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ACTA DE SESSIÓ DE TAULES DE COORDINACIÓ PER A LA 
COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES 

 

Identificació de la sessió  

Núm.:  2/2016 
Data:  3 de març de 2016 
Horari:  16,25  a 18,15  
Lloc:  sala de juntes de Can Robinat 
 
 

Hi assisteixen 

M. Lluïsa Ruhí Planas, presidenta 
Ana Pérez Riera, tècnica de gestió de la Diputació de Barcelona 
Raquel Moreno, de la Diputació de Barcelona  
Francesc Villagrasa Alsina, en representació de Cáritas 
Cristina     de Cáritas 
Carles Herce, secretari de Creu Roja 
Fode Mane, de Creu Roja 
Sílvia Domènech Pou, educadora social 
M. Reyes Paniagua, treballadora social dels SSB 
Montserrat Llimona, secretària 
 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Xavier Godás Pérez, alcalde 
Francesc Xavier Araujo, en representació de la Fundació Hospital de Sant Pere 
Chantal Blanco, de la Fundació Catalònia i Comarques 
 
 
Ordre del dia:  
 

1. Repàs de la sessió anterior (punts forts i punts febles). 
 

2. Programa Pas a Pa. Pla d’Acció:  
� Objectius. Que volem aconseguir?  
� Objectius operatius. Com ho fem? 

 
 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Repàs de la sessió anterior (punts forts i punts febles) 
 
S’ha repartit una còpia de l’acta anterior, la qual queda aprovada sense esmenes. 
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2. Programa Pas a Pas. Pla d’Acció: Objectius. Què volem aconseguir? 

 
La Sílvia Domènech pren la paraula dient que avui en dia, buscar un treball específic és un 
handicap afegit.  
 
Comenta el programa Pas a Pas dient que requereix la implicació de més empreses del 
municipi i entre tots fer una borsa de treball. 
 
Intervé el Sr. Villagrasa dient que si es fan contractes mitjançant una ITT hi ha problemes. 
 
La Sílvia diu que caldria tornar a iniciar nous contactes amb les empreses i saber quines 
avantatges te l’empresa si contracta.  
 
El Sr. Herce de Creu Roja, diu que es tracta de beneficiar a les persones que tenen l’esperit 
i col·laboració d’implicació. 
 
El Sr. Fode, diu que Creu Roja no ofereix treball però d’una manera virtual si que ho veuen 
i creu que son els ajuntaments son qui poden contractar. L’important, diu, és col·laborar 
amb l’administració local.  
Expliquen que Creu Roja te uns voluntaris els quals ajuden a les persones que necessiten 
ajut per buscar treball orientant-los, ajudant-los a fer el currículum, adjuntar correus doncs 
estar acompanyats els motiva a fer-ho. I aquest espai està obert  els dimarts i dijous amb 
dos voluntaris. 
 
Sobre el Pla d’acció, comenta la Sílvia que treballarem la inserció laboral com a línia de 
treball. 
 
Els representants de Cáritas comenten que hi ha una llista penjada del pla d’ocupació de 
cada mes i se’ls aconsella que la consultin. 
També es diu que al Masnou hi ha un tutor per poder dirigir-s’hi i orientar-los cap a una 
altra feina que no sigui la de la professió que puguin tenir. 
 
La Sílvia i la Raquel Moreno, tècnica de la Diputació, proposen de llegir els objectius: els 
més urgents i els importants:  
 
Se situa l’alimentació -  roba i higiene com a primera necessitat per -Millorar el sistema 
d’ajudes per millorar les ajudes a les famílies-. 
 
Com a segona prioritat “Millorar el sistema per cobrir beques menjador fins que arribin els 
recursos de la Generalitat”. 
 
La Raquel diu que cal definir objectius i acords:  
Cáritas diuen que ells no poden atendre el servei de congelats ni menjar fresc; proposen 
que sigui l’Ajuntament ho podria assumir i Cáritas ho distribuiria. 
 
L’Anna, de la Diputació creu que com a Taula, primer cal posar-nos d’acord amb les 
accions primeres com a urgents i prioritzar-les. 
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La Sílvia, d’acord amb la Reyes,  creuen que com a més important seria: la millorar del 
sistema d’ajudes i prestacions alimentàries.  
Concreta La Reyes, treballadora social, que les beques del menjador les atorga la 
Generalitat però a dia d’avui, encara no s’han resolt totes. 
 
Respon la Sílvia dient que creu que caldria fer alguna cosa perquè els nens que encara no 
la tenen o no se’ls hi concedirà, com seria un pla per què puguin quedar-se a menjar a 
l’escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donat que es necessita la sala, s’aixeca la sessió i ja en una propera es tractaran la resta 
dels punts de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


