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PRESENTACIÓ 

El Consell Comarcal del Bages ha elaborat el pla d’acció del Pla Local d’Acció comunitària i Inclusió Social de la 

seva comarca, per concretar el seu compromís i ferma voluntat d’impulsar-hi l’acció comunitària i la inclusió 

social. Per aquest objectiu, l’equip d’atenció a les persones en el seu conjunt es serveix d’aquesta eina de 

planificació estratègica que ha de permetre lluitar contra l’exclusió social des de tot el Consell Comarcal i el 

teixit comunitari de la comarca.  

Aquest PLACI ha estat impulsat per la Conselleria de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada i en concret des del 

Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment, però la seva voluntat és la d’esdevenir una eina que permeti 

transversalitzar la inclusió social a tot el Consell Comarcal i, per tant, que posi a disposició de totes les àrees i 

departaments els instruments i recursos que preveu desplegar així com als 29 municipis que conformen l’Àrea 

Bàsics de Serveis Socials del Bages (ABSS).  

Arran dels reptes extrets durant la diagnosi, s’han traçat les línies estratègiques per assolir l’objectiu d’alinear i 

ordenar unificant criteris i metodologies per a fer de la tasca dels professionals d’atenció més eficient i efectiva 

en clau d’incorporar la mirada inclusiva de forma transversal a tot el Consell Comarcal del Bages i la seva ABSS. 

Aquest pla ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2021, 

que atorga recursos tècnics als ens locals per, entre altres, elaborar els Plans Locals d’Acció Comunitària 

Inclusiva.  

El present document correspon al desenvolupament del Pla d’acció del PLACI del Consell Comarcal del Bages. 

El disseny i procés d’elaboració del Pla ha mantingut un document dinàmic i canviant adaptant-se segons les 

noves aportacions i les continues revisions per part del Grup motor i els diferents agents participants, tant 

equips tècnics i polítics com entitats i professionals i ciutadania organitzada. S’han dut a terme diferents 

sessions d’entitats, ciutadania organitzada, professionals, càrrecs electes, etc.  participades de validació i 

seguiment de les línies estratègiques i objectius proposats.  

A continuació es presenta el document del PLACI del Consell Comarcal del Bages.  
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1. MARC CONTEXTUAL I TEÒRIC 

1.1.  ELS CONCEPTES D’EXCLUSIÓ, INCLUSIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA  

L’exclusió social no és un concepte unívoc, ni consensuat en l’àmbit acadèmic, com tampoc en l’àmbit polític i 

administratiu. En la nostra anàlisi, la definició d’exclusió social la situem en el marc de l’estudi de les desigualtats 

socials i incorpora les transformacions econòmiques, socials, polítiques i culturals que afecten la nostra societat, 

generant nous riscos i trajectòries de vulnerabilitat en les persones. 

En les societats occidentals del segle XXI, les fronteres de l’exclusió social han esdevingut altament mòbils i 

fluïdes, afectant cada vegada més persones i grups socials (Beck, 2002). Més enllà de la manca de recursos 

econòmics o materials, hi ha d’altres factors de desigualtat o discriminació social, política, relacional o simbòlica 

que es manifesten en diferents àmbits o esferes de la vida de la persona.  

En aquest context val a dir que el concepte d’exclusió social fa referència a la naturalesa canviant i 

multidimensional dels problemes socials que sovint han estat descrits i delimitats a partir del terme pobresa. 

Com la pobresa, l’exclusió social descriu situacions de carència material, però va més enllà i incorpora moltes 

altres formes de desavantatge social que s’expliquen per transformacions estructurals i situacions de 

desigualtat; com ara la discriminació, el trencament familiar, els problemes de salut, les carències educatives o 

la pèrdua del lloc de treball, que dificulten o impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat.  

Per tant, l’exclusió social es pot definir més en termes de procés -que afecta de forma canviant a les persones i 

grups de població al llarg del temps- que en termes de condició social. Com a conseqüència, per analitzar-la i 

abordar-la cal fer un salt i deixar enrere un enfocament estàtic tradicional (a partir del qual es van posar en 

marxa les polítiques per combatre la pobresa). Cal, doncs, situar-nos en un escenari més dinàmic i processual 

que descriu l’exclusió social com a procés que afecta les persones en qualsevol moment de la seva trajectòria 

vital i que, per tant, pot ser canviant en el temps i objecte d’intervenció per part de les polítiques d’inclusió 

social.  

Ens interessa, doncs, posar de relleu que el terme exclusió social no es refereix únicament als grups de població 

en situació de marginació severa i a les formes extremes de desavantatge múltiple que poden patir les persones. 

La perspectiva de l’exclusió social és, per contra, més àmplia i dinàmica. Tenint en compte que el fenomen de 

l’exclusió social és complex, ens hi podem aproximar des de tres formes complementàries: l’exclusió com a 

situació, com a risc i com a procés1. 

 
1 Seguim en aquest apartat la conceptualització de Brugué Q. (2010). "Políticas para la Cohesión Social: Nuevos Contenidos y Nuevas 

Formas" en Guillén,T. y Ziccardi,A. (eds). La acción social del gobierno local. México: IGLOM. 
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▪ L’exclusió social com a situació. L’exclusió és un concepte que ens pot servir per definir la situació en què es 

troba una persona o un grup de persones. Des d’aquesta perspectiva la definim com un estat de necessitat 

intensa provocat per múltiples factors (materials, educatius, laborals, sanitaris, entre d’altres). El caràcter 

multifactorial de les situacions d’exclusió social en dificulta les respostes en forma de polítiques públiques 

atès que es dota les persones excloses de dos trets que estan lluny de les lògiques tradicionals de la 

intervenció social: invisibilitat i transversalitat. L’acumulació de factors situa les persones en situació 

d’exclusió social en una marginalitat extrema i sense possibilitats de ser percebudes amb claredat per les 

administracions. 

 

▪ L’exclusió social com a risc. L’exclusió social no és només una intensificació i una acumulació de dèficits 

personals, sinó que també expressa la debilitat dels recursos individuals i col·lectius per fer-hi front. Per tant, 

l’exclusió social no és només una situació sinó que també es refereix a un context de soledat de l’individu 

que fa créixer el propi risc de trobar-se en una situació d’exclusió social. La persona exclosa no és només la 

persona amb menys recursos econòmics o més pobra, sinó que és aquella que sovint viu aquesta situació 

en soledat, sense relacions socials ni vincles on trobar suport, sense xarxes socials, amb un capital social 

molt dèbil, amb estructures familiars cada vegada més fràgils i sense valors comunitaris sòlids.  

 

▪ L’exclusió social com a procés. L’exclusió social és la conseqüència de processos socials i econòmics generals 

que afecten els individus en determinats moments de la seva trajectòria vital. L’exclusió social és un procés 

que afecta una part significativa de la població que pateix una combinació de desavantatges socials, més o 

menys greus, en un moment del seu curs vital, com pot ser la manca de treball o la necessitat sobrevinguda 

de fer-se càrrec d’un familiar dependent, el que la situa en una posició de major vulnerabilitat i risc i la pot 

abocar a processos d’exclusió social més severs.  

 

En alguns casos i en determinades circumstàncies, aquests desavantatges es poden reforçar mútuament, 

constituint un procés en espiral que, amb diferents graus d’intensitat, pot donar lloc a un deteriorament 

progressiu de la situació de la persona en el mercat laboral, impedint que se senti part activa de la comunitat, i 

dificultant el seu accés tant a mecanismes de desenvolupament personal com als sistemes de protecció social. 

L’exclusió social és, per tant, un concepte integral que mostra la complexitat d’un fenomen social que s’expressa 

en un o més àmbits vitals de les persones, desencadenant situacions d’una gran varietat i intensitat.  

D’altra banda, cal també tenir en compte com el concepte d’exclusió social interacciona amb el concepte de 

vulnerabilitat social, en tant que aquest darrer caracteritza les múltiples situacions de precarietat en què es 

poden trobar les persones i que es poden transformar en exclusió social, si s’agreugen les circumstàncies o se 
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n’acumulen d’altres a les ja existents. En aquest sentit, el terme exclusió social s’aplica sobre els criteris bàsics 

de la diversitat i intensitat de factors de vulnerabilitat, i es refereix a un fenomen multidimensional i polièdric, 

manifestat i definit més, com hem apuntat, en termes de procés que d’estat, que respon a les lògiques de 

producció i reproducció de les desigualtats que imperen en les nostres societats occidentals. 

Àmbits i factors d’exclusió social i els eixos transversals de desigualtat 

Els principals factors de risc i vulnerabilitat es poden classificar en àmbits diferents per mostrar la seva 

complexitat, multifactorialitat i interrelació en els processos d’exclusió social.2 Definim primer els set àmbits 

d’exclusió social que considera la nostra perspectiva teòrica i que es mostren en la taula següent, per a 

continuació aprofundir en els factors de risc que s’identifiquen en cadascun d’ells, i en els eixos de desigualtat 

que actuen transversalment en aquestes situacions. 

