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ALIMENTACIÓ I  CRISI. MALNUTRICIÓ INFANTIL  

L estat nutricional d una població és un important indicador del seu estat de salut.   

1. PRESENTACIÓ 

  

1.1. CRISI ECONÒMICA. MARC CONCEPTUAL SOBRE POBRESA I EXCLUSIÓ 
SOCIAL   

Des de les darreres dècades del segle XX fins a l actualitat han esdevingut una sèrie de 

transformacions socials, econòmiques, culturals i tecnològiques profundes i accelerades que han 

modificat substancialment les nostres societats.   

Amb la creixent precarietat de les condicions de treball (tant en termes retributius com d estabilitat);  

l augment de l esperança de vida i el progressiu envelliment de la població autòctona;  l erosió del 

model tradicional de família nuclear i el creixement de la monoparentalitat i les llars unipersonals; i la 

creixent diversitat ètnica, cultural i religiosa..., han emergit nous riscos d exclusió social.  

En aquest context de canvi social, l exclusió social apareix com un fenomen complex, resultat de 

processos dinàmics d acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos i alhora vinculats 

a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus.  L actual situació de 

crisi econòmica, per la seva intensitat i la seva durada, està afectant cada vegada a sectors 

més amplis de la societat. Un dels col·lectius més vulnerables a la situació de crisi són els 

infants i adolescents que la pateixen tant directament, per la manca d accés a béns bàsics 

(alimentació, vestit, educació...), com indirectament, per la vivència de les situacions dels seus 

familiars directes.  La crisi econòmica que genera situacions d atur perllongades en el temps ha anat 

acompanyada, darrerament, de contínues retallades a les prestacions socials de caràcter més 

generalitzat; des de la restricció en l accés a la Renda Mínima d Inserció iniciada l estiu del 2011 fins a 

les restriccions en les prestacions d atur que s han anat succeint en el temps.   

L exclusió social és un fenomen multidimensional i dinàmic que es pot manifestar en diferents 

àmbits: laboral, econòmic, formatiu, sociosanitari, residencial, relacional i ciutadà. Per tant, el 

concepte de risc d exclusió social va més enllà que el de la pobresa1. 

                                                

 

1 El llindar de risc de la pobresa es fixa com el 60%  de la mediana  dels ingressos disponibles  
Anuals equivalents de les persones .La taxa de risc de la pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d aquest llindar. 
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La pobresa es refereix a la manca de recursos per a satisfer necessitats considerades bàsiques, que 

influeixen en la qualitat de vida de les persones. És un terme de connotacions sobretot econòmiques 

que també comporta una categorització social.  

L exclusió social és un terme que supera al de pobresa, en el sentit que no es defineix en termes 

purament econòmics sinó d'un tipus més ampli de participació en la societat.  

El terme exclusió s'empra com un concepte multidimensional que fa referència a un procés de pèrdua 

d'integració o participació de l'individu en la societat, en un o diversos àmbits (econòmic, polític-legal i 

social-relacional). Per tant, a més de la pobresa, hi ha altres condicions que poden conduir a l exclusió 

social.  

Actualment els teòrics del tema  i les dades que utilitzen apunten que un 20% 2 de la població de 

Catalunya pot estar sotmesa a risc d exclusió social.  

Els processos d exclusió requereixen solucions de proximitat , de vegades solucions individualitzades, 

que permetin abordar-los integrament. És per això que les polítiques locals són un àmbit molt 

important per desenvolupar polítiques més flexibles, més adequades  davant de dinàmiques de 

marginació o exclusió individual o grupal,  per donar així resposta a necessitats més heterogènies.  

El problema de la pobresa infantil no és nou a  Catalunya, però hem de tenir en compte que  la crisi 

ha aguditzat encara més la situació de la infància més vulnerable. Tot i que la crisi ha generat 

noves famílies i infants en situació de pobresa , la situació més greu és la d aquells que ja vivien  a la 

vora de la precarietat  la situació dels quals s ha aguditzat de forma dramàtica.  

Hi ha famílies a Catalunya que subsisteixen únicament  amb la renda mínima d inserció (PIRMI) de 

426,00  o que han perdut totes les prestacions.   

Les llars afectades per la crisi no poden  fer front al pagament de tractaments, medicaments i altres 

articles de primera necessitat com audífons i ulleres òptiques.  

Els infants que es troben en situació de pobresa falten més a l escola  i tenen un rendiment escolar 

inferior,  el que els predisposa al fracàs escolar.    

                                                

 

2 Dades extretes del informe de la FEDAIA : Pobresa infantil a Catalunya, 2012 
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Els infants pateixen la crisi quan els seus progenitors es queden sense treball i, i per tant, sense 

ingressos. El fet que un o ambdós progenitors no tinguin ocupació també és un factor que augmenta 

el risc de pobresa. A conseqüència d aquesta situació es redueix el nombre d àpats i la qualitat de 

l alimentació.  

El perfil de la pobresa infantil a  Catalunya correspon a nens/es que no disposen de roba adequada, 

no mengen correctament, no tenen un  espai per poder fer els deures ni jugar a  casa seva, ja que els 

seus  pares es veuen obligats a compartir pis, i no assisteixen a activitats extra escolars ni d oci per la 

manca de recursos de les seves famílies. 

Un infant pobre en el nostre país no es correspon a l'estereotip de pobresa infantil que normalment 

s'associa al tipus de pobresa dels països en vies de desenvolupament.   

Els nostres infants no van descalços ni busquen menjar en els abocadors, però això no vol dir que 

tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques.  

Viuen en famílies on els ingressos no permeten arribar a fi de mes, on els pares es troben en l'atur i 

on la precarietat laboral impedeix dedicar temps i atenció als fills.  

Totes aquestes mancances predisposen els infants a problemes psicològics i de salut greus. També 

els aboca al fracàs escolar, un aspecte que és decisiu a l'hora de reproduir el cercle viciós de la 

pobresa i l'exclusió social en l'etapa adulta, ja que dificulta enormement la seva inserció laboral i 

social.  

Fer un diagnòstic a fons de la situació de pobresa que travessen milers d infants, adolescents, joves i 

famílies a Catalunya i a Blanes  no és una tasca senzilla. Les variables i les formes en què es 

manifesta la pobresa i l'exclusió social són variades i moltes vegades complexes.   

També és important destacar, en relació a la crisi econòmica, que existeix un consens entre els 

professionals, que si bé la irrupció d'aquesta ha generat nous infants i famílies en situació de pobresa, 

el problema més greu és el d'aquells que ja vivien a la vora de la precarietat.  

