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

 
Dilluns 1 de març de 2010, Llobera  

 
Reunits el dia 1 de març a dos quarts de quatre de la tarda a la biblioteca de 
Llobera, es tractaren els temes següents:  
 
Ordre del dia 

 
 

1. Recull d’adhesions 
2. Revisió de tasques de la darrera trobada 
3. Revisió de casos particulars, serveis als locals socials i de la 

formació 
4. Definició de preus i reunió amb Serveis Social del Consell Comarcal 

i el SIAD. 
5. Anàlisi de la possibilitat d’incloure serveis de neteja, canguratge o 

ludoteca, transport i servei de 24h per urgències no mèdiques. 
6. Concreció del cost dels serveis 
7. Anàlisi de les motivacions per rebutjar serveis d’atenció 

domiciliaria i definició d’estratègies per oferir a les cases que han 
dit no, i l’assistència a la formació 

8. Revisió del calendari 
9. Definició de tasques 
10. Data de la següent trobada. 
 

 
Assistents:  
 
- Associació de Dones del Solsonès: Pili i Susana 
- Ajuntament de Pinós: Jordi Caselles 
- Fundació Mon Rural: Anna Vilasèca 
- L’Arada: Marina, Mª dels Àngels i Lourdes 
- Persones individuals: Juanjo Pelegrina, Carmen Gema Olmo, Tate Torralba i 

Ramon Coromina. 
 
Excusen la seva absència:  
 
- L’Ajuntament de Llobera, la Creu Roja, Serveis Socials del Consell Comarcal. 
Grup d’igualtat d’oportunitats, Teixit Rural, Assumpció Caelles, Núria Cortada, 
Josep Bertran i Angelina Roca. 
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1) Recull d’adhesions 
 
Falten les adhesions de Creu Roja, Fundació Mon Rural, Consell de Gent Gran 
de Solsona, Consell de Dones de Solsona, Associació d’amics de Gent Gran 
de Pinós, i Ajuntament de Pinós (si forma part de l’agrupament de municipis). 
 
No es poden recollir les adhesions pendents.  
 

2) Revisió de tasques de la darrera trobada 
 
S’exposa el punt en el que es troben les tasques encomanades a la trobada del 
dia 13 de gener. 
 

- Tallers als locals socials: S’han fet les entrevistes grupals als participants dels 
tallers i s’han determinat quins tallers fer: Taller de Memòria a Llobera i Preparació 
de taller: Aproxima’t als recursos. El dia 2 de març es comença el taller de 
memòria. 
- Servei de transport: El servei a Autocars Prats Serrat oscil·la entre 90 i 120 
euros. Cal buscar un altre mitjà. Es busca legislació i reglamentació, pel que fa a 
la professionalització del servei. El permís de transport és molt car. Alternativa: 
que la iniciativa empresarial que es constitueixi integri el servei com a mitjà per 
poder realitzar la seva activitat, no com a activitat pròpia de l’empresa. D’aquesta 
manera el servei ha de ser gratuït. 
- Atencions domiciliaries: De set propostes se n’ha acceptat una a Ardèvol: Casa 
Palou. Resten pendents realitzar vuit entrevistes. 
- Finançament: s’han presentat a PROMECO dues subvencions per poder seguir 
amb el projecte fins al mes de desembre: Una per a la constitució de la xarxa de 
cuidadores i una altre per garantir la continuïtat dels serveis fins el traspàs de les 
activitats a la iniciativa empresarial. 
- Jornades de formació a Solsona i a Pinós: Èxit i gran assistència. Queda 
pendent l’anàlisi de l’informe de valoració de les jornades elaborat per APOSTA. 
Es demanden més jornades. 
- Xarxa de cuidadores: Si bé la jornada a Solsona va servir per donar a conèixer 
les eines que el projecte dona a iniciatives dutes a terme per dones a l’àmbit rural 
i la valoració de la jornada feta a Pinós demanda més jornades formatives, no s’ha 
constituït un grup de dones amb el que començar a treballar a partir del mes 
d’abril. Cal buscar estratègies de mobilització. 
- Bloc: s’ha actualitzat. 
- Logotip: La persona que s’encarregava de fer la proposta no ha assistit a la 
trobada.  

 
3) Revisió de casos particulars, serveis als locals socials i de la 

formació 
 
S’han fet les següents propostes d’atenció domiciliaria: 
 

Cal Palou: servei iniciat. Aquesta serà la 5ena setmana.  
Casa Bertrans. L’havien acceptat de forma gratuïta, però per defunció de la 
persona dependent no es realitzarà el servei. 
Castellanes, són autònoms i no volen el servei.  
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Llavall: Expressen que només necessiten un servei de canguratge a demanda. 
Seguers: Expressen que no necessiten el servei.  
Casacremada: Expressen que no necessiten el servei. Potser el servei de 
canguratge. 
Les Casas de Matamargó: Expressen que de moment no el necessiten 
Pesarodona: Necessiten servei de canguratge 
Peremiquel: Necessiten servei de canguratge-urgent i a demanda, per casos 
puntuals. 
Casa Sacanella: no necessita el servei, però assistirà als tallers als centres 
socials. 
 