Àmbits exclusió social Descripció general 

Àmbit Econòmic  Nivell d’ingressos econòmics de les persones 

Àmbit Laboral Situació de les persones en el mercat de treball 

Àmbit Formatiu Nivell d’estudis, coneixements i habilitats de la persones (capital formatiu) 

Àmbit Social i Sanitari Nivell de salut de les persones que pot tenir conseqüències en la seva vida social 

Àmbit Residencial 
Situació de tinença de l’habitatge principal, capacitat fer front despeses de la llar i 

condicions d’habitabilitat 

Àmbit Relacional Intensitat de les relacions de les persones en l’àmbit familiar, veïnal i comunitari 

Àmbit de Ciutadania i 

Participació 
Garantia dels drets civils de les persones i la seva participació en la societat 

Font: Guia Metodològica Revisada dels Plans Locals d’Inclusió Social. Diputació de Barcelona (2014)  

 

Una anàlisi més en profunditat de cada àmbit permet identificar els principals factors d’exclusió social, que cal 

considerar en l’anàlisi de les trajectòries i experiències personals. 

 

▪ L’àmbit econòmic és aquell en el qual s’identifiquen diversos elements que permeten abordar la 

pobresa com a factor de vulnerabilitat. D’una banda, té en compte els elements més habituals relatius 

als nivells de renda i despesa, així com la pobresa subjectiva. D’altra banda, incorpora els factors de 

 
2 V. IGOP (2005). Análisis de los factores de exclusión social. Madrid: Fundación BBVA; Subirats, J. (dir.) (2004). Pobreza y exclusión 

social. Un análisis de la realidad española y europea. Barcelona: Fundació La Caixa . Estudios Sociales; Subirats, J. (dir.) (2006). Procesos 

de exclusión social y nuevas políticas para la inclusión. Madrid: Fundación BBVA. 
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vulnerabilitat econòmica més freqüents com poden ser les dificultats financeres de la llar i la 

dependència de la protecció social. 

▪ L’àmbit laboral, integra els factors que tenen a veure tant amb l’accés al mercat laboral (atur i accés 

a treball remunerat) com a les condicions de treball (drets laborals, situacions de treball temporal, 

ocupació no qualificada o salari baix). 

▪ L’àmbit formatiu incorpora els factors que fan referència a la manca o dificultats d’accés al sistema 

educatiu, així com també destaca els factors relacionats amb el baix capital formatiu de les persones. 

▪ L’àmbit social i sanitari ve determinat per l’accés al sistema de salut i als recursos bàsics. Els factors 

de risc en l’àmbit de la salut comprenen tota una diversitat de malalties perdurables en el temps i 

difícilment reversibles com les addiccions, els trastorns mentals i les discapacitats, entre d’altres, que 

provoquen greus situacions de vulnerabilitat social. Algunes d’aquestes malalties comporten un grau 

de rebuig social i estigmatització que s’afegeix a les dificultats que la mateixa malaltia pot generar en 

la persona. 

▪ L’àmbit residencial té en compte els factors d’alta vulnerabilitat més comuns vinculats a l’accés a 

l’habitatge i a les seves condicions (deficiències en les instal·lacions, deteriorament del propi 

habitatge, edifici i/o entorn o l’amuntegament residencial, entre d’altres).  

▪ L’àmbit relacional presenta dos grups diferents de factors de vulnerabilitat. D’una banda, aquells 

relacionats amb el deteriorament de les xarxes familiars, que solen manifestar-se en l’existència de 

conflictes o de violència domèstica, familiar i/o de gènere. D’altra banda, l’afebliment d’aquests llaços 

que es detecta en els casos de persones o nuclis familiars sols o que no tenen suports propers. En 

aquest sentit, es contemplen situacions vinculades a la soledat i a la manca de suport familiar intern 

o extern, o l’escassedat de contactes interpersonals i/o d’amistat. En aquest àmbit cal posar de relleu 

que tant la família com els vincles comunitaris poden exercir de suport fonamental front a les 

situacions de risc i/o vulnerabilitat. Més enllà de la dimensió afectiva d’aquests vincles, la seva 

absència, escassetat o deteriorament es pot convertir en un mecanisme d’edificació de barreres 

objectives i subjectives per a la inclusió social de les persones. 

