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ACTA SISÈNA TROBADA GRUP D’INTERÈS.  
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL

 
Dimecres 13 de gener de 2010, Pinós  

 
Reunits el dia 13 de gener a dos quarts de quatre de la tarda a l’ajuntament de 
Pinós, es tractaren els temes següents:  
 
Ordre del dia 

 
 

1. Revisió de les tasques pendents. Estat de les entrevistes. Definició 
de la jornada del 25 de Gener: Acords amb APOSTA. Definició de 
Serveis d’atenció domiciliaria i de Serveis centralitzats. 

2. Revisió dels resultats de les entrevistes fins ara.  
3. Estat del finançament 
4. Noves vies de finançament: Fundació Auris4. 
5. Estat del projecte. Possibilitat de transport col·lectiu. Valoració de 

les Jornades de formació per a cuidadores i mobilització per a la 
creació d’una xarxa de cuidadores. Guia de serveis a l’Atenció a la 
Dependència. 

6. Llista noves entitats potencials 
7. Municipis implicats reals, vinculació amb el projecte Nous Usos? 
8. Definició del logotip del projecte 
9. Municipis implicats reals 
10. Adhesions noves entitats 
11. Tasques 
12. Nova trobada 
 

 
Assistents:  
 
-Grup d’Igualtat d’Oportunitats del CTFC  
-Fundació del Món Rural 
-Ajuntament de Pinós 
-Associació l’Arada 
-Associació d’amics de la gent gran de Pinós 
-Asociació de Dones del Solsonès 
- Individuals: Cristina Ferrús, Carmen Gema Olmo, Assumpció Caellas 
 
Excusen la seva absència:  
-Teixit Rural, , Ajuntament de Clariana, Ajuntament de Llobera, Creu Roja, Aposta, 
Un cop de mà i Serveis Socials del Consell Comarcal. A nivell individual: Juanjo 
Pelegrina, Angelina de les Cases de Matamargó. 
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Primerament, donat la incorporació de persones i entitats noves al grup de treball 
es realitza la ronda de presentacions. Igualment, es fa necessari fer una 
explicació del projecte. Per aquest motiu es veu alterada l’ordre del dia inicial i es 
pasa directament a la concreció d’allò més urgent, tenint com a referent l’objectiu 
de la trobada:  
 
L’objectiu principal d’aquesta trobada serà, a més del seguiment del projecte i la 
valoració del treball fet, sobretot, la definició dels serveis que, de manera 
imminent, han d’iniciar-se. 
 
 
L’Arada posa al corrent a tothom de l’estat del projecte: 
 
 Es fa la presentació de les dues treballadores de l’Arada que s’han 

incorporat al Grup d’Interès a partir de la subvenció dels Plans d’Ocupació: 
la Lourdes, a partir d’ara realitzará les tasques de coordinació del projecte i 
dinamització del grup d’interès, i la Mª Angels s’ocupará de portar a terme 
els Serveis d’atenció domiciliaria i els localitzats. 

 S’ha fet el buidatge dels resultats de les entrevistes fetes. 
 S’ha fet la proposta de serveis localitzats. 
 S’ha realitzat la taula rodona el 15 de desembre a Solsona, adreçada a les 

Dones Cuidadores, fent enfasi en la necessitat de professionalització 
d’aquest àmbit, presentant experiències i també els resultats de l’estudi 
sobre les necessitats de serveis a gent gran i a cuidadores. També es va 
expresar l’interès d’alguns participants en el tema de la professionalització 
del transport, per garantir la participació de la gent gran i de les cuidadores 
als serveis localitzats. 

 S’ha establert el contracte amb APOSTA per a la preparació del taller del 
dia 25. El cost del taller es de 450 euros i es realitzará al CTFC de 9 a 2/4 
de 14h. La temática serà: Tècniques i estratègies per a una millor atenció a 
les persones grans i una millor gestió del temps del cuidador. 