4) Definició de preus i reunió amb Serveis Social del Consell Comarcal 
i el SIAD. 

 
Punts a destacar de la reunió amb SS i SIAD: 
 

- Necessitat de formació per a treballadores familiars i de seguiment de la seva 
pràctica, pel risc de submergir-se en les dinàmiques familiars. Aula 7 a 
Manresa, sembla que oferia un curs. La Fundació Volem Feina, de Solsona, 
estava mirant d’emprendre una iniciativa de formació al respecte Igualment 
Baixa Ribera Salada està interessada en fer coses amb cuidadores. Cal parlar 
amb ells, sobretot amb Fundació Volem Feina.  Igualment amb el CTFC, pel 
tema de la formació continua. 

- Per aquest tema de formació de treballadores familiars els ajuntaments poden 
adherir-se al projecte d’agents d’igualtat i sol·licitar ajudes pel finançament 
d’aquestes formacions. Cal veure com articular això, així com valorar les 
possibilitats que tenen des del SOC de Solsona, de manera extraordinària, 
perquè la via ordinària ja està tancada. 

- Donat que poden confondre’s competències, es delimiten els espais de treball i 
col·laboració. L’Arada sol·licita si es possible conèixer l’otorgació de l’acord del 
PIA (pel qual se’ls hi dona als dependents l’ajut econòmic), a les famílies amb 
les que treballa, per valorar les possibilitats que aquestes tenen de pagar el 
servei d’atenció domiciliaria o no. Així que cal demanar a les famílies, en el 
mateix document de contracte de l’atenció domiciliaria, que puguin accedir a 
aquesta informació concreta. 

 
 
 

5) Anàlisi de la possibilitat d’incloure serveis de neteja, canguratge o 
ludoteca, transport i servei de 24h per urgències no mèdiques. 

 
Servei de canguratge: es valora imprescindible per tal de assolir l’objectiu de 
respir familiar. Hi han quatre famílies interessades en el servei: Pesarodona, 
Llavall, Casacremada i Les Cases de Matamargó. Es proposa contactar amb 
entitats o empreses que ofereixin el servei a la comarca (un cop de mà, per 
exemple) així com tenir en consideració a les dones dels municipis que poden 
realitzar-lo, millor. 
 
Els serveis de neteja, de transport i de urgències no mèdiques, s’han d’articular 
una vegada el grup de dones estigui constituït. De fet, el servei de transport pot 
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anar associat al servei d’urgències no mèdiques i al canguratge. Igualment cal 
definir molt bé tots aquests serveis. 
No obstant, si cal fer recerca de les dones dels municipis que fan neteges de 
les cases i convidar-les a les trobades i jornades de formació, a fi de interessar-
les per la iniciativa emprenedora. 
 
 

6) Concreció del cost dels serveis 
 
Els preus que s’han establert son correctes. A més s’afegeix el de canguratge. 
 
12 euros/mes pels tallers setmanals.  
10 euros/l’hora pel servei d’atenció domiciliaria.  
12 euros/hora per servei de canguratge de cap de setmana diürn.  
15 euros/hora per servei de canguratge de cap de setmana nocturn. 
 
Es veu molt clar que els serveis no es poden donar de forma gratuïta. Com a 
mínim s’ha de fer pagar 1 euro/l’hora.  
Igualment caldrà tenir en compte el quilometratge, de cara a la organització de 
la xarxa de cuidadores. 
 
 

7) Anàlisi de les motivacions per rebutjar serveis d’atenció 
domiciliaria i definició d’estratègies per oferir a les cases que han 
dit no, i l’assistència a la formació. 

 
Atencions domiciliaries: 
 

- S’observa que les famílies prefereixen persones externes a la comunitat per 
realitzar els serveis d’atenció domiciliaria. Es comenta que això no es 
problema perquè pot existir col·laboració entre les cuidadores dels pobles que 
formin part de la iniciativa emprenedora. Així vencem la resistència de les 
famílies a acceptar el servei. 

- Igualment es detecta una falta de poder de decisió de les dones d’algunes 
famílies, on l’home s’ha negat a acceptar el servei. No obstant, cal respectar la 
idiosincràsia de cada nucli perquè aquest no és l’objectiu del projecte. 

- La falta de recursos econòmics, motivació expressada per algunes famílies. 
L’estratègia per a verificar-ho es l’autorització d’aquestes de sol·licitar 
informació sobre l’acord del PIA, i l’oferiment del servei a un preu reduït (mínim 
1 euro l’hora). 