▪ L’àmbit polític-ciutadà inclou factors de vulnerabilitat relatius a les situacions administratives no 

regularitzades o regularitzades parcialment o els casos de desarrelament social i familiar de la reclusió 

penitenciària. Igualment, té en compte l’absència de participació social, cívica i política de les 

persones en la mesura que les allunya de les xarxes socials i comunitàries més properes.  

 

Els eixos de desigualtat 
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Identificats els principals factors d’exclusió social en cada àmbit, el plantejament de l’anàlisi també ha de tenir 

en compte que aquests factors s’han d’analitzar considerant els eixos de desigualtat que actuen de forma 

transversal en totes les dinàmiques d’exclusió social: el gènere, l’edat i la procedència o ètnia de les persones. 

Aquests eixos de desigualtat no constitueixen per si sols factors potenciadors de situacions d’exclusió, sinó que 

situen les persones en posicions de major o menor fragilitat. Això no obstant, cal tenir en compte que en 

determinades persones aquests eixos de desigualtat de l’estructura social travessen i condicionen els seus 

perfils d’exclusió social. 

En aquest sentit, l’estudi de l’exclusió social evidencia la permanència i aprofundiment de les desigualtats socials 

per raó de gènere. En aquest context, es pot distingir entre diversos perfils d’exclusió social o d’elevada 

vulnerabilitat comunament detectats entre les dones i aquells que es produeixen específicament entre els 

homes.  

 

Gènere 

Pel que fa a les dones, els factors de més incidència en els processos o situacions d’exclusió social són, d’una 

banda, els vinculats al treball domèstic: les dones suporten la major càrrega de les tasques domèstiques i de 

cura, fet que implica, entre d’altres, majors dificultats d’inserció laboral. A més, un cop en el mercat laboral, les 

dones suporten nivells de precarietat més elevats que els homes. D’altra banda, les dones pateixen un major 

nivell de precarietat en l’àmbit de la salut en comparació amb els homes. Entre els perfils de dones altament 

vulnerables o excloses, es poden distingir principalment quatre grups: el de les dones en edat activa que 

presenten problemes de salut i dependència econòmica derivats de la sobrecàrrega domèstica i de cura; les 

dones que han treballat tota la seva trajectòria laboral sense contracte (agricultura, cures) i que han de viure la 

jubilació amb pensions molt baixes; el de les dones que encapçalen llars monomarentals amb dificultats 

econòmiques i escassetat de xarxes familiars i/o socials i, finalment, els de les dones en edat activa que són 

víctimes de maltractaments i dependents econòmicament.  

En el cas dels homes, els factors d’exclusió social més importants són els de tipus laboral i aquel ls que afecten 

la seva posició com a cap de família i sustentador econòmic de la llar. En aquest sentit, les situacions d’atur 

perllongat, les jubilacions anticipades, les invalideses per malaltia o per accident laboral, entre d’altres, són les 

que interfereixen amb més freqüència amb l’estabilitat d’uns rols i unes relacions de gènere clarament 

determinades per l’estructura social.  

 

Edat 
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D’altra banda, l’edat de les persones, sovint entrecreuada amb l’eix de gènere, determina perfils d’exclusió molt 

específics, sobretot entre les persones més joves i les persones més grans. Ambdós grups d’edat es troben al 

marge del mercat laboral i, tant en un cas com en l’altre, la manca de xarxes familiars i socials de suport, així 

com els conflictes familiars o situacions de dificultat, poden ser els principals detonants de situacions d’exclusió 

social. Entre els més grans, els factors de més incidència són l’econòmic, el relacional i la salut.  

Els tres principals perfils són el grup de persones més grans de 65 anys amb un deteriorament generalitzat de 

les condicions de vida, que viuen soles o amb la parella en situació similar, el de les persones grans en situació 

de maltractament en qualsevol de les seves formes (psicològic, físic, sexual, negligència, econòmic, 

abandonament i/o vulneració de drets)  per altres membres familiars i el de les dones més grans de 65 anys 

amb problemes de salut derivats de la sobrecàrrega familiar. Dins els perfils d’exclusió per edats, l’altre grup 

més vulnerable és el dels infants en situació de pobresa, els adolescents i els joves. Els factors de més incidència 

a l’hora de determinar situacions d’exclusió entre aquests grups estan vinculats a l’àmbit relacional i formatiu i, 

a major edat, a l’àmbit social i sanitari i al laboral.  

 

Procedència o ètnia 

Finalment, el tercer eix de desigualtat, la procedència o ètnia de les persones, determina l’existència d’una sèrie 

de perfils de vulnerabilitat o d’exclusió social molt concrets. Les persones immigrades en situacions més 

pròximes a l’exclusió social acostumen a ser les que procedeixen dels països més empobrits del món (Àfrica, 

Àsia, Amèrica Llatina i Europa de l’Est), que arriben a Catalunya amb escassos mitjans econòmics cercant una 

feina que els permeti millorar les condicions de vida que tenien al país d’origen. A banda de la procedència, no 

obstant, és important distingir entre la situació dels que es troben administrativament regularitzats i dels que 

no, atès que les conseqüències que es deriven d’aquest fet determinaran les seves vivències personals i 

oportunitats. 

D’altra banda, un dels elements que sol tenir una influència molt clara i directa en el conjunt de la població 

immigrada és el dels estereotips i prejudicis que la població autòctona té envers ells i que es posen de manifest 

en les relacions econòmiques, socials i laborals. Igualment, cal considerar el fet que aquestes persones sovint 

tenen responsabilitats familiars en els seus països d’origen i també cal tenir en compte el propi procés 

d’immigració. 

 

Interseccions 
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Tot i que la definició i conceptualització dels tres eixos de desigualtat social es presenta de forma separada, 

aquests no es donen de manera aïllada i, sovint, interactuen en els processos d’exclusió social. Així, per exemple, 

el gènere i l’edat s’entrecreuen a l’hora d’explicar perquè són particularment les dones més grans les que tenen 

més problemes de salut i precarietat econòmica com a resultat d’una llarga vida de sobrecàrrega en l’àmbit 

familiar i dependència econòmica. D’altra banda, en nombrosos col·lectius de població immigrada, són les 

dones les que corren més risc d’exclusió social si es té en compte el seu posicionament social des d’una 

perspectiva de gènere i la seva vulnerabilitat legal, relacional i laboral en tant que persones immigrades. En 

ocasions, factors com el nivell socioeconòmic o el nivell d’estudis actuen, de manera similar a l’edat, el gènere 

i l’origen, com a variables independents que, juntament amb altres eixos, ajuden a explicar processos d’exclusió 

social en diferents àmbits.  

Si tenim en compte els àmbits i factors de risc i els eixos de desigualtat social als que ens hem referit, l’exclusió 

social es pot definir com una situació d’acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos sobre una 

mateixa persona en un moment determinat del temps, vinculats a diferents aspectes de la seva vida personal, 

social, cultural i política.  
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Àmbits Espais Factors de risc. Exemples Eixos desigualtat 

social 

1) Econòmic Renda Pobresa econòmica   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Gènere, Edat, 

Procedència o ètnia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dificultats financeres de la llar 

Dependència protecció social 

Sense protecció social 

2) Laboral Accés mercat de treball Atur 

Subocupació 

Impossibilitació  

Condicions laborals Precarietat, autonomització 

3) Formatiu Accés sistema educatiu Desescolarització 

No accés educació obligatòria 

Capital formatiu Analfabetisme 

Nivells formatius baixos 

Fracàs escolar 

Abandonament sistema educatiu 

Barrera lingüística 

4) Social i 

sanitari 

Morbiditat Malalties que provoquen exclusió social 

Dependència Malalties que pateixen col·lectius exclosos 

Addiccions Apostes, joc, tòxics 

5) Residencial Accés habitatge Accés en precarietat 

No accés 

Pèrdua habitatge 

Condicions habitatge Condicions deficients habitatge 

Condicions deficients habitabilitat 

6) Relacional Xarxes familiars Deteriorament xarxes familiars 

Escassetat o debilitat xarxes familiars 

Violència de gènere 

Violència intergeneracional 

Violència intrafamiliar 

Xarxes socials Escassetat o debilitat xarxes socials 

7) Ciutadania i 

participació 

Ciutadania No accés a ciutadania 

Accés restringit ciutadania 

Participació Privació de dret per procés penal 

No participació política i social 

Font: Guia Metodològica Revisada dels Plans Locals d’Inclusió Social. Diputació de Barcelona (2012)  



Pla d’Acció del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva del Consell Comarcal del Bages    Cooperativa el Risell  11 

La taula anterior ens permet observar, de forma teòrica i a tall d’exemple, quins són alguns dels elements 

concrets que acaben conformant els factors de risc d’exclusió social. La taula mostra com es concreten els 

elements més generals, abstractes i teòrics (àmbits), passant per les seves dimensions on es poden generar els 

factors de risc (espais), per acabar concretant alguns dels factors de risc que es poden identificar en les 

trajectòries d’exclusió social. Aquest tipus de taules són molt emprades en sociologia, ja que permeten partir 

d’elements abstractes i arribar a la seva concreció en forma d’indicadors. Cal recordar que els elements 

d’aquesta taula són exemples que no es corresponen necessàriament amb la realitat específica del Consell 

Comarcal del Bages. Al llarg del present document es van identificant elements i factors d’exclusió específics de 

la comarca. 

Precisament aquest caràcter acumulatiu i processual de l’exclusió social és el que determina en gran mesura 

l’aproximació metodològica per a la seva anàlisi. Cal entendre com aquests factors i eixos de desigualtat es 

relacionen i acumulen en la biografia de les persones per tal d’entendre els mecanismes causants i conseqüents 

de les situacions d’exclusió.  

Havent definit el fenomen de l’exclusió social com el conjunt divers de formes de desavantatge que 

impedeixen o dificulten que les persones o comunitats participin en activitats clau de la societat, una qüestió 

fonamental que cal formular és, precisament, la naturalesa d’aquestes activitats 

d’aquestes activitats així com les formes de participació bàsiques en la societat. Per fer-ho, es poden 

considerar tres eixos fonamentals d’inclusió social que podem detectar en l’eix exclusió-inclusió social. 

. 

▪ L’econòmic i de la renda: referit a la participació i l’accés  a  la producció. Aquest eix es concreta 

en la possibilitat de realitzar activitats  bàsiques de treball però també de consum en el mercat. 

Contempla, a més, tot el que fareferència a l’oportunitat d’accedir al món del treball amb la gara

ntia d’unes condicions laborals mínimes. 

▪ El relacional i de vincles: vinculat a la participació de l’individu en les xarxes 

socials de reciprocitat (ja siguin familiars, de veïnatge i/o d’altres tipus). Si bé aquest eix és molt 

difícil de mesurar o d’establir, no es pot obviar atesa la seva importància. Els vincles relacionals són 

vitals i ajuden a les persones a trobar i mantenir el seu espai a la societat així com a configurar la 

pròpia identitat. 

▪ El de ciutadania: és l’eix que incorpora la dimensió política de l’individu i fa referència a l’accés (i 

reconeixement) d’aquest als drets socials  que,  en principi, són garantits per llei a qualsevol 

persona. També és un eix que aposta per la igualtat d’oportunitats en la participació social del 

propi ens local i societat. 
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La manca de participació en cadascun d’aquests espais representa una dimensió d’exclusió social de propi dret. 

Això no vol dir que no hi hagi interaccions entre les diferents dimensions, sinó que la participació en totes i 

cadascuna d’aquestes dimensions és necessària per a què es pugui afirmar que un individu està inclòs 

socialment, mentre que la manca de participació en només una de les dimensions pot comportar una situació 

de risc d’exclusió.  

1.2.  L’ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA I ELS PLACI 

L’acció Comunitària Inclusiva 

L'Acció Comunitària Inclusiva (ACI) no és una aportació conceptual i teòrica nova que tingui la voluntat de 

superar els paradigmes establers de la inclusió/exclusió socials i de l'acció comunitària. De fet, parlar "d'acció 

comunitària inclusiva" és una redundància. En una dimensió teòrica tota acció comunitària ha de ser inclusiva i 

tota acció inclusiva ha de contemplar la dimensió comunitària.  

Si ens fixem en alguns aspectes de les aportacions teòriques dels termes, veurem que la inclusió i l'acció 

comunitària sempre han anat lligades. Les aportacions que fan dos dels principals teòrics de l'exclusió social 

com Castel (1997) i Paugam (1996) fan referència a processos de desqualificació on els àmbits laborals i 

comunitari -és a dir, el trencament dels vincles socials i relacionals de les persones- són la base de la resta 

d'altres processos d'exclusió social. Rosetti (2007) afirma que els dos grans discursos i corrents de fons -oposats- 

per lluitar contra l'exclusió laboral són la perspectiva individual centrada en el desenvolupament econòmic i la 

perspectiva comunitària centrada en un desenvolupament relacional i social. Es posa de relleu, doncs, la 

dimensió comunitària de la lluita contra l'exclusió social.  

Així mateix, el Document marc del programa per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social 

(2015) parla de que cal aplicar lògiques polítiques innovadores en el desplegament dels Plans Locals d'inclusió 

Social i, entre aquestes lògiques, hi ha la perspectiva comunitària.  

Per la seva banda, el marc teòric de l'Acció Comunitària tampoc és aliè als termes d'inclusió i exclusió social. El 

Pla Municipal d'Acció Comunitària de Barcelona 2018-2022 defineix l'acció comunitària com un procés 

d'intervenció amb una triple intencionalitat: 1) L’enfortiment (apoderament) de la comunitat, 2) La millora de 

les condicions de vida (donant resposta a necessitats i reivindicant drets) i 3) La inclusió/cohesió social. El 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya defineix el desenvolupament comunitari com aquell que 

"genera estratègies socials en el marc d’un territori concret amb la  finalitat que les persones, el teixit associatiu, 

les administracions i  la resta d’agents socials i econòmics elaborin i posin en marxa consensuadament un 

projecte global de millora per la cohesió social" i també afirma que "actualment però l’accent cal posar-lo en 

tot aquell conjunt d’actuacions  que permetin preveure i combatre la pobresa des d’una òptica realista".  
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La conceptualització que es fa de la inclusió social té molts punts de contacte amb la que es fa de l’acció 

comunitària i, per tant, des d’una vesant conceptual i teòrica, les aportacions que es poden fer per tal de 

remarcar-ne les diferències que justifiquin una nova aportació teòrica no són significatives. 

L'aportació del concepte de l'Acció Comunitària Inclusiva, doncs, és més operativa que teòrica. L'ús del terme 

vol redundar i posar en un primer pla la vesant inclusiva i d'incidència en les condicions materials de vida de 

l'Acció Comunitària i, al seu torn, reforçar la vesant comunitària de les polítiques inclusives.  

La necessitat d'emprar el concepte respon més als canvis operatius, organitzatius i metodològics que 

incorporen els PLACI respecte els seus predecessors que no pas en un enfocament conceptual diferent. 

Per tant, la conceptualització que es fa de la inclusió social té molts punts de contacte amb la que es fa de l’acció 

comunitària i, per tant, des d’una vessant conceptual i teòrica, les aportacions que es poden fer en aquest sentit 

no són significatives. La mostra és el següent triangle que compara els conceptes d’inclusió social i acció 

comunitària a partir de les aportacions de Subirats (2004) i la Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària 

de l’Ajuntament de Barcelona (2014): 

 

 Eixos de la Inclusió Social 

 Eixos de l’Acció Comunitària 

 

 

 

La combinació d’aquestes dues aproximacions conceptuals mostren que els punts de contacte són evidents i, 

des d’un punt de vista teòric, els dos conceptes són molt similars. Els tres vèrtex tenen contactes evidents i 

presenten poques diferències conceptuals. Podríem apuntar que la formulació dels conceptes en el marc de 

l’Acció Comunitària tenen una orientació més proactiva i centrada en els objectius, però es pot deure a una 

Apoderament 

- 

Identificació cultural i 

connexió amb xarxes 

relacionals 

Millora de les condicions 

de vida 

- 

Participació en la 

producció i en la creació 

de valor 

Adscripció política i 

ciutadana 

Construir processos 

planificats 
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qüestió substantiva i amb poca variació en el contingut. És en la vessant més operativa que trobem les 

complementarietats que permeten parlar d’un concepte que ve a substituir, per adhesió, els dos anteriors.  

Resseguint el fil d’aquesta definició operativa de l’acció comunitària inclusiva, el “Document de Bases del Procés 

d’Integració dels PLIS-PDC: els PLACI” defineix una acció comunitària inclusiva  

 

“com la intervenció social que busca, de manera intencionada i planificada, desenvolupar les 

potencialitats de les persones a partir de processos d’acompanyament i autonomia; dinamitzar i 

enfortir els vincles socials entre els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb l’objectiu de 

disminuir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social de les persones; promoure el 

desenvolupament social dels territoris, i millorar la qualitat de vida de les persones.” 

 

Dos dels conceptes clau que són sempre presents en els marcs de la inclusió social i l’acció comunitària i, per 

tant, també en el de l’acció comunitària inclusiva, són els d’autonomia i empoderament. Aquests dos conceptes 

estan estretament relacionats ja que no es pot donar un sense l’altre. Malgrat puguin tenir una dimensió 

individual, l’apoderament necessari per l’autonomia és també grupal i comunitari. L’apoderament individual és 

quelcom que va més enllà de la capacitació/formació i fa referència a la mobilització conscient d’aquestes 

capacitats per la transformació. Ara bé, aquest empoderament es dona sempre en un marc de relacions socials 

i comunitàries i és planteja impossible en un “buit relacional”. Per tant, l’acció comunitària aporta una dimensió 

estratègica a les accions inclusives, com també és una finalitat en si mateixa amb una mirada, sempre, orientada 

a la millora de les condicions materials de vida.  