Aquest grup de la població, que abans de la crisi ja representava al voltant d'un 20% del total dels 

infants, ha vist aguditzada la seva situació i es troba en risc de veure's immers en una situació de 

pobresa crònica.  
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L'exclusió social comporta una reducció de la participació de la persona en la vida diària així com 

una desvalorització i percepció negativa cap a aquesta persona per part de la societat. A més, sol 

anar acompanyada d'efectes de naturalesa física o psicològica en la persona. 

Les persones que pateixen exclusió social solen sentir-se al marge, impotents i en situació 

d'inferioritat. La baixa autoestima, depressió, baixa motivació d'assoliment, ansietat, aïllament, falta 

d'identitat, desorientació,  etc,  poden ser altres conseqüències psicològiques sobre l'individu. 

Des d'un punt de vista físic, la falta de participació en els sistemes comuns de desenvolupament i 

convivència pot anar acompanyada de problemes com desnutrició, salut dolenta, major mortalitat, etc.   

1.2. MALNUTRICIÓ VS DESNUTRICIÓ   

La pobresa  entre els infants, joves i adolescents es manifesta entre d altres indicadors en la 

malnutrició i desnutrició.    

Els infants que viuen sota el llindar de la pobresa consumeixen habitualment dietes poc equilibrades o 

escasses. En molts casos l escola esdevé el principal suport de la seva alimentació. Hi ha infants que 

realitzen un sol àpat  al dia  el qual fan  a l escola, i altres que necessiten una beca de menjador però  

no poden accedir a ella.   

Actualment, el món s enfronta a una doble càrrega de malnutrició que inclou la desnutrició i 

l alimentació excessiva, particularment en els països en desenvolupament.  

Ens hem de preguntar  Què és la doble càrrega de la malnutrició? , com ho fa la nota descriptiva 

núm. 4 de la OMS (2006). 3 Aquí s expressen aquestes definicions:  

El terme malnutrició fa referència a les carències, excessos o desequilibris en la ingesta 

d energia, proteïnes i/o altres nutrients. Malgrat que  l ús habitual del terme «malnutrició» no 

acostuma a  tenir-lo en compte.  

El seu  significat inclou en realitat tant la desnutrició com la sobrealimentació.   

La desnutrició és el resultat d una ingesta d aliments que és, de forma continuada, insuficient per a 

satisfer les necessitats d energia alimentària, d una absorció deficient i/o d un ús biològic deficient dels 

nutrients consumits. Habitualment, genera una pèrdua de pes corporal.  
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S ha de tenir present que també es pot patir desnutrició com a conseqüència d una alimentació 

inadequada en quantitat i/o en qualitat (malnutrició primària) o per processos orgànics que 

desencadenen un balanç energètic negatiu (malnutrició secundària.).   

S ha de tenir en compte la diferència entre els termes desnutrició i malnutrició.  

El terme sobrealimentació fa  referència a un estat crònic en el que la ingesta d aliments és superior 

a les necessitats d energia alimentària, generant sobrepès o obesitat.  La definició de la OMS del 

terme  malnutrició  inclou  en el seu significat tant  la desnutrició com  la sobrealimentació, tot i 

que habitualment es dona a aquests  termes el següent significat:  

La desnutrició es produeix per la manca  d ingesta dels aliments bàsics i comporta greus carències 

alimentàries, fet que pot tenir greus repercussions en la salut i el benestar dels infants i la malnutrició 

és la manca d hàbits saludables alhora d alimentar-nos  que deriva en casos de malnutrició que no es 

deuen a causes econòmiques, sinó a la manca de temps i a les males costums, fet que també té lloc 

en les famílies amb recursos.  

La crisi econòmica ha sacsejat a fons l estat del benestar. Actualment es parla d una crisi de duració 

perllongada i d abast internacional, amb conseqüències que van més enllà dels aspectes purament  

econòmics.  La crisi està repercutit en les condicions de vida de la ciutadania (famílies amb situació 

d atur, dificultats per mantenir l habitatge, etc.) afectant bàsicament les classes mitjanes i baixes, i de 

forma especialment cruenta, les famílies en situació de vulnerabilitat.  

En aquest context a nivell de Blanes amb coordinació amb el Dipsalut , Organisme de la Diputació de 

Girona, s ha endegat un programa, sota el nom genèric de Salut i Crisi

 

que neix per a donar 

resposta a l impacte de la crisi en la salut de les persones .  

Des de l àrea d Acció Social de l Ajuntament de Blanes s ha dut a terme una anàlisi d aquestes dades 

mitjançant un grup de treball que ha de permetre contrastar i identificar els impactes de la crisi en la 

salut dels infants del municipi de Blanes.            
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2. ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS COM A EINA DE RESPOSTA A LA CRISI. LA 
SEVA ORGANITZACIÓ 

  
L Ajuntament de Blanes té com a un  dels seus objectius programàtics procurar per una integració 

social, laboral, cultural i econòmica de tots els seus ciutadans, amb una especial cura d aquelles 

persones que es troben en procés d exclusió social, pobresa o marginació.  

A l Ajuntament  de Blanes, els Serveis Socials, són l ens competent que ha de vetllar per la cobertura 

de les necessitats bàsiques de la població. Al parlar de serveis socials cal fer-ho en el marc de la Llei 

12/2007, d 11 d octubre,  de serveis socials de Catalunya, la qual situa a la persona en el centre del 

conjunt del sistema.  

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de 

més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S organitzen territorialment i estan dotats d un 

equip multidisciplinari.   

Els serveis socials municipals es presten mitjançant un equip de treballadors/es socials i 

educadors/ores socials i tenen com a objectiu fonamental prestar informació, orientació, 

assessorament i ajuda als veïns i veïnes de Blanes sobre els drets i recursos socials existents i 

d aquesta manera ajudar-los a cobrir les seves necessitats bàsiques.   

ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS EN EL TERRITORI 

  

L Ajuntament de Blanes seguint els principis de descentralització i aproximació dels serveis als 

ciutadans i veïns de Blanes, actualment es troba distribuït en 4 sectors d atenció per tal de facilitar-ne 

l accés als serveis socials bàsics. S organitzen:  

Sector I

  

El sector I el configuren els barris dels Pins i la Plantera amb una població de 7.101habitants. Aquest 

sector disposa d un 26% de població estrangera les nacionalitats predominats del qual són 

marroquins, romanesos, gambians i senegalesos. 