 
 Les tasques que resten pendents a concretar en aquesta trobada son: 
 

1. La valoració de la proposta de serveis localitzats i realització de les 
entrevistes grupals per valorar els serveis més adients. 

2. Solució inmediata al trasport, fins que es vagi perfilant el tema de la 
professionalització del transport en el medi rural. 

3. la valoració de viabilitat de professionalitzar el que fins ara ha sigut el 
transport voluntari. 

4. la concreció de la intervenció a fer en els casos d’atenció domiciliaria a 
Pinós. 

5. la realització de les entrevistes a Llobera i la concreció de la intervenció en 
aquests casos 

6. la procuració de finançament per a seguir amb el projecte 
7. la definició de la jornada del 25 de Gener 
8. La dinamització de la xarxa de cuidadores, per a aquell colectiu de persones 

que ja està en el camí de la professionalització. 
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9. La possibilitat de seguir realitzant jornades de formació per a aquell 
col·lectiu de dones que no volen professionalitzar-se, però que sí están 
interessades en les jornades de formació per a cuidadores. 

10. La centralització d’informació al bloc. 
11.  El logotip. 

 
El debat i els acords presos respecte les tasques definides són: 
 

1. La valoració de la proposta de serveis localitzats i realització de les 
entrevistes grupals per valorar els serveis més adients. 

 
L’Arada exposa la proposta i queda establerta com a viable. Les entrevistes 
grupals que resten per fer, acabaran de delimitar quines són les que es 
prioritzarán. Dilluns 18 es pendrán aquestes decisions per part de l’Arada, 
atenent que a Pinós actualment hi ha activitats el dilluns i el dimecres per la 
tarda.  
 

2. Solució inmediata al trasport, fins que es vagi perfilant el tema de la 
professionalització del transport en el medi rural. 

 
Surgeix la problemática del transport per a garantir l’accesibilitat al servei de les 
persones interesades, que s’estableix, de forma provisional el transport 
voluntari, tal com s’ha fet fins al moment. Tasca de la que es responsabilitzen, 
a Pinós, el Assumpció Caellas i l’Associació d’amics de gent gran de 
Pinós.  
Igualment, mentre s’acaba de definir el servei de trasport professionalitzat, 
L’arada s’informará del cost que pot suposar proposar el transport  a 
AUTOCARS PRATS SERRAT (C/ Calaf, Nau 2 . Pol. Ind. l’Aguda 2. Torà. 
 Tels: 973 473 590. Fax: 973 473 80 ). Per cobrir les despeses d’aquest 
trasport, una vegada conegudes, es proposa que els mateixos interessats 
assumeixin una part del Cost, integrant-lo en la quota del servei. Cal valorar-ho 
més detingudament, però en properes trobades. 
 

3. La valoració de viabilitat de professionalitzar el que fins ara ha 
sigut el transport voluntari. 

 
Sembla ser que hi ha dues persones interesades al respecte, però se’n 
necessiten tres. De moment es preguntará en una gestoria al respecte de les 
condicions legals i pasos a seguir per a la creació d’un servei de transport 
professional. Arada 

 
4. La concreció de la intervenció a fer en els casos d’atenció 

domiciliaria a Pinós.  
 
S’estableix que, a partir del buidatge de les entrevistes, es fará una fitxa 
d’intervenció per a cada cas que requereixi atenció domiciliaria, prioritzant els 
més extrems i els que condicionen més les rutines familiars, a fi de poser iniciar 
la itinerància. Arada. 
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5. Acabar de realitzar les entrevistes a Llobera i la concreció de la 
intervenció en aquests casos.  

 
El Ramón Coromina acompanyará a les treballadores de l’Arada. 

 
6. La procuració de finançament per a seguir amb el projecte. 

 
S’acorda que els assistents als serveis localitzats paguin una quota simbòlica 
per el servei, a fi de garantir la seva assistència. Es proposa i es veu viable 
que, si els participants compleixen amb el seu compromís d’assisència podria 
retornar-se, en finalitzar el servei, aquella quantia que no s’hagués gastat en la 
realització del taller.  
 

