ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
DE SANT JOAN DESPÍ
Sessió del dia: 25 d’octubre de 2017
Lloc de celebració: Àrea de Serveis a la Persona
Inici: 18:45 h. Finalització: 20.15 h.
Persones assistents:
Irene Calzado Sanchez, Associació Estel
Esther Villegas Luna, Associació Familiars Alzheimer del Baix Llobregat.
M. Encarna Sánchez Vedova, Cordibaix
Isabel Soto Rubio, Tastidis
Gloria Pedró Villarino, Club d’Esplai El Tricicle
Laura Peces, Creu Roja Sant Joan Despí (sense dret a vot)
Imma Preciado Andrade, Fibroespí
Francesc Vazquez, Solidança (sense dret a vot)
M. Carmen Gómez Andújar, Consell de Dones de Sant Joan Despí
Laura Covarrubias Cerezo, Consell Municipal d’ Educació
Encarna Bolaño, Consell de Salut
Josep M. Vilanova, ERC
Juana Cano Expósito, ICV
Cristian Rastrojo Lara, PSC
Angela Muñoz Barea, SiqueesPot/SísePuede
Maite Rubio, Ciutadans (sense dret a vot)
M. Teresa Romeo Sanclemente, PP
Esther Conesa Torán, Representant Ciutadania
Regidora d’Educació, Núria Ros Baldominos
Regidora de Sanitat, Eugènia Sánchez Flores
Regidor de Participació Ciutadana, Àlex Medrano Soler
Regidor de la Gent Gran, Ginés Ros
Presidenta, Margi Gual Izquierdo
Secretària, Rosa Baixas i Carcereny

Excusen absència:
Associació de familiars de la Residència de Disminuïts Psíquics Josep Mas i
Dalmau
Residència de Disminuïts Psíquics Josep Mas i Dalmau
Associació Salut Mental Baix Llobregat
Càritas Diocesana de Sant Joan Despí
Associació de Veïns/nes El Pi
Associació de Veïns/nes l’Eixample
Sindicat CCOO
Sindicat UGT

Públic assistent:
Conchi Martín, Associació Estel
Teresa León, Tastidis
Andrea García, Club d’Esplai El Tricicle
Dolores González, Fibroespí
Laura Manuel, Alumna pràctiques TS ABS
Laura Acedo, Sí que es pot
Júlia Urbano, Ciutadans

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació de les següents entitats que formen part del
Consell de Serveis Socials: Consell de Dones de Sant Joan
Despí, Consell Municipal d’Educació, Consell de Salut.
3. Presentació de la Taula per a la Salut Mental Comunitària del
Baix Llobregat.
4. Data de la propera sessió.
5. Precs i preguntes.

Obre la sessió Margi Gual, presidenta del Consell Municipal de Serveis Socials
amb la presència de 18 persones amb dret a vot.
1.- Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la darrera reunió del Consell
Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí. S’aprova per unanimitat per
part de les 18 persones presents en aquest moment.

2.- La presidenta convida les persones assistents a continuar amb la
presentació de les seves entitats. Durant la sessió d’avui s’ha previst que
puguin fer-ho els 3 consells municipals que formen part del Consell de Serveis
Socials.
S’havia facilitat a les persones assistents còpia en paper de la informació que
s’ofereix durant l’explicació, així com material que ha fet arribar alguna entitat.
La presidenta dona per tancades les presentacions de les entitats i explica que
ara es prepararà el recull de les fitxes de les entitats per tornar a lliurar-les amb
les modificacions que han sorgit després de les presentacions. Planteja que es
farà un recull de les propostes que han sortit en el desenvolupament de les
sessions de presentació de les entitats, i encoratja les entitat perquè en facin
arribar d’altres (per correu electrònic, per exemple). Amb el recull, s’elaborarà
un document de conclusions que serà compartit al proper Consell de Serveis
Socials i servirà per intentar encetar una línia de treball conjunt.
3.- La presidenta excusa l'absència de Jaume Vidal, president de l’Associació
Salut Mental Baix Llobregat i membre del Consell de Serveis Socials. Donant
compliment a l’acord de la darrera sessió del Consell, s’han incorporat dues
representants de la Taula de Salut Mental Comunitària del Baix Llobregat per
explicar en què consisteix el projecte. En concret, la Nati Mora (treballa a
l’Ajuntament del Prat de Llobregat) i la Mireia González (treballa en un centre
de dia de salut mental).
Expliquen la importància del concepte de cura, recuperació i inclusió de les
persones. En aquest sentit, la salut mental comunitària, fora del que són els
serveis sanitaris, promou la recuperació de les persones (com a concepte
diferent al de curació), atès que queden afectades i persisteix al llarg del temps
un trencament amb la xarxa social, laboral i del projecte de vida i de futur.
Des de la Taula s’han constituït 3 grups de treball: el d’habitatge social, el
d’inserció laboral i el de vida bona. S’estan buscant aliances entre els
municipis, les entitats i les persones per promoure accions inclusives dins els
recursos i serveis existents a tota la població.
Alguns exemples d’inclusió són: Ràdio Nikosia, que és una entitat que lluita
contra l’estigma i promou les accions amb programacions paral·leles als
centres cívics per a persones afectades i no afectades. Es deriva i
s’acompanya en el procés d’inclusió, potenciant les relacions.
També la Federació Veus i Hàbitat 3 tenen projectes d’habitatge social, per
exemple. Expliquen exemples de recursos que alguns ajuntaments de la
comarca han ofert per poder compartir (pisos, recursos tècnics, etc.).

La inserció laboral és un dels espais clau per treballar la inserció. S’ha de fer
amb acompanyament personalitzat, adaptant les jornades laborals a les
situacions concretes de cada persona (horaris, etc.). La representant de
Cordibaix és una de les persones que està a la comissió d’inserció laboral i
explica en què consisteix l’acompanyament.
En relació a les entitats, consideren important que s’obrin les portes per
normalitzar. Hi ha experiències que han aconseguit molt bons resultats, com és
la de l’Associació d’Artistes.
S’obre un torn de paraules entre les persones assistents. La representant de
Creu Roja explica que ells fan acollida a persones per fer de voluntaris/es, i que
mai la malaltia mental ha estat un motiu d’exclusió, ja que tenen diferents
projectes i sempre busquen el que més s’adapta a les característiques de les
persones voluntàries. En aquest sentit, ofereixen la seva entitat per
promocionar la inclusió del col·lectiu.
La representant del Consell de Dones i presidenta de l’Associació Violeta
explica que elles, a la seva entitat, atenen i fan suport a persones que pateixen
problemes de salut mental.
La cap del Departament de Serveis Socials, Rosa Baixas, recorda que a Sant
Joan Despí funciona quinzenalment un grup de familiars de persones amb
problemes de salut mental, i que el gestiona l’Associació Salut Mental Baix
Llobregat. Alhora, també informa de l’existència del Club Social de Cornellà de
Llobregat, on algunes persones afectades directament de Sant Joan Despí hi
assisteixen a les activitats.

4.- Precs i preguntes:
No n’hi ha
5.- S’acorda convocar la propera reunió del Consell Municipal de Serveis
Socials de Sant Joan Despí el dimecres, 17 de gener a les 18.30 h, a l’Àrea
de Serveis a la Persona.

Finalitza la sessió a les 20.15 h.

