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APORTACIONS I REFLEXIONS DE DINCAT EN RELACIÓ AMB EL PLA 

ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 

 

REFLEXIONS GENERALS: 

 El procediment de participació en l’elaboració del Pla Estratègic, 

només s’ha contemplat en la fase de revisió de la proposta ja 

treballada i construïda.   

 

DINCAT: 

Reconeixent que s’està realitzant un procés participatiu obert a totes 

les entitats, col·lectius i persones, es troba a faltar una major 

participació en el procés d’elaboració del Pla Estratègic i no només en 

la revisió del resultat del treball. 

 

 

 El PESS és una proposta de voluntats d’àmbit estratègic que pel 

seu assoliment depenem del desenvolupament i concreció que se’n 

faci.  

 

DINCAT: 

Iniciem la Valoració a partir de la positivitat i la voluntat de ser 

proactius però, ens és difícil valorar la idoneïtat de les propostes 

sense dos instruments que l’han de fonamentar: Memòria 

Econòmica amb el pressupost per implementar-lo i la Concreció del 

Pla de Treball per desenvolupar-lo.  

 

 

 El PESS no concreta la importància de l’Arrelament al Territori 

respecte la planificació de places i en la prestació dels serveis. 

 

DINCAT: 

L’arrelament és un aspecte essencial en la qualitat dels serveis 

socials que actualment s’estan prestant i pensem caldria remarcar 

que ho continuarà essent en el futur. I així, evitar, com ha passat els 

últims anys, l’assignació de places fora del seu territori d’influència 

produint un trencament envers aquest i la seva família.  

 

 

 El PESS incorpora línies de treball que apunten a un Canvi de Model 

en la prestació dels serveis socials, però no hi ha una descripció clara 

del model cap a on es vol anar.  
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DINCAT: 

Aquest fet genera molta inquietud en les entitats que actualment 

estan prestant els serveis:  

 

 Com és aquest model de futur cap on es vol anar?  

 Quin tipus de serveis es preveuen en aquest model?  

 Quin tipus d’entitats es preveu que els prestaran?  

 Quina modalitat de relació amb l’administració es preveu per la 

prestació dels serveis?  

 

 Contemplar una línia de treball per l’Ordenació dels perfils i 

competències professionals.  

 

DINCAT: 

El creixement i desenvolupament dels serveis socials ha contemplat 

diversos processos d’acreditació de competències generant 

diferencies i casuístiques desiguals entre els diferents serveis socials.  

El desenvolupament d’un nou pla estratègic hauria d’incorporar una 

línia de treball en aquest sentit.  

 

 

 El PESS preveu la realització de Projectes Pilots per validar els 

canvis i transformacions previstes en els Serveis Socials com, també, 

Comissions i Grups de Treball amb diferents Serveis de Primària 

dels Serveis Socials com per exemple: Consells Territorials de Serveis 

Socials Bàsics – Cotessba i Intercotessba), com en els Plans Locals 

d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI).  

 

DINCAT: 

Les entitats associades a Dincat, que presten suport a les persones 

amb discapacitat intel·lectual, fa anys que estan treballant amb una 

orientació individualitzada, aprofitant els Entorns Comunitaris 

Inclusius i fonamentat, tot aquest treball, en els Models de 

Planificació Centrada en la Persona (PCP) i Planificació Centrada en la 

família (PCF).  

Per aquesta raó, indiquem que les Entitats de Dincat poden ser els 

socis ideals i preferencials en territori, coneixedors del dia a dia de 

la societat, per desenvolupar i testejar aquestes metodologies en la 

transversalitat dels serveis com, també, per participar en les 

Comissions, Grups de Treball que es proposin i en els Plans Locals 

d’Acció Comunitària Inclusiva.   
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 El PESS contempla la Prevenció com a Eina ideal per reduir la 

intervenció.  

 

DINCAT: 

No es defineix quines eines utilitzaran els EBAS per treballar la 

Prevenció. Com a millora, creiem que una bona eina pel cribratge i la 

diagnosi seria la Self Sufficiency Matrix. La qual, hauria de ser 

desenvolupada per part dels EBAS de manera homogènia.   

 

 

 El PESS contempla les Famílies com un element clau.  

 

DINCAT: 

A. Com Entitat formada per Entitats que han estat creades, 

desenvolupades i enfortides per Famílies de Persones amb DID. 

Apostem i creiem, com actors imprescindibles que són, pel seu 

enfortiment, apoderament i representativitat activa. I, valorem 

per aquest fet, que hauria de ser un servei propi de la Cartera de 

Serveis Socials que realitzi aquesta funció i no depengui de 

subvencions públiques anuals.  

B. Al mateix temps, apostem per la “Finestreta Única” que agilitzaria 

tot el procés per part de tots els agents implicats. 

  

 El PESS contempla la Redefinició de la Cartera de Serveis 

Socials.  

 

DINCAT: 

Aquesta revisió ja fa anys que s’està parlant i reclamant. És una 

tasca molt important i necessària, perquè encara hi ha serveis per 

desplegar com, per exemple: Les Llars amb Suport, els Serveis de 

Temps Lliure per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, etc. Però, 

igual d’important i necessari, és que es pugui realitzar amb la 

col·laboració i participació dels col·lectius que estan rebent els serveis 

i les entitats que els presten que han participat en molts dels estudis 

que ens han apoderat envers la realitat del sector, com per exemple: 

La reformulació del SOI, la Flexibilització dels Serveis Sociolaborals i 

Residencials, Els serveis adaptats per donar resposta a l’Envelliment 

Prematur de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, etc.  

 

REFLEXIONS ESPECÍFIQUES A INCORPORAR AL PESS 

 Afegir una línia de treball específica que contempli 

l’acompanyament i participació de les entitats que actualment 

presten els serveis en la gestió del canvi i les transformacions 

que es produeixin.  
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Compartim plenament la visió d’una societat que avança, on els 

serveis i les entitats s’hauran d’adaptar a aquestes transformacions.  

 

Ara bé, en el marc de la col·laboració públic-privada, les entitats 

precisaran suport i acompanyament per realitzar aquesta 

transformació i adaptació.  

 

Per exemple en el cas concret del suport a les persones amb 

discapacitat intel·lectual, la desinstitucionalització i l’orientació a 

treballar en entorns comunitaris és una realitat que comportarà la 

redimensió de les infraestructures que fins al dia d’avui han acollit la 

prestació dels serveis.  

 

Per aquest motiu, caldrà una revisió i planificació del canvi que les 

entitats no poden assumir sense els suports necessaris i coordinació 

amb l’administració.  

 

De la mateixa manera, els recursos humans també s’hauran 

d’adaptar i aquest aspecte no es pot canviar d’un dia per l’altre i 

caldrà una planificació coordinada entre totes les parts.  

 

 Trobem a faltar la visibilització de la funció vertebradora i de 

construcció de les Xarxes Comunitàries Territorials que cobreixen 

les Entitats Socials.     

 

Trobem a faltar la visualització del treball realitzat per les Entitats del 

3r Sector. Que treballant com una Comunitat Autoorganitzada ha 

donat tan de suport als Serveis Socials. 

  

 

 

 