7. La definició de la jornada del 25 de Gener. 
 
A part de la jornada al CTFC, Pinós expressa que hi ha prou persones 
interessades (10 mínim) en assistir a la jornada, si aquesta es fa a Pinós 
també. S’acorda valorar la possibilitat de realitzar la jornada el mateix dia per la 
tarda, a Pinós, depenent de l’increment que suposi en el cost. L’arada s’ocupa 
de parlar amb APOSTA perquè faci la proposta i l’Associació d’amics de gent 
gran de Pinós es queda la tasca de garantir la participació de com a mínim 10 
persones que tenen impossibilitats per desplaçar-se a Solsona per assistir-hi. 
Queda clar que l’increment de despeses que suposa aquesta ampliació, reduirà 
la possibilitat de realitzar altres serveis del projecte, per tant, cal valorar bé si la 
jornada es pertinent o no. Pinós veu viable la jornada al Municipi. 
 

8. La dinamització de la xarxa de cuidadores, per a aquell col·lectiu de 
persones que ja està en el camí de la professionalització. 

 
Com que la jornada del dia 25 es farà al CTFC i principalment hi participaran 
persones que ja s’estan professionalitzant i la seva formació es reconeguda 
oficialment, s’aprofitarà per fer la proposta de configurar un grup de dones que 
estiguin interessades en la formació d’una cooperativa de treball i així, veure la 
viabilitat de la iniciativa de formació empresarial i la tutorització d’aquelles que 
ho desitgin. Arada 
 
Igualment, el CTFC farà arribar la proposta a aquelles persones que té a la 
seva base de dades i així difondre la iniciativa i veure la demanda que hi ha, 
cal, però concretar-la, a partir de la jornada del dia 25. 
 

9. La possibilitat de seguir realitzant jornades de formació per a aquell 
col·lectiu de dones que no volen professionalitzar-se, però que sí 
estan interessades en les jornades de formació per a cuidadores. 

 
Es valora convenient seguir fent jornades de formació per a les cuidadores que 
no tenen interès en professionalitzar-se, però que si volen rebre formació sense 
reconeixement oficial. En properes trobades caldrà definir quins son els 
interessos d’aquestes cuidadores i si els serveis localitzats han de ser el mitjà 
per a realitzar-les, o si s’estableix un programa de formació no oficial, 
paral·lelament. 
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10. La centralització d’informació al bloc. 

 
Es demana a les entitats implicades que facilitin la informació rellevant per al 
projecte que ens ocupa, a fi de poder centralitzar la informació al bloc. La tasca 
de centralització correspon a l’arada. 
 

11.  El logotip. 
 
Es farà una proposta. Associació de dones del Solsonès. 
 

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia: 
 

 Respecte a la llista d’entitats potencials, es valora important la presència 
de Serveis socials del Consell Comarcal, per veure quin suport pot donar 
al projecte i com establim vies de col·laboració.  

 
 Els municipis implicats reals són Llobera i Pinós. 

 
 Al respecte del finançament, s’expressa la necessitat de buscar 

recursos. Es parla de buscar subvencions i es fa referència a la següent 
pàgina web:  

 
http://www.solidaridadintergeneracional.es/públic/index.php?pid=home 

 
però no s’estableixen més vies que la quota dels serveis als locals 
socials. En properes trobades caldrà mirar-ho detingudament. 

 
 Propera trobada:  
 

DIA 1 DE MARÇ, a 2/4 de 16h, a Llobera. S’acorda 
fer una trobada a Pinós i una altra a Llobera, que 
son els dos municipis que s’han implicat i més 
necessiten els serveis. 
 

 
 

http://www.solidaridadintergeneracional.es/public/index.php?pid=home�

