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PROJECTE ENVELLIMENT ACTIU

- Tallers d’estimulació cognitiva i xerrades als diferents barris

- 95 persones inscrites



PROJECTE ENVELLIMENT ACTIU

Xerrades/Tallers de temés d’interès per a la gent gran:

1. Coneixem l'ictus: prevenció, detecció i atencions 

bàsiques (Creu Roja - 30 de juny): 15 persones 

assistents

2. Prevenció de riscos a la llar (CAP Valls Urbà i 

Bombers de la Generalitat - 29 de novembre): 21 

persones assistents



PROJECTE DONES EN XARXA

- Programa per a potenciar les xarxes de dones nouvingudes i promoure la seva participació en la comunitat.

- 39 dones participants



MOSTRA DE CULTURES

- Ampliació de la xarxa d’entitats participants: 11 entitats i col.lectius participants de 10 països representats: Marrroc, 

Gàmbia, Senegal, República Dominicana, Colòmbia, Xile, Comunitat Gitana, Romania, Xina i Catalunya.



PROJECTE HORT DE VILANIU

- Programa formatiu de capacitació agrícola per a persones usuàries derivades de serveis socials

      hhtgrr

                                                                                                                                                   

51                                                     22                                             11                                                   14



PROJECTE D’INTEGRACIÓ                   PROJECTE D’EMPODERAMENT
AL MEDI SOCIAL                                     DE FAMÍLIES 

- Afavorir la integració a l'entorn comunitari per a 

recursos normalitzats de l'entorn (entitats d'esport, 

lleure, culturals...). Ajuts econòmics i treball social i 

educatiu del compromís familiar amb l'entitat i 

seguiment.

- 19 ajuts atorgats

NOU PROJECTE

- Sessions setmanals d’empoderament de persones 

en situació de vulnerabilitat social en el 

desenvolupament de les seves habilitats de 

lideratge i  potenciació de les seves capacitats, per a 

que puguin construir el seu pla de vida de forma 

activa.

- Inici del projecte amb grup de 5 famílies usuàries de 

serveis socials

- 5 derivacions per a segon grup 2018



PROJECTE DE PREVENCIÓ I PAL.LIACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA

- NOU PROJECTE

- 10 famílies participants

- Treball en xarxa format per: PLICS, Col.legi d’Enginyers de Tarragona, SOREA, Creu Roja, Càritas, Associació Egueiro i 

IKEA.

*Es tramita el bo social a les 
famílies que no en disposen i en 
tenen dret, i s’apliquen millores 
en la facturació dels 
subministraments.



PROJECTE DE PREVENCIÓ I PAL.LIACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA

*Mesures correctores a la llar:

- Instal.lació de temporitzadors
- Instal.lació de filtres a les aixetes
- Entrega de bombetes LED

* Mesures correctores a les factures:

- Tramitació de bo social
- Gestions de canvis de comercialitzadora, de 

tarifa i/o canvi de potència contractada



PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

- NOU PROJECTE

- Derivacions de l’equip de serveis socials

- Servei d’atenció personalitzada en matèria de drets 

energètics: tramitació de bo social, millores en la 

facturació i assessorament en eficiència energètica.

- 20 persones ateses 

(període octubre-desembre 2017)



GRUP DE SALUT COMUNITÀRIA

- NOU PROJECTE
- Treball en xarxa format per: CAP Valls Urbà, Patronat d’Esports, PIUS Hospital, Fundació 

Vilaniu, Creu Roja , Centre de Salut Mental de Valls i PLICS.

- Creació i impuls del Programa dirigit a persones amb diabetis: Diabetis, una malaltia 
controlada per tu (26 persones inscrites). Inici de les sessions mensuals a Valls i 
Picamoixons.

- Creació i impuls de l’Escola de Persones Cuidadores (Inici 2018)



AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ POSTOBLIGATÒRIA

- Programa per afavorir l'accés als ensenyaments post-obligatoris dels adolescents i joves de la població mitjançant la 

creació d'una línia d'ajuts compartida.

- Comissió de treball formada per: Ensenyament, Joventut, Benestar Social, Fundació Ciutat de Valls i Càritas.

- 29 ajuts atorgats



AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ POSTOBLIGATÒRIA



SUBVENCIONS A ENTITATS SOCIALS

- 4.665€ atorgats a 4 entitats socials del municipi



OBSERVATORI SOCIAL

- V Jornada de Bones Pràctiques per a la Inclusió Social (27/10/2018)
- Informe de resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida de Valls
- Informe de dades secundàries de la situació social a Valls


