de la llar en el marc del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), un servei que
incrementarà sensiblement els seus recursos de cara a l'any vinent. En aquest sentit,
la despesa destinada al SAD passarà dels 85.000 euros el 2008 a 140.000 euros pel
2009, el que suposarà un augment del 65%. Diverses activitats per commemorar
el Dia Internacional contra la violència de gènere L'atenció a les dones que
pateixen situacions de violència domèstica és un altre dels serveis que ofereix la
Regidoria de Benestar Social i que tindran continuïtat l'any 2009. Així, a banda de
l'atenció personalitzada que té per objectiu orientar les dones sobre temes diversos i
serveis d'interès, l'Ajuntament ofereix també serveis d'assessoria jurídica i de suport
psicològic, tant a dones com a infants que hagin patit o pateixin situacions de
violència domèstica. També es porta a terme el servei de teleassistència mòbil, que
ofereix aparells de telelocalització a les dones que tinguin una ordre de protecció
emesa pel jutge. Per commemorar el Dia Internacional contra la violència de gènere,
l'Ajuntament ha organitzat un seguit d'activitats que començaran el 21 de novembre,
i finalitzaran el 28 del mateix mes. Així, el Casal de Joves (c/ Portugal, 2B) serà
l'escenari el dia 21 de novembre, a les 17 hores, d'un taller de prevenció de la
violència de gènere. Dimarts 25 de novembre els Jardins del Palau Tolrà acolliran la
lectura del manifest contra la violència de gènere, mentre que a les 19.30 hores



tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Te doy mis ojos a la Biblioteca Antoni Tort.
Els alumnes de l'Escola d'Adults realitzaran dimecres, 26 de novembre, un taller que
porta per títol L'amor tot s'ho val?, i els actes acabaran divendres, dia 28, a la Sala
de Petit Format de l'Ateneu, amb la representació teatral Dona havies de ser, un
espectacle debat amb narració i música a càrrec de Lapsus Espectacles.
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