 

Els PLACI 

Actualment, la Generalitat de Catalunya es troba immersa en un procés de replantejament de la seva estratègia 

d’intervenció social en el territori i, per tant, també de les eines que empra per a tal intervenció; els PLIS en són 

una d’elles i, per tant, també es veuen afectades per aquest procés de replantejament.  

Concretament, els PLIS es troben en un procés d’integració i fusió amb els Plans de Desenvolupament 

Comunitari (PDC) que estan donant com a resultat, a partir de 2020, els nous Plans Locals d’Acció Comunitària 

Inclusiva (PLACI).  

Seguint el “Document de Bases del Procés d’Integració dels PLIS-PDC: els PLACI”3, es pot observar que els motius 

d’aquesta fusió són, de forma sintètica:  

 
3http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/01_accio_comunitaria/jornada_acciocom
unitaria_inclusiva/documentacio/Doc_Bases_Proces_Integracio_PLIS_PDC.pdf 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/01_accio_comunitaria/jornada_acciocomunitaria_inclusiva/documentacio/Doc_Bases_Proces_Integracio_PLIS_PDC.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/01_accio_comunitaria/jornada_acciocomunitaria_inclusiva/documentacio/Doc_Bases_Proces_Integracio_PLIS_PDC.pdf
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▪ Ambdós plans comparteixen les finalitats i tenen objectius comuns, a més d’adreçar-se als mateixos perfils 

de població i col·lectius.  

▪ En els territoris on aquestes dues eines de planificació ja estan operant es donen dinàmiques de col·laboració 

informal efectives en la vesant operativa, però es donen duplicitats en la vesant administrativa. Una finalitat, 

doncs, és fer els processos més eficients. 

▪ Al llarg del temps d’implementació de les dues eines s’han detectat que certs objectius marcats per les dues 

eines no s’han acabat d’assolir, més encara si no es compta amb la coordinació i treball compartit entre 

totes dues. De forma sintètica -i per tant poc exacta-, podem dir que els PDC s’han mostrat menys eficients 

en la debilitació dels factors d’exclusió i els PLIS en la dinamització comunitària i l’apoderament col·lectiu, 

malgrat ser objectius marcats per les dues eines.  

▪ Al seu torn, la constatació de que inclusió social i treball comunitari no poden anar deslligats -la inclusió 

sempre és duu a terme en un entorn social, l’acció comunitària ha d’impactar en les condicions materials de 

vida i les dinàmiques d’apoderament col·lectiu són necessàries per transformar la quotidianitat- fa que sigui 

del tot lògic fusionar les dues eines i plantejar un paradigma d’intervenció que contempli la inclusió social a 

partir de la dinamització comunitària i l’empoderament col·lectius.  

La creació dels PLACI, persegueix, doncs:  

▪ Reforçar el paper de la ciutadania i la seva corresponsabilitat en la definició de les polítiques socials, així com 

en la seva gestió.  

▪ Aportar metodologia, estructura i procés a les dinàmiques actuals de col·laboració entre PLIS i PDC, que ja 

es donen en el territori. 

▪ Unificar els conceptes i marcs d’intervenció en relació amb el treball comunitari i la inclusió social en el si 

dels ens locals.  

▪ Reforçar els equips tècnics amb perfils multidisciplinaris i amb una complementarietat de mirades respecte 

a la intervenció social i comunitària.  

▪ Augmentar l’impacte del treball comunitari sobre les persones i les col·lectivitats per tal de reforçar el paper 

d’aquesta metodologia de treball en tot l’ens local, en fer evident la seva validesa a través dels seus impactes.  

▪ Aportar elements de reflexió en l’atenció social per evolucionar cap a un model proactiu i comunitari, posant 

un èmfasi especial als serveis socials bàsics. Així es busca treure l’estigma que generen les accions reactives 

en les persones, que pot ser superat per la introducció de processos d’intervenció amb enfocament 

comunitari. Els serveis i els projectes es dissenyen pensant en la normalització i en la no generació d’espais 

d’estigmatització o diferenciació.  

▪ Aportar recursos, metodologia i coneixement, així com promoure debats i reflexions entorn de l’acció 

comunitària i el treball inclusiu que es duu a terme des de diferents espais dels ens locals.  
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En aquest