- La coordinació de les tasques de cura per els mateixos membres de les 
famílies, que no necessiten externs. 

 
 
Formacions: 
 

- S’observa la necessitat de certificació de la formació, així ho han expressat al 
CTFC i persones individuals. És important i imprescindible. Sembla ser que 
existeix un procediment de convalidació d’acreditació si es demostren x anys 
treballats en el sector. Cal verificar-ho. El Joan d’APOSTA ens pot donar la 
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informació al respecte ja que ell ho va plantejar a la jornada del dia 15 de 
desembre. Caldrà fer-ne difusió també a través del SIAD, a través del 2on 
butlletí del projecte i incorporar-ho al servei “Aproxima’t als recursos”. 

- Necessitat de elaborar un itinerari de formació, constitució i consolidació de les 
iniciatives emprenedores. 

- L’assistència a les jornades de formació es existosa. Cal seguir-ne realitzant. 
 
Xarxa de cuidadores: 
 

- Hi han dues dones interessades en formar part del grup de dones: Carmen 
Gema Olmo, Tate Torralba. Susana Sabter també vol que la tinguem en 
compte. Demanden informació sobre l’inici del procés. Se’ls hi explica la 
necessitat de mobilitzar a algunes dones més i la previsió d’iniciar a l’abril els 
cursos de formació en gestió empresarial, i l’acompanyament i suport en la 
constitució i la consolidació de la iniciativa. Així mateix, es comenta que la 
iniciativa cooperativista es aquella que s’adequa als serveis a les persones i 
pot optar a més vies de finançament. Es parla dels contactes fets amb 
APOSTA i AraCoop, aquesta última s’encarregaria de l’acompanyament. 

- Caldrà mobilitzar a més dones: l’inici del servei de canguratge es una 
estratègia per a aquest fi. També seguir fent jornades de formació als 
municipis i amb les dones del taller del CTFC, així com la detecció de les 
dones que fan neteges als municipis. 

- Caldrà mirar les possibilitats de finançament. Fundació Mon Rural ens facilita 
el següent link de la Direcció General d’Economía Cooperativa (DGEC): 

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1
a0/?vgnextoid=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c7c
bddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
 

8) Revisió del calendari - finançament 
 
A mitjans d’abril el grup de  dones ha d’estar constituït i així iniciar el curs de 
gestió empresarial, de cara al maig poder iniciar la constitució de l’empresa. 
Està previst que durant el mes de desembre la xarxa de cuidadores hagi agafat 
els serveis que el projecte està oferint. 
 

9) Definició de tasques 
 

- Comunicació del Projecte al Consell de Dones del Solsonès i proposta 
d’adhesió del Consell al Grup d’Interès. Associació de Dones del Solsonès. 

 
- Valorar la possibilitat i disponibilitat des de l’Arada, d’oferir el servei de 

canguratge i de neteja. Buscar els recursos humans i finançament necessaris.  
 
- Verificar la possibilitat de convalidar experiència professional amb credencial 

de formació. Fer-ne difusió a través del SIAD i de l’edició del segon butlletí del 
projecte. Arada 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3c7cbddfc96b5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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- Fer recerca de les entitats que fan formació per a treballadores familiars i fer 
contacte amb ells (AULA 7 i Fundació Volem Feina). L’ Arada 

 
- Fer recerca d’informació sobre com fer l’adhesió dels ajuntaments al projecte 

d’agent d’igualtat, així com les ajudes a finançament de la formació per 
cuidadores familiars que hi han, i les entitats que poden oferir aquesta 
formació, així com si la formació té reconeixement oficial. El correu electrònic 
de l’agent d’igualtat de Solsona es: agentigualtat@ajsolsona.cat, i es diu 
Carme Bosch i Jorba. L’Ajuntament de Pinós, en nom de l’agrupació de 
municipis. 

 
- Fer recerca de dones de neteja als municipis i afegir-les a la llista de 

distribució. L’Arada 
 
- Elaborar un itinerari de formació, constitució i consolidació de les dones 

interessades en la xarxa de cuidadores. Elaborar estratègia de dinamització a 
partir de les consideracions fetes en aquesta trobada. L’Arada 

 
- Resta pendent parlar amb la Rosa Freixes, que havia de portar la proposta de 

Logotip. L’Arada 
 
- Seguir fent jornades de formació per a les dones cuidadores. L’arada 

 
- Estar pendents de les convocatòries per a subvencions de la DGEC. L’Arada 

 
- Fer recull d’adhesions pendents. L’Arada 

 
10) Data de la següent trobada. 

 
No hi ha proposta a la reunió. 
Atenent a la periodicitat de les reunions anteriors es proposa fer-la el dijous 8 
d’abril a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Ajuntament de Pinós.  
Cal però que els membres del Grup d’Interès confirmin que la data els hi va bé. 
i en cas contrari, que en facin una proposta. 
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