Actualitat

Imatge d'un moment de la sessió del Consell Municipal Sociosanitari.

El Consell Municipal Sociosanitari acorda la creació
d’una Mesa Local d’Habitatge
Dimarts 5 de febrer
El Consell Municipal Sociosanitari va aprovar, en la sessió que va tenir lloc dijous passat, 31 de gener, la creació
de la Mesa Local d’Habitatge. Aquest òrgan, que aprofitarà les dinàmiques de participació i coneixement dels
representants del mateix consell, comptarà amb representants de la Plataforma d’Afectats/des per la Hipoteca,
associacions de veïns, de la Regidoria de Planificació, a més dels i les integrants del Consell Sociosanitari.
L’objectiu de la Mesa Local d’Habitatge serà promoure les mesures necessàries per donar resposta a la
ciutadania que es troba en situació d'emergència, així com la definició consensuada de polítiques i estratègies
municipals en matèria d'habitatge.
També es convidarà a participar-hi representants de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. L’acord també té per objectiu potenciar els espais
de debat supramunicipal amb aquests organismes per fomentar l’intercanvi i coordinació de les diverses
experiències locals.
Ajuts socials: 209.000 euros
La sessió del Consell Municipal Sociosanitari va servir per presentar les memòries del conjunt de serveis d’àmbit
social i de salut. Així, els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament van atendre l’any 2018 un total de
1.412 unitats familiars (tres més respecte l’any anterior), amb les que van dur a terme un total de 3.966
entrevistes (gairebé 300 més respecte l’any anterior). Principalment, es van tractar situacions relacionades amb
ingressos insuficients per assumir despeses bàsiques, en especial consums energètics i habitatge. A més, també
es van tractar aspectes vinculats a discapacitat i manca d’autonomia, a dificultats en les relacions familiars i a
problemàtiques vinculades amb la salut.
D’acord amb les dades facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, un total de 383 famílies castellarenques
van rebre l’any passat ajuts per necessitats socioeconòmiques (56 més respecte l’any anterior). La despesa en
ajuts socials el 2018 va arribar a 209.000 euros. La gran majoria de les prestacions concedides es van destinar
de forma prioritària a la infància (62% de l’import total) i a temes relacionats amb l’habitatge i la pobresa
energètica (15%).
Un altre 7% correspon a l’acció solidària amb entitats socials (Obra Social Benèfica i Via Solidària) mentre que el
16% restant es destina a ajuts a alimentació, a la utilització del transport públic, a serveis mèdics o educatius

(com l’Escola d’Adults) i a estades d’emergència, entre d’altres.
Del total d’ajuts destinats a la infància, destaquen els de menjador escolar (24%), llibres, materials escolars i
quotes escolars (22%), tractaments reeducatius i terapèutics (15%), llars d’infants (15%), casals d’estiu (14%) i
activitats extraescolars (10%).
En matèria de suport a les persones dependents, es va posar en relleu que el Servei d’Ajut a Domicili va atendre
l’any passat un total de 148 persones, 12 més respecte el 2017 i 55 més respecte el 2016. El número d’hores
anuals de prestació d’aquest servei, adreçat a persones que pateixen algun tipus de limitació en la seva
autonomia personal, ha augmentat significativament: de 13.724 hores el 2016 a 20.572 hores el 2017 i 21.234
hores el 2018.
La despesa anual del municipi en el Servei d’Atenció a Domicili va ascendir el 2018 a 351.000 euros, 56.000 més
respecte l’any 2017. D’altra banda, 500 persones majors de 65 anys van gaudir l’any 2018 del Servei Local de
Teleassistència.
En la sessió del Consell Sociosanitari també es va explicar que l’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental van dur a terme durant l’any 2018 el programa “A prop”, una iniciativa que ha
tingut per objectiu conèixer la situació de les persones majors de 80 anys que no són usuàries habituals dels
Serveis Socials Municipals. L’estudi s’ha realitzat mitjançant la programació de visites domiciliàries a unes 400
persones, una mostra que equival aproximadament la meitat del públic objectiu i una tercera part de totes les
persones majors de 80 anys empadronades a Castellar.
D’altra banda, també és remarcable que l’Oficina Local d’Habitatge va dur a terme 2.310 visites presencials. La
Borsa de Mediació per al Lloguer Social va gestionar 78 habitatges de lloguer. A més, el servei va gestionar 223
sol·licituds d’ajuts al lloguer. D’altra banda, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge va atendre 187
visites d’un total de 53 unitats familiars, mentre que la Regidoria de Serveis Socials i Salut va atorgar ajuts
d’emergència al pagament del lloguer a 26 famílies per un valor total de 24.000 euros.
En relació amb la pobresa energètica, cal destacar que els Serveis Socials van dur a terme el 2018 un total de
219 informes de vulnerabilitat amb l’objectiu que les companyies no tallessin el subministrament a famílies amb
dificultats econòmiques. Aquests informes afectaven un total de 113 famílies. A més, la regidoria va rebre 857
avisos d’impagament de companyies de subministraments.
Cal remarcar també que el nombre de famílies derivades a la Mesa d’Emergències de la Generalitat ha passat
d’1 el 2015, a 10 el 2016, 12 el 2017 i 20 famílies el 2018.
Salut i nous projectes: Happinfant, Youth in Europe i Banys de Bosc
En matèria de salut pública, el Consell Municipal Sociosanitari va posar de relleu que el Servei d’Atenció
Psicològica va atendre l’any passat 211 persones i va realitzar 380 entrevistes. Aquestes dades confirmen
l’augment de l’atenció que realitza el servei, que en els darrers 12 anys ha doblat el nombre de visites.
El principals temes de consulta estan relacionats amb problemes adaptatius o de conducta, amb problemàtica
clínica, amb problemàtica existencial i amb problemes de parella. Les derivacions al servei procedeixen
majoritàriament de l’Àrea Bàsica de Salut (53%) i de Serveis Socials (20%).
El Consell també va destacar la celebració de la primera jornada comunitària de Castellar del Vallès en què es va
posar en valor el projecte de prescripció social del municipi. Cal remarcar que l’Ajuntament i el Centre d’Atenció
Primària (CAP) de la vila van estendre un total de 423 receptes incloses en el catàleg de prescripció social en el
segon any d’aplicació d’aquest projecte al municipi. Aquest és un projecte de salut que compta amb un total de
40 activitats lúdiques i culturals que es va posar en marxa el mes de juny de l’any 2016.
L’any 2018, metges i infermeres del CAP, treballadores socials, educadors socials i el psicòleg municipal han
prescrit receptes que han beneficiat un total de 402 persones, amb un grau d’acompliment que ha superat el 70%.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és la promoció dels hàbits saludables per prevenir malalties i millorar les condicions
de vida de la ciutadania a partir no només de medicaments sinó també d’activitats de caire divers incloses en el
catàleg.
En aquest sentit, la majoria de les prescripcions, 192 en total (45%) tenien a veure amb l’àmbit social, en què es
recomana participar de cafès-tertúlia, col·laborar amb entitats com Tothicap o participar d’un club de la crisi o
d’espais d’expressió artística. També han estat força prescrites les receptes en l’àmbit motriu (149 prescripcions;
el 35%). En menor mesura, també es prescriuen activitats en l’àmbit cultural, de voluntariat i de gent gran (82
prescripcions, el 10%).
En la mateixa sessió es va anunciar que Castellar engegarà una experiència pilot anomenada “Happinfant” de
prescripció social adreçada al públic infantil. Aquesta experiència es durà a terme en un principi a famílies que
presentin problemàtiques de salut emocional.

Un altre dels projectes anunciats en el marc del mateix Consell va ser la posada en marxa del Youth in Europe,
de prevenció d’addicions en joves. Es tracta d’un projecte engegat a Islàndia que ha aconseguit disminuir
dràsticament els consums d’alcohol, cànnabis i tabac entre la població juvenil a través de l’aposta continuada de
crear entorns saludables i de qualitat per a tota la ciutadania. La posada en marxa s’iniciarà amb una radiografia
que es farà de la població jove a través d’un qüestionari.
El Consell Sociosanitari també va servir per anunciar que Castellar del Vallès serà municipi pilot del projecte
“Banys de Bosc”, impulsat experimentalment per la Diputació de Barcelona a quatre municipis: Sant Celoni, Sant
Pere de Ribes, Badalona i Castellar del Vallès. Aquesta proposta, també denominada Shinrin-Yoko, té per
objectiu dur a terme caminades i estades al bosc amb efecte guaridor.
En la mateixa sessió del Consell Sociosantari també es van donar a conèixer les dades d’usuaris de l’Àrea
Bàsica de Salut i de la Regidoria de Programes Socials (Igualtat, LGTBI, Gent Gran i Nova Ciutadania).
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