En els dos barris el nivell d instrucció és majoritàriament d estudis primaris. Les demandes més 

significatives estan relacionades amb economia precària, dificultats d inserció laboral, atenció a la 

dependència, situacions de risc i immigració, arrelaments i en menor mesura infància en risc. 

Professionals: Dues treballadores i una educadora socials. 

Dependències: Carrer Francesc Macià, 26. 
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Sector II

  
El sector II el configuren els barris de Mas Cremat, Mas Florit, Ca la Guidó, Mas Moixa, Can Borrell, 

Els Pavos i Quatre Vents. El total de la població d aquest sector és de 13.484 habitants. El tret més 

significatiu d aquest sector és que  té el nombre més alt de població infantil, un 24%.  

Cal dir que el nivell d instrucció de la zona nord del sector (Ca La Guidó, Mas Cremat) està per sota 

de la mitjana del municipi. La població d origen estranger representa un 11% de la població, 5 punts 

percentuals per sota de la mitjana de Blanes (16%).  

Al igual que en el conjunt dels sectors, segons els expedients treballats, les problemàtiques més 

representatives són de tipus laboral i econòmic.  

Professionals: Dues treballadores  i dos educadors socials.  

Dependències: Av. de l Estació, 43  

Sector III

  

El sector III el formen els barris de Mas Enlaire-Mercat, AV Joan Carles I, Montferrant, Mas Borinot, 

Vistamar,  Valldolitg, Residencial Blanes, amb prop dels 10.814 habitants.  

La seva població és heterogènia, per distintes raons, conviuen habitatges residencials amb habitatges 

de construcció senzilla. Es troba situat a les rodalies del centre, conseqüentment allunyat dels serveis 

socials bàsics per al ciutadà. Cal destacar que en els darrers anys s ha instal·lat a la zona un nombre 

important de població gitana i el treball amb aquest col·lectiu no és senzill per les pròpies 

particularitats costums i tradicions de l ètnia. Un altre tret distintiu és que un 21% de la població és 

menor d edat. El nivell d immigració és  d un 15% essent les nacionalitats gambiana i marroquina les 

més nombroses i estan gairebé igualades.  

Les demandes més ateses en aquest sector són de tipus laboral i econòmic. 

Professionals: Dues treballadores i dos educadors socials.   

Dependències: C. Francesc Macià, 26.  

Sector IV

  

Aquest sector el formen els barris de s Auguer, Sa Massaneda, Racó d en Portes, Centre Vila, Sa 

Carbonera i el Port. La població total és de 8.349 habitants dels quals un 17% és d origen estranger. 

És el sector amb més població d edat avançada, amb un percentatge del 21% de majors de 65 anys. 

En els darrers anys s han tramitat molts expedients de dependència.  

Professionals: Dues treballadores socials i un educador social. 

Dependències: Francesc Macià, 26 
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3. L ATUR COM A RESULTAT DE LA CRISI I LA SEVA INCIDÈNCIA EN EL MERCAT 
LABORAL  

  
1. La crisi econòmica iniciada l any 2008 ha continuat i ha anat aprofundint-se fins a la data. Aquesta 

situació ha afectat a una part molt important de la població, el resultat de la qual ha estat un atur cada 

cop més creixent amb la conseqüent manca d ingressos de les famílies.  

2.  La crisi econòmica ha impactat en el mercat de treball i conseqüentment ha creat un alt nivell d atur 

el qual ha afectat, de forma severa, a diferents col·lectius entre ells: joves, gent gran, les persones 

immigrades... És rellevant que un nombre important d aquestes persones han perdut el seu habitatge 

al no poder pagar la seva hipoteca.   

3. Aquest volum emergent de persones sense ser homogènies representen nous perfils de pobresa i 

exclusió social.  

Sens dubte la nova pobresa esta vinculada al mercat de treball, en conseqüència a la pèrdua de llocs 

de treball.  

L evolució de l atur en el municipi ha estat la següent:      
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L any 2008, un 75% de les persones aturades cobrava algun tipus de prestació. Actualment, segons les 

dades recollides, un 45% de persones aturades no cobra cap tipus de prestació. Aquest 45% de la 

població aturada podria significar un segment de població susceptible de ser beneficiaris dels serveis, 

prestacions, intervencions, actuacions o recursos gestionats des dels Serveis Socials, doncs no 

disposarien d un salari de subsistència.  

Al llarg de l any 2012 els dispositius més significatius que s han activat per donar resposta a la situació 

actual en l àmbit socioeconòmic han estat:  

a) L augment de persones acollides a la Renta Activa d Inserció (RAI) es manté estable en els darrers 

anys (2011 a 2013) amb 187 persones acollides. 

L impacte econòmic d aquesta mesura ha representat en l exercici 2012 una aportació de 955.944 

/anuals pels 187 usuaris d aquesta prestació.  

b) La Renta Mínima d Inserció. Els  serveis socials bàsics han pogut apreciar un augment de les 

demandes d ajuts econòmics com la RMI (Renda Mínima d Inserció) tot i que el nombre d expedients 

aprovats ha disminuït arran de l aplicació de la llei 5/2012 del 20 de març de mesures fiscals, financeres i 

administratives. L any 2012 es van tramitar 103 expedients nous de RMI dels quals 47 van ser denegats. 

A Blanes, a 31 de desembre de 2012, es trobaven actius i en nòmina un total de 258 expedients els quals 

han generat una aportació d 1.349.974,60 .      
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4. ACTUACIONS DEL MUNICIPI PELS COL·LECTIUS MÉS AFECTATS PER LA CRISI 

    
4.1. PROGRAMA D ALIMENTS 

  

A data 30 de setembre de 2013, 524 famílies són preceptores del pla d aliments,  amb un total de 

2101 persones beneficiàries.   

TIPUS DE FAMÍLIA

    

                   

El tipus de família que es troba majoritàriament és el nuclear. També resulta interessant destacar que 

hi ha un gran nombre de famílies unipersonals(25% del total), fet que cal prestar-hi especial atenció, 

ja que s equipara força al nombre de famílies monoparentals que són un 29% .Cal tenir en compte 

que la monoparentalitat és un factor de risc social. 

Aquestes dades  donen informació del fet que hi ha molta gent gran que viu sola. Es veu també que el 

model de família extensa és el menys freqüent en el municipi.   

FRANGES D EDAT 

   

FRANGES D´EDAT
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De les dades analitzades es pot extreure que les famílies que demanen ajuts estan formades per 
membres d entre 31 a 65 anys, i que la majoria tenen fills menors, en edat escolar. Una dada 
significativa és el fet que hi ha 809 menors adscrits al Pla d Aliments. 
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NACIONALITAT

   

NACIONALITAT

282

79

76

87

espanyola gambia marroc altres

  

*Altres( Romania ,Uruguai, Itàlia,Senegal , Argentina ,Rússia, Rep. Dominicana i Colòmbia)   

El més destacat d aquestes dades és el fet que més del 50% de les famílies que són beneficiàries 

d ajuts són de nacionalitat espanyola, la qual cosa trenca amb la idea preconcebuda del fet que tots 

els ajuts són majoritàriament per als estrangers. 

També s ha d observar que hi ha un elevat percentatge d estrangers que  són de nacionalitat 

gambiana i marroquina, que representen un 15 % del total de les persones d origen estranger al 

municipi.    

SITUACIÓ LABORAL

   

SITUACIÓ LABORAL

439

36 3 46

aturat actiu estudiant altres

 

*altres( treballs esporàdics i sense contracte laboral)   

Les dades obtingudes són molt significatives i mostren clarament la situació de crisi que es viu en la 

actualitat. Un 83% de les famílies que són beneficiaries del pla d aliments es troben en situació d atur. 

ESPANYOLA 
GAMBIA 
MARROC 
ALTRES* 

      53% 
      15% 
      15% 

       17% 

SITUACIÓ LABORAL PERCENTATGE 

 

      ATURAT 
   
     83% 

      ACTIU 
      ESTUDIANT 
      ALTRES 

      7% 
      1% 
      9% 
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En actiu només hi ha un 7% i  hi ha una petita part que fa treballs esporàdics i sense contracte 

laboral.     

RÈGIM HABITATGE

   

TIPUS DE VIVENDA

336
76

112

lloguer hipoteca altres

 

*altres( acollits per familiars o amics)   

D aquestes dades es pot concloure que la majoria de famílies que sol·liciten aquests ajuts viuen en un 

pis de lloguer. Només una petita part (15%) tenen un pis de propietat i paguen hipoteca. La resta 

estan acollits a casa d algun familiar o amics.    

SECTORS

   

SECTORS

97

226

119

82

sector I sector II sector III sector IV

   

De  les dades obtingudes es pot observar que la majoria de les famílies beneficiàries provenen del 

Sector II. Cal tenir en compte que la població del Sector II és majoritàriament població activa, 

conseqüentment és la que més acusa la crisi.       

 

REGIM HABITATGE 

 

% 

 

LLOGUER 
HIPOTECA 
ALTRES  

64% 
15% 
21% 

SECTOR 

 

FAMÍLIES 
BENEFICIARIES 

% 

I                    97           19% 
II 
III 
IV 

                 226                    
                 119 
                   82 

          42% 
          23% 
          16% 
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4.2. PROGRAMA BONUS ALIMENTS  

   

Actualment hi ha  130 famílies adscrites al Pla Bonus d aliments, amb un total de 418  persones 

beneficiàries.    

FAMÍLIA

    

65

30 25
10

0

10

20

30

40

50

60

70

TIPUS FAMILIA

Nuclear 65 Monoparental 30 Unipersonal 25 Extensa 10

   

El model de família més habitual  és la nuclear i la  família extensa la que menys.     

FRANGES D EDAT

   

FRANGES D EDAT %

 

0a-3a 
3a-12a 
12a-17a 
17a-18a 
19a-30a 
31a-65a 
+65a 

18%

 

14%

 

7%

 

4%

 

16%

 

40%

 

1%

   

Amb aquestes dades es pot concloure que la majoria de famílies que sol·liciten els vals d aliments 

estan formades per membres d edats compreses entre 31-65 anys(edat laboral),amb fills menors 

d edat.      

TIPUS FAMÍLIA % 

 

NUCLEAR 
MONOPARENTAL 
UNIPERSONAL 
EXTENSA  

50% 
23% 
19% 
 8% 



   

16     

SITUACIÓ LABORAL

    

SITUACIÓ LABORAL %

 

ATUR 
ACTIU  
ESTUDIANT 

95%

 

3%

 

2%

    

El més destacat és que majoritàriament son  famílies  que tots els seus membres estan al atur.     

TIPUS D HABITATGE

    

TIPUS HABITATGE %

 

LLOGUER 
HIPOTECA 
ALTRES* 

63%

 

11%

 

26%

 

*altres( acollits per familiars o amics)    

La majoria de famílies que es troben acollides al programa d aliments viuen de lloguer (el 63%) i com 

a segona opció (26%) s hi troben aquelles famílies que viuen a casa de familiars o amics .    

SECTORS

     

SECTORS %

 

SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR III 
SECTOR IV 

24%

 

23%

 

29%

 

24%

     

Les famílies que es troben acollides al programa d aliments es troben repartides molt equitativament 

entre els quatre sectors.      
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4.3. AJUDES SOCIALS I D EMERGÈNCIA 

  
4.3.1 POBRESA ENERGÈTICA

     

A) SUBMINISTRAMENT D AIGUA  

        NÚM. DE FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: 149     

39

74

28
8

0

20

40

60

80

Monoparental Nuclear Unipersonal Extena

TIPUS FAMILIA

Monoparental Nuclear Unipersonal Extena

     

El tipus de família que sol·licita aquest ajuts són majoritàriament nuclears i el que menys l extensa.     

FRANGES D EDAT

    

FRANGES EDAT  %

 

0a-3a 
3a-12a 
12a-16a 
17a-18a 
19a-30a 
31a-65a 
+65 

17%

 

15%

 

9%

 

7%

 

15%

 

36%

 

1%

   

Majoritàriament, les persones que demanen aquests ajuts oscil·len en la franja d edat entre els 31 als 

65 anys.       

TIPUS DE 
FAMILIA 

% 

 

MONOPARENTAL 
NUCLEAR 
UNIPERSONAL 
EXTENSA   

26% 
50% 
19% 

8% 
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SITUACIÓ LABORAL

   

SITUACIÓ LABORAL %

 

ATURAT 
ACTIU 
ESTUDIANT 

90%

 

7%

 

3%

  

Un 90%  de les famílies que sol·liciten aquests ajuts es troben en situació d atur.   

TIPUS HABITATGE

    

TIPUS HABITATGE %

  

LLOGUER 
HIPOTECA 
ALTRES 

 

80%

 

19%

 

1%

    

La majoria viu de lloguer, només un 19 % tenen pis de propietat i paguen hipoteca. Lògicament al 

tractar-se d ajuts a l habitatge, els usuaris es troben vivint majoritàriament en règim de lloguer.   

SECTORS

     

SECTOR %

 

SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR III 
SECTOR IV 

34%

 

35%

 

14%

 

18%

       

Les famílies que sol·liciten aquest ajuts provenen majoritàriament dels sector I i  II. Al sector I s estaria 

parlant de l antiga pobresa i representaria una pobresa cronificada per motius sòcioculturals i 

econòmics.   

En sector II es troba la nova pobresa derivada de la crisi econòmica i de les situacions d atur.      
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        B) ELECTRICITAT I/O CALEFACCIÓ

    

NÚM. DE FAMÍLIES BENEFICIÀRIES:  68    

TIPUS DE FAMÍLIA

         

TIPUS FAMILIA % 

 

MONOPARENTAL  
NUCLEAR 
UNIPERSONAL 
EXTENSA  

36% 
38% 
24% 

3% 

     

Es reprodueix en els distints programes que els ajuts econòmics i socials van dirigits 

majoritàriament a famílies nuclears i en aquest apartat,  en segon terme,  les famílies 

monoparentals.    

FRANGES D EDAT

  

Els sol·licitants d aquests ajuts són persones entre 31 a 65 anys amb fills a càrrec.        

TIPUS FAMÍLIA
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SITUACIÓ LABORAL

    
SITUACIÓ LABORAL %

  

ATUR 
ACTIU 
ESTUDIANT 

 

87%

 

12%

 

1%

    

El fil conductor de totes les ajudes i el denominador comú és el gran percentatge de persones en 

situació d atur. En aquest cas el 87% dels sol·licitants es troben en situació d atur.     

TIPUS HABITATGE

           

Al tractar-se d ajudes a la llar i al seu manteniment, el percentatge de persones acollides al 

programa indica que majoritàriament, el 70%, viuen de lloguer i el 30% en un habitatge de 

propietat.   

SECTORS

  

SECTOR %

 

SECTOR I 
 SECTOR II 
 SECTOR II 
SECTOR IV 

26%

 

22%

 

22%

 

30%

     

S observa que està molt repartit equitativament per sectors les famílies beneficiàries d aquest ajut.         

TIPUS HABITATGE %

  

LLOGUER 
HIPOTECA  

 

70%

 

30%
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4.3.2. PROGRAMA D AJUDES SOCIOSANITÀRIES

    
A) AJUDES TÈCNIQUES SANITÀRIES (PRÒTESI: ULLERES, AUDIÒFONS, 
PLANTILLES...)  

   NÚM. DE FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: 36    

TIPUS DE FAMÍLIA

   

16 15

3 2
0

5

10

15

20

Unipersonal Nuclear Monoparental Extensa

TIPUS FAMILIA

Unipersonal Nuclear Monoparental Extensa

     

Les persones que  sol·liciten aquests ajuts provenen de famílies unipersonals i nuclears.     

FRANGES D EDAT

    

FRANGES D EDAT %

 

3a-12a 9%

 

12a-17a 5%

 

17a-18a 7%

 

19a-30a 3%

 

31a-65a 60%

 

65a 11%

  

La franja d edat beneficiària d aquests tipus d ajuts es troben en la franja d edat compresa 

entre els 31 i els 65 anys.     

TIPUS DE FAMÍLA PERCENTATGES 

UNIPERSONAL 
NUCLEAR 
MONOPARENTAL 
EXTENSA  

44% 
42% 

8% 
2% 
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SITUACIÓ LABORAL

    

SITUACIÓ 
LABORAL 

%

  

ATURAT 
ACTIU 
ESTUDIANT 

 

92%

 

4%

 

4%

    

Majoritàriament són famílies on tots els seus membres estan a l atur.      

SECTORS

    

SECTOR %

  

SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR III 
SECTOR IV 

 

34%

 

22%

 

33%

 

11%

    

Les famílies preceptores d aquests ajuts provenen majoritàriament dels sectors I i II.                
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B) AJUTS DE FARMÀCIA (MEDICAMENTS)  

NÚM. DE FAMÍLIES BENEFICIÀRIES:  61    

TIPUS DE FAMÍLIA
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Nuclear Monoparental Unipersonal Extensa

    

S observa que el model de família sol·licitant d aquest ajut és majoritàriament la família 

unipersonal.     

FRANGES D EDAT

    

FRANGES D EDAT %

  

0a-6a 
7a-12a 
13a-16a 
17a-18a 
19a-30a 
31a-65a 
65a 

 

6%

 

9%

 

6%

 

5%

 

13%

 

57%

 

6%

     

La franja d edat beneficiària d aquests tipus d ajuts es troben en la franja d edat compresa entre 

els 31 i els 65 anys. 

TIPUS DE FAMILIA % 
NUCLEAR 
MONOPARENTAL 
UNIPERSONAL 
EXTENSA 

28% 
18% 
41% 
13% 
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SITUACIÓ LABORAL

    

SITUACIÓ LABORAL %

  

ATUR 
ACTIU 
ESTUDIANT 

 

70%

 

11%

 

18%

   

En tots els programes d ajuts econòmics i socials es troba que la situació de les persones o 

famílies és que es troben majoritàriament en situació d atur.     

SECTORS

    

SECTORS %

  

SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR III 
SECTOR IV 

 

31%

 

35%

 

8%

 

26%

   

Les famílies beneficiàries d aquests ajuts provenen majoritàriament dels sectors I i  II.                   
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4.4. QUADRE RESUM: MEDIS DE SUBSISTÈNCIA DE LES PERSONES I FAMÍLIES 
ADSCRITES ALS DIFERENTS PROGRAMES 

   
RMI*

 
PIA**

 
PRESTACIONS 

SOCIAL*** 

 
ALTRES***

*

  

PLA D ALIMENTS   

BONUS ALIMENTS  

POBRESA ENERGÈTICA

  

-AIGUA 
-ELECTRICITAT I/O CALEFACCIÓ  

AJUTS SOCIOSANITÀRIES

  

-PRÒTESIS 
-MEDICAMENTS 

 

17%

  

19%

    

36%

 

28%

    

33%

 

43%

  

6%

  

0%

    

3%

 

1%

    

17%

 

0%

 

    
        28%

  

            24%

  

           
         

   14%

 

             29%

   

       
     22%

 

            18%

  

49%

  

57%

     

47%

 

42%

    

28%

 

39%

   

*  RMI: Renta Mínima d Inserció 
**  PIA: Acollits a la Llei de la dependència 
*** Prestacions socials :  atur,  pensions no contributives, pensions de jubilació,RAI) 
**** altres: ajuts econòmics per part de familiars o amics   

Aproximadament un 50% de les famílies adscrites a aquests programes reben ajuts econòmics de 

familiars o amics. La família extensa pren protagonisme en aquestes situacions actuant de xarxa de 

solidaritat i de suport social i econòmic amb els seus membres més desfavorits socialment. En aquest 

punt cal remarcar la importància de les generacions més grans (persones jubilades) per la seva 

aportació econòmica a les segones i a les terceres generacions.  

De les persones i/o famílies adscrites a aquests programes, per les dades, però sobretot per la 

informació practicada en cada un dels expedients, es pot concloure que les famílies intenten cobrir pel 

seu compte les despeses d alimentació bàsica i prefereixen sol·licitar ajuts per a cobrir les seves 

necessitats de la llar (electricitat, aigua...)  

De totes les dades analitzades de les famílies que sol·liciten aquests ajuts es pot arribar a les següents  

conclusions:  

El perfil de família sol·licitant dels ajuts del pla d aliments,  de les ajudes socials i d emergència, 

tenen un denominador comú: es tracta de famílies nuclears, amb una mitjana de dos fills en edat 

escolarització,  viuen de lloguer, es troben en situació d atur i les franges d edat estan compreses 

entre 31 anys i 65 anys, majoritàriament, conseqüentment són població activa i, reben el suport i 

ajut de la família extensa i/o els amics.   
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4.5. AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 

    

TIPUS DE FAMÍLIA

    

137
108

3
0

50

100

150

nuclear monoparental extensa

TIPUS FAMILIA

nuclear monoparental extensa

     

Es pot observar que les famílies que sol·liciten beca de menjador són majoritàriament famílies 

nuclears, i en segon terme famílies monoparentals.    

ESCOLA

   

ESCOLA Núm. de 
sol·licituds 

%

  

NAPOLEÓ SOLIVA 
PINYA DE ROSA 
QUATRE VENTS 
MN. JOAN BATLLE 
COR DE MARÍA 
J. RUYRA 
SANTA MARIA 
SA FORCANERA 
CARLES FAUST  

50 
41 
23 
13 
11 
38 
14 
40 
16 

 

21%

 

17%

 

9%

 

5%

 

4%

 

15%

 

6%

 

16%

 

7%

            

TIPUS FAMILIA %

 

NUCLEAR 
MONOPARENTAL 
EXTENSA 

55%

 

44%

 

1%
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SITUACIÓ LABORAL DE LES FAMÍLIES

     

SITUACIÓ LABORAL %

  

ATURAT 
ACTIU 
ESTUDIANT 

 

52%

 

48%

 

0%

     

En aquest apartat el perfil del sol·licitant és diferent del dels altres programes descrits anteriorment. 

Gairebé un 50% dels sol·licitants es troben ocupats. Les dades disponibles indiquen que 

majoritàriament les persones que sol·liciten la beca i es troben en situació activa disposen de salaris 

insuficients.       

REGIM HABITATGE

   

TIPUS VIVENDA %

 

LLOGUER 
HIPOTECA 
ALTRES* 

71%

 

25%

 

4%

    

*altres (acollits per part de familiars o amics)   

La majoria de les famílies que sol·liciten beca de menjador viuen de lloguer. Un 25% tenen un 

habitatge en propietat i molts d ells han de fer front al pagament d una hipoteca.            
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5. NUTRICIÓ, MALNUTRICIÓ I DESNUTRICIÓ INFANTIL 

  

Aquest informe-estudi neix de la preocupació  i d una certa alarma social davant de la possibilitat que 

en el municipi existeixin casos de desnutrició.   

Sota el títol genèric de Salut i Crisi o Alimentació i crisi,  l Ajuntament de Blanes amb col·laboració 

amb un programa específic de Dipsalut, organisme de la Diputació de Girona, ha elaborat un informe 

que vol fer un anàlisi per a identificar els impactes de la crisi en la salut dels infants i adolescents del 

municipi.   

5.1. HIPÒTESIS INICIALS  

1a.  No es tenen dades que permetin afirmar que hi ha casos de desnutrició infantil al municipi de 

Blanes.  

2a. Alguns dels casos que s han detectat amb problemes  de malnutrició provenen de famílies ateses 

a serveis socials les quals presenten problemàtiques socials afegides.   

5.2. RESULTAT DE LES ENQUESTES ALS SERVEIS DE PEDIATRIA I ALS CENTRES 

EDUCATIUS  

A continuació es presentem els resultats extrets en les sessions realitzades amb els metges-

especialistes de pediatria i amb els centres escolars del municipi: públics, privats concertats i instituts.  

El mètode ha estat el mateix en ambdós casos: s han utilitzat enquestes obertes mitjançant les quals 

els diferents professionals han pogut donar dades quantitatives i qualitatives.  

De les respostes aportades pel servei de pediatria i de la seva valoració es pot extreure les següents 

qüestions:     
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A) RECULL DE LES DADES MÉS SIGNIFICATIVES DE LES ENQUESTES AL SERVEI DE 

PEDIATRIA

  
a) Les pediatres demanen  diferenciar entre desnutrició i malnutrició. La desnutrició és un dèficit 

de nutrients per falta d'ingesta o absorció, mentre que la malnutrició es refereix a  una alimentació 

desequilibrada, per defecte o per excés.  

b) En el municipi de Blanes no hi ha cap cas de DESNUTRICIÓ per raons de tipus socioeconòmic .Els 

casos de desnutrició es refereixen a nens i nenes que, majoritàriament, tenen malalties cròniques 

que poden causar desnutrició, entre elles, les patologies metabòliques, neurològiques, neoplàsies o 

l'anorèxia. Conseqüentment els casos de desnutrició existents en el municipi tenen les seves arrels en 

aquestes patologies mèdiques.  

c) Els paràmetres utilitzats pels pediatres per a mesurar la desnutrició són la talla i el pes, els quals 

comparen amb una taula de creixement, per a verificar si ha desviació d aquestes mitges.  

d) Es confirma que tots els infants visitats  pel servei de pediatria del cap de Blanes es troben dins la 

normalitat respecte a les gràfiques de creixement.  

e) Es posa de manifest que un nombre superior als 500 infants i adolescents del municipi pateix 

MALNUTRICIÓ. Els  elements utilitzats per fer la detecció  han estat:  l anamnesi,  l examen físic i 

l enquesta alimentària.  

f) Les causes de malnutrició són per mals hàbits alimentaris, per malaltia crònica (que un cop 

diagnosticada i tractada  hi ha una notable millora en la salut de l Infant), per alimentació alternativa 

(per exemple, vegetarians), per motius culturals (per exemple en períodes de ramadam). La majoria 

de famílies d aquests infants no estan en situació de precarietat econòmica sinó que disposen de 

recursos suficients per a l adquisició d aliments.  

g)  No han detectat canvis significatius en els darrers anys. No han detectat cap nen per sota dels 

paràmetres talla /pes per no ingerir les calories necessàries. Conseqüentment la corba de creixement 

dels infants de Blanes està dins de la mitjana estadística.  

h) Es recalca sistemàticament que troben molts nens que presenten una mala qualitat alimentària,fent 

especial èmfasi en els nens amb sobre pes o obesitat.  

i) Els pediatres recomanen que els nens facin us del menjador escolar ,ja que el menú és equilibrat,  

els hi garanteix una l alimentació més sana i els ajuda a adquirir d hàbits alimentaris saludables.  

j) Proposen i recomanen l educació als pares en termes d alimentació saludable.  
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B) RECULL DE LES DADES MÉS SIGNIFICATIVES DE LES ENQUESTES ALS CENTRES 

EDUCATIUS

   

a) Existeix una concordança i coincidència dels docents amb el que han plantejat els Serveis de 

pediatria.  

b) No es coneix cap cas de desnutrició en els centres educatius , conseqüentment no han trobat 

infants que presentin símptomes de desnutrició(  fatiga, mareig, desmai i pèrdua de pes, creixement 

lent, talla inferior per l edat, tristesa , plors freqüents i emmalalteixen amb molta facilitat   ...) .  

c) La descripció dels casos de malnutrició que fan els centres educatius, s emmarca en famílies amb 

pocs recursos econòmics però amb problemàtica social afegida. Conseqüentment no només es deu a 

la manca de recursos sinó a dificultats d estructuració familiar i/o personal.  

d) En la majoria dels centres els alumnes de cicle d educació infantil (3a a 6a) fan un esmorzar 

específic  i el/a mestre/a porta el control de la ingesta dels infants. Les escoles recomanen i orienten a 

les famílies a què els seus fills realitzin diàriament un esmorzar saludable el qual inclogui entrepans, 

cereals, fruita... 

De la valoració de l enquesta es pot contrastar que la majoria d infants d aquesta edat porten 

l esmorzar a l escola.  

e) A partir d educació primària (6a-12a) es detecten casos d infants que no porten l esmorzar a 

l escola. S atribueix el fet a una manca d hàbits. Les respostes més freqüents a aquesta qüestió han 

estat que els infants es lleven tard, no tenen temps per a preparar-lo, que les famílies no donen la 

suficient importància a aquesta ingesta.  

f) Igualment coincideixen que els alumnes en situació de risc els hi és recomanable que estiguin en el 

menjador escolar per evitar l absentisme en l horari lectiu de tarda.        
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6.  A TALL DE CONCLUSIONS 

 
D aquest informe es poden extreure les següents  conclusions:  

1a  No s ha detectat cap cas de DESNUTRICIÓ INFANTIL al municipi, llevat dels casos derivats de 

patologies mèdiques. Per tant, actualment es pot afirmar que no hi ha  desnutrició infantil en el 

municipi.  

2a Existeix un problema important de MALNUTRICIÓ de població. Aproximadament un 8% d infants i 

adolescents (0a-14a) presenten problemes de malnutrició derivats d una ingesta no adequada. 

Aquesta pot venir motivada per  una subalimentació o  una sobrealimentació. Existeix una 

preocupació a nivell dels serveis de  pediatria respecte als  nens que presenten obesitat, fruit d una 

alimentació inadequada, molt sovint per la ingesta d un excés de calories.  

3a La crisi econòmica i la seva afectació en el mercat de treball ha comportat que un numero 

significatiu de famílies tinguin problemes econòmics els quals repercuteixen en la vida quotidiana dels 

infants. S ha pogut detectar que aquesta davallada d ingressos econòmics ha obligat a grans 

privacions a les famílies que han tingut que reduir les seves despeses en aspectes prescindibles 

com són les activitats d oci, activitats extraescolars etc... Malgrat això els seus recursos els inverteixen 

en aliments bàsics com la llet, ous, llegums...etc.  

4a. Un percentatge important de les famílies amb necessitats socioeconòmics disposen d ajut per a 

l adquisició d aliments mitjançant les famílies extenses. La família actua de xarxa social de suport, 

concretament molts pensionistes i jubilats donen suport als fills i nets en l àmbit alimentari. Fet que 

s ha pogut comprovar des de les àrees dels serveis socials  bàsics.  

5a Els infants i adolescents que s han detectat per part dels Serveis Socials presenten problemes 

importants de malnutrició es troben en seguiment i a part de presentar problemes d ordre econòmic 

presenten problemes psicosocials. Majoritàriament són famílies que es troben en situació de 

vulnerabilitat.  

6a Els  serveis de pediatria recomanen un repartiment d aliments en cinc àpats diaris: tres de 

principals (esmorzar, dinar i sopar) i dos de complementaris (un a mig matí i un altre, el berenar, a 

mitja tarda. (Esmorzar 25%, dinar 35%, berenar 15% i sopar 25%). S han de poder garantir aquests 

cinc àpats per al normal desenvolupament dels infants.  

7a  És rellevant la necessitat de l educació als pares en termes d alimentació saludable. Aquesta és 

una recomanació insistent dels serveis de pediatria del municipi i dels centres educatius. Cal oferir 

formació en l àmbit de l educació per la salut als adults amb infants a càrrec en coordinació amb els 

metges de pediatria.   
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7. RECOMANACIONS I PROPOSTES 

 
Per tal de pal·liar la situació actual i millorar l alimentació dels infants del nostre municipi es presenten 
les següents propostes:  

1. Ampliar la dotació econòmica de les beques de menjador per tal d arribar al major nombre 
d alumnes, especialment per aquells que es troben en situació de risc d exclusió i que el conformen 
famílies vulnerables als efectes de garantir un àpat al dia equilibrat i saludable.  

2. Complementar les beques de menjador tenint especial cura per a tots aquelles alumnes que 
disposaran d un ajut de menjador escolar del 50% del seu cost i les seves famílies tenen dificultats per 
a fer front al diferencial existent entre el cost del menú i l import de l ajut de menjador. Amb les dades 
disponibles aquesta acció hauria de ser contemplada com a prioritària.   

3. Vincular l educació dels hàbits alimentaris amb el servei de pediatria del municipi, donar formació  a 
les famílies des de  les escoles,  en coordinació  amb pediatria, en  hàbits de vida saludables i 
fomentar la importància d una alimentació sana i equilibrada.  

4. Crear una taula de coordinació amb els serveis de pediatria, els responsables del Pla d aliments, 
els centres escolars i serveis socials, com ha espai d observació i anàlisi sobre la  situació de la 
nutrició infantil. En aquest apartat es palesa la necessitat que el Pla d aliments i,  en concret els seus 
participants, dels quals 809 són infants i joves, puguin ser objecte d un seguiment més acurat per part 
dels serveis sòciosanitaris. (pediatria)  

5. Ampliar i trobar suports econòmics addicionals amb destinació al Pla d aliments, per  tal de donar 
una resposta el més eficient possible.  

6. La creació d un programa de formació d hàbits saludables,  el qual incorpori metges, professors i 
professionals vinculats als menjadors escolars i els serveis socials, amb dotació pressupostària 
pròpia.  

7. Gestionar front l organisme Autònom de la Diputació de Girona, Dipsalut,  l acolliment al Programa 
de Salut i Crisi i en conseqüència sol·licitar ajuts econòmics per les següents accions:  

- Ampliació del  Pla d aliments  
- Complementar les beques de menjador escolar 
- Programa d educació d hàbits saludables  

8. Creació d un observatori permanent dels infants  adscrits al Pla d aliments, i d aquells altres infants 
en possible situació de risc alimentari, als efectes de fer un seguiment del seu desenvolupament 
(segons la corba de creixement). Aquesta acció es realitzarà mitjançant les coordinacions pediàtriques 
entre els serveis de pediatria i serveis socials.  
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8. ANNEXOS 

   

- Annex. 1. Model d enquesta de l entrevista realitzada amb l equip de pediatria 

del CAP de Blanes  

ENQUESTA PEDIATRIA ( CAPS BLANES)

   

1) Heu detectat , darrerament algun cas de malnutrició en la població infantil del 
municipi?   

2) Quin nombre?   

3) Com heu realitzat la detecció? Quins indicadors heu utilitzat?    

4) Quina creieu que ha estat la causa de la malnutrició en cada cas?  

a) mals hàbits alimentaris 
b)  malaltia 
c)  manca de recursos  
d) Problema d´ economia domèstica 
e)  altres    

5) Quines mesures heu pres en cada cas?    

6) Quines mesures s haurien de prendre per evitar que és donin aquest casos?    

7) Valoració global i propostes de millora .      
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- Annex. 2. Model d enquesta de l entrevista realitzada amb els centrese 

educatius del municipi  

ENQUESTA

   

MALNUTRICIÓ INFANTIL  

1) Aquest  darrer curs heu detectat a l escola  alumnes amb alimentació 
deficitària (malnutrició)?   

2) Quin nombre?   

3) Com heu fet la detecció? Quins indicadors heu utilitzat?  

a) Pèrdua sobtada de pes 
b) mal de panxa 
c) no portat esmorzar a l escola  
d) demanar menjar als altres companys 
e)  manca d¨atenció a la classe  
f)  cansament 
g) desmais 
h) altres    

4) Quina creieu que ha estat la causa de la malnutrició?  

a) Mals hàbits alimentaris 
b) malaltia 
c) manca de recursos  
d) problemes d economia domèstica 
e) altres   

5) Quines possibles accions compensatòries heu realitzat?     

6) Quines mesures s haurien de prendre per evitar que és donin aquest casos?    

7) Valoració global i propostes de millora. 
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Relació de professionals que han complimentat les enquestes participant en el procés 

d anàlisi, valoració i proposta respecte a la malnutrició infantil  

Servei de pediatria

  

Dra. Marta Pumarola 
Dra. Verònica Romaniuk 
Dra. Beatriz Fontalva 
Infermera Maria Carme Cubarsí 
Infermeria Esther Cadena  

Centres escolars

  

Escola Carles faust  

Sr. Joan Cabrera,  director  
Sra. Anna Cañas,  cap d' estudis  

Escola Quatre Vents  

Sra. Asensio Campayo, directora 
Sra. Quima Pons Doménech, cap d estudis  

Escola Pinya Rosa  

Sra. Montse Cortés, directora  

Escola Sa Forcanera  

Sra. Aida Baltrons, directora 
Sra. Mònica Calle  

Escola Joaquim Ruyra  

Sra. Maria Queldrà, directora 
Sra. Ana López 
Sra. Aida del Muro 
Sra. Montse Riva 
Sra. Roser Gallostra  

Escola Mossèn Joan Batlle  

Sra. Lídia Pastor, directora 
Sra. Marga Calderón, cap d' estudis 
Sra. Joana Sureda   

Escola Napoleó Soliva  

Sra. Roser Ferrer, directora 
Sra. Montse Balasch,  cap d'estudis 
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coordinadors cicle  

Sra. Isabel Sánchez  
Sra. Mercè Figueres 
Sra. Ester Abat 
Sr. Josep Serra   

Institut S Agulla  

Sr. Joan Queldra, director 
Sra. Eva Planas  

Institut Serrallarga  

Sra. Mercè Torroella, directora 
Sr. Alex Cugota 
Sra. Isabel García 
Sr. Josep Calíz 
Sra. Verónica Calíz 
Sr. Jordi Rodríguez 
Sr. Vicenç Calíz 
Sra. Carmen Fernández 
Sra. Joana Cabezas   

Institut Sa Palomera  

Sra. Isabel Cabot, coordinadora pedagògica 
Sra. Esther Bartolomé 
Sr. Jordi Caseny  

Escola Santa Maria  

Sra. Rosa Montpió,  psicopedagoga 
Coordinadors del cicle 
Sra. Raquel Abad 
Sra. Cristina Blázquez 
Sr. Pau Jerez  

Escola Cor de Maria  

Sr. Xavier Ferrer, director 
Sra. Steffy Lizana   

Obtenció de dades dels programes dels Serveis Socials Bàsics: 

Sres. Teresa Muñoz, Susana Lorenzo, Jèssica Martínez, Marta Ramírez, Núria Soler, Xesca Vela, 

Anna I. Martínez, Estíbaliz Fernández, treballadores socials 

Equip redactor: Montse Badia, Montse Jodar i Lurdes Rodríguez 

Coordinació i direcció: Josep Pujol  


