Acta de l’assemblea general de la Xarxa per a la Inclusió
Social
Data: 24 de novembre de 2011
Hora: de les 20 a les 21:30 hores
Lloc: FUB (Av. Universitària,4-6, Manresa)
Agents assistents:
Ajuntament de Manresa: Regidoria de serveis socials, acollida i cooperació
AMPANS
ARANS Manresa
AMAR
AVV Escodines
Associació Beraka
Associació de Familiar de Malalts Mentals del Bages
Associació d’Infermers i infermeres de la Catalunya Central
Bages per tothom
Casa Social del Sord de Manresa i Comarques
Centre de Normalització Lingüística Montserrat
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa
Creu Roja Manresa
Fundació Privada Althaia
Fundació Privada ECOM
GIMMA
Servei d’acompanyament en el dol de la Catalunya Central.
FUB
ECAS
Agents excusats:
AMPA IES Guillem Catà
Associació Dolce Vita
Càritas
Centre de Cultura Popular l’Amistat Sagrada Família
Mutuam
Diputació de Barcelona
FAMPA Manresa
Fundació Sociosanitària de Manresa
UBIC
Voluntariat Sant Joan de Deu

Agents sense resposta:
Associació Familiars amb Trastorn Generalitzat de Desenvolupament
AFOCAT
Associació Reto a la Esperanza
Associació d’Ajuda de TDAH del Bages
Club Caixa Catalunya Sant Jordi de Manresa
CCOO
Comunitat Sant Egidi
Projecte Mosaic
Col·legi Oficial de Diplomats de treball social de Catalunya Central
UGT
Es va començar amb puntualitat a les 20:05 h.
S’inicia l’assemblea amb la presentació de la Sra. Maria Mercè Rosich, regidora de
serveis socials, acollida i cooperació de l’Ajuntament de Manresa. Dóna la benvinguda
a totes les persones assistents a l’assemblea i explica que inclusió social actualment
forma part de la regidoria de serveis socials.
La Sra. Rosich demana a les persones assistents que es presentin de forma breu amb el
nom i en representació de l’entitat d’on venen. Es fa una roda de presentació de les
persones assistents amb el nom i l’entitat que representen.
La Sra. Rosich explica que hi haurà una modificació en l’ordre del dia i que avançarem
el punt de “Proposta de formació per enfortir la Xarxa d’Inclusió Social” i presenta al
Sr. Marc Botella. La Sra. Rosich explica que des de Diputació de Barcelona i a través
d’ECAS ens ofereixen la possibilitat de fer una formació per la Xarxa d’Inclusió Social
sobre el treball en xarxa i la creació d’aliances. I passa la paraula al Sr. Marc Botella,
com a representant d’ECAS perquè ens expliqui la proposta.
El Sr. Botella, com a representant d’ECAS, explica que la proposta de formació té com
objectiu impulsar la creació d’aliances entre els diferents actors de la Xarxa, o altres
agents que no formen part de la xarxa per contribuir a la inclusió i cohesió social a
Manresa.
El programa aplica metodologia mixta, amb aportació d’elements teòrics i d’anàlisi de
context i participació activa dels assistents, a nivell individual i grupal.

El programa es desenvolupa en dues fases:
- un taller d’una sessió en el que es treballen continguts teòrics i metodològics, a
més de fer un primer autodiagnòstic de la Xarxa.
- Dos focus grups on es treballen oportunitats d’aliances concretes. Cada focus
grup serà de 6 hores, en dues sessions de 3 hores cadascuna. Els participants es
distribuiran entre els dos grups, segons els seus interessos.

Un cop s’acaba l’explicació de la proposta es demana l’opinió i les ganes de participació
dels agents de la Xarxa d’Inclusió Social. Hi ha intervencions d’algunes persones de la
reunió veient com una oportunitat per poder establir un treball mes conjunt entre els
diferents membres de la Xarxa i s’acorda que es farà aquesta primera trobada de
formació el dissabte 14 de gener de 2012 de 9 a 13 hores, lloc de la trobada per
concretar
Es passa al següent punt de l’ordre del dia: Presentació del cartell: “Ús del llenguatge
des del respecte”.
El Sr. Fermí Porta, com a membre de GIMMA i participant de la comissió “Llenguatge
des del respecte” de la Xarxa d’Inclusió Social. El Sr. Porta explica que aquesta
proposta va sorgir de GIMMA i es va exposar a la Xarxa d’Inclusió Social i a partir
d’aquí una sèrie d’entitats si van adherir per treballar-hi conjuntament, el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat i l’Associació de Familiars de Malalts Mentals
del Bages són dues de les entitats implicades en aquest treball. També s’exposa que el
divendres 16 de desembre es farà una roda de premsa i llavors s’iniciarà un treball de
difusió a les escoles per tal de poder sensibilitzar a la població en relació a la utilització
d’un llenguatge respectuós per a tothom. La Xarxa valora positivament aquest treball
conjunt en relació al llenguatge.
Es passa al següent punt de l’ordre del dia: Proposta per l’elaboració del Pla Municipal
de Persones amb Discapacitat
La Sra.Arantxa Pons, tècnica d’inclusió social de l’Ajuntament de Manresa explica la
proposta per l’elaboració del Pla Municipal. La proposta és la creació d’un Grup
Promotor per tal de poder obtenir un consens en la diagnosi, definir unes actuacions
futures i poder obrir tot aquest procés a la resta de persones implicades. ( S’adjunta
document explicatiu).
La Sra. Mercè Rosich explica la proposta de temporalització del Pla que és iniciar
aquest desembre de 2011 i poder presentar el document definitiu al Ple Municipal el
juny de 2012.

La proposta d’entitats per la creació del Grup Promotor és:
- Fundació Althaia
- EMPARA
- Casa Social del Sord Manresa i Comarques
- ARANS
- ONCE
- AMPANS
- Dolce Vita
- AFMMB
- Ajuntament de Manresa

Es recorda que aquest Grup Promotor és una proposta i que s’hi poden afegir altres
entitats que estiguin interessades en participar en l’elaboració del Pla Municipal.
La Sra. Conxita Perez, representant de la Fundació ECOM, demana poder adherir-se al
Grup Promotor.
Es passa al següent punt de l’ordre del dia: Valorar la possibilitat d’organitzar actes
conjunts i compartir activitats amb altres entitats de la ciutat.
El Sr. Jordi Roca, com a representant de la Casa Social del Sord de Manresa i
Comarques, exposa la proposta de poder tenir un espai a la Xarxa per obtenir
informació sobre les activitats futures que volen realitzar les entitats i així poder veure si
es poden crear aliances i organitzar activitats conjuntes.
El Sr. Miquel Riera, com a representant de Creu Roja explica que ells van inicar un
projecte conjunt amb altres entitats per tal de poder organitzar una xerrada conjunta. Ho
valora com una experiència positiva.
El Sr. Carles Perarnau, com a representant del Servei d’Acompanyament en el Dol,
exposa que ells també van fer una experiència semblant amb l’AVV Escodines i que ho
van fer mitjançant els contactes de la Xarxa, també recorda que ja existeix una web de
manresa inclusió que ens pot oferir aquest espai ( www.manresainclusio.cat ).

Des de l’Ajuntament de Manresa es recull la proposta per veure de quina manera es pot
treballar amb aquesta idea.
Es dóna pas al torn de preguntes.
La Sra. Fina Riera com a representant d’AMPANS i el Sr. Carles Perarnau, com a
representant del Servei d’acompanyament en el dol informen i conviden als membres de
la xarxa a les seves properes activitats.
S’acaba la reunió a un quart de deu del vespre.

