
Banyoles 2030: 
LES PERSONES i el seu BENESTAR 

PROGRAMA

9:00h Benvinguda a càrrec de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.

9:30h Conferència “Reptes de futur de l’atenció a les persones : serveis socials, 
comunitat, polítiques integrades” a càrrec de Fernando Fantova, consultor social.

11:30h Pausa-Cafè.

12:00h Dinàmica de treball tècnic sobre els reptes de Banyoles tant de present 
com en l’escenari 2030.

13:30h Síntesis i conclusions.

14:00h Comiat a càrrec de la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Banyoles, Ester Busquets. 

21 de setembre de 2021

Aquesta sessió de treball, BANYOLES 2030: les persones i el seu benestar compta amb la participació 
de Fernando Fantova, expert en l’àmbit de les polítiques socials i serveis socials. Pretenem obrir un 
debat tècnic sobre els reptes de present i de futur que Banyoles com a ciutat té -i tindrà- en matèria 
d’atenció a les persones.

L’any 2020 la ciutat ja va arribar als 20.000 habitants i l’Ajuntament pot assumir les competències en 
matèria de serveis socials bàsics, d’acord amb la Llei de serveis socials. I aquest canvi es planteja en 
el moment de desplegament del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024 que 
suposa una profunda re-orientació dels serveis socials i de les seves formes d’intervenció. 

En un 2021 encara amb un context de pandèmia per la Covid-19 i les seves conseqüències, és urgent 
actualitzar les polítiques socials i el model dels serveis d’atenció a les persones i és imprescindible 
avançar cap a una intervenció cada vegada més integrada i transversal amb els sistemes de salut, 
seguretat, educació, habitatge, cultura, esport, urbanisme, etc. amb una clara orientació comunitària.

Aquesta primera sessió de treball ha de permetre continuar identificant amb més precisió els reptes 
de present i de futur i sobretot com donar-hi resposta com a ciutat.

Reptes de la comunitat, dels serveis i la seva atenció, reptes dels i les professionals, reptes dels 
càrrecs electes, reptes de l’acció integrada, reptes de la sostenibilitat, reptes de coneixement, reptes 
de les entitats socials del Tercer Sector, reptes del sector privat i un llarg etcètera de reptes en aques-
ta segona dècada del segle XXI.

Ester Busquets
Regidora de Benestar Social


