Serveis socials bàsics, dones i
polítiques d’igualtat
Serveis socials bàsics
Suport a la Llei LAPAD

Projecte d’Inserció laboral de persones
en risc social i en situació de vulnerabilitat
RUBIK5

1060
Persones beneficiàries de la Llei de la Dependència
amb acord PIA als 29 ajuntaments

Suport en l’elaboració dels Plans Individuals
de Dependència LAPAD
PIAs fets (PIAS amb Acord)

416

Persones contractades
Rubik4 i Rubik5

25

58
Pressupost

196.600 €

Persones beneficiàries de la llei LAPAD
amb recurs de dependència.

Formació realitzada a professionals de serveis socials, ensenyament, salut i cossos de seguretat:
“La instrumentalització dels infants en ruptures
conflictives de parella”

Servei d’acolliment
d’urgència per a
gent gran

Municipis beneficiaris

84
Assistents

1 360€
Despesa

Casos 2018

Casos d’absentisme crònic (més de 15 dies de
faltes al mes) que ha retornat al centre educatiu
amb l’aplicació del protocol d’absentisme
comarcal

6

Servei d’àpats d’estiu pels
infants dels centres oberts
Participen i es beneficien els centres oberts
d’Avinyó, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.
Infants participants

Número total d’àpats

83

2600
Pressupost

13.313,17 €

Pares i mares participants als grups d’entrenament
en habilitats parentals de la comarca

Participants a les 4 edicions
realitzades (2016-2019)

Filles i fills de les unitats
familiars participants

38

52

Oficina comarcal d’assessorament
energètic i atenció a la pobresa
energètica al Bages

Formació realitzada als equips bàsics
professionals:
“L’art de la supervivència en serveis socials”

300

Persones ateses
de gener a juny

17
Assistents

Projecte lleure inclusiu per infants i adolescents amb edats entre 6 i 16 anys
LIBERTEMPO
Activitats esportives

Activitats amb animals

Municipis participants

Municipis participants

18

13

Pressupost

Pressupost

28.088,20 €

22.304,00 €

Infants i adolescents participants

Infants i adolescents participants

236 272 508

236

Edició novembre
2017 - maig 2018

Edició octubre
2018 - maig 2019

Novembre 2017 - maig 2018

Total

Dones i polítiques d’igualtat
Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
Àmbit d’atenció i tractament
Visites

Ateses

Dones ateses a
nivell psicològic

477
166
43,43%
Percentatge de suport tant
psicològic com jurídic per dones
víctimes de violència masclista.

Total

Dones ateses a
nivell jurídic

125
104
Grup
terapèutic
per dones
víctimes de
violència
masclista

602
229

24 2
Sessions
de 2 hores

Grups
realitzats

Servei d’acolliment
d’urgència per
víctimes de
violència masclista

3 1

Dones

Infant

Demanda SIAD

28,1%

43,43%

3,31%

Violència

Altres

Jurídic

1,10%

23,51%

0,55%

Salut

Psicològic

Laboral

Àmbit de sensibilització del SIAD - Activitats als centres educatius
Exposició itinerant “Un bosc de contes”

Primària
Exposició visitada per infants
al matí amb les visites
dinamitzades i per famílies
a la tarda.
Dades de les visites del matí:

Pobles

Escoles

Infants

Sessions

Primària

Enguany és el tercer curs
escolar que s’ofereix
aquest recurs.
L’han sol·licitat:

Secundària
Projecte de prevenció de
la violència masclista en
parelles joves.
Participació de:

8 16 4110 120
11 17 3066 111
19 33 7176 231

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

Maletes pedagògiques
“hi havia una vegada... contes coeducatius”

6

Escoles

1

Entitat

2

Ajuntaments

Reconstruint identitats de gènere

3

Centres

10

Grups classe

240
Alumnes

Total

Tallers “Joves amb relacions lliures de violència”

Secundària
5 tallers, 145 sessions i 1933
alumnes d’11 centres de
secundària de la comarca.

7
5
8
7
5

Primer
ESO

Cada sessió té una durada
d’1 hora.

Segon
ESO
Tercer
ESO

Destinat

Centres

Alumnat

Sessions

Taller

Quart
ESO

Batxillerat

422
294
507
353
357

40
26
21
28
30

Sóc noia, sóc
noi, m’agrado?
Obrim els
armaris
Ciberhabilitats
socials
Relacions sanes
de parella
Emocions, sexe
i pressió social

Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits
XI Trobada de dones a Sant Vicenç de Castellet, 5 de maig de 2018

80
Dones

Vingudes de:

Sant Vicenç de Castellet

Sallent

Sant Mateu de Bages

Castellbell i el Vilar

El Pont de Vilomara

Cardona

Manresa

Reunides per realitzar diverses activitats amb
l’apoderament femení com a fil conductor

Servei d’Atenció Integral LGTBI Bages (SAI)
Accions de sensibilització LGTBI
Unes colònies d’aventura
Conte per infants de 8 a 10 anys.
Conte + CD amb cançons per
representar en format cantata.
Elaboració i presentació del primer
Pla Comarcal per garantir els drets de
les persones lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals (LGTBI).

800
Exemplars

30

Ajuntaments beneficiaris

Servei d’Atenció Integral
LGTBI Bages (SAI)
Creació i posada en marxa del primer servei comarcal
d’atenció integral a les persones LGTBI (SAI LGTBI BAGES).

Súria

Oscil·lació d’edat

34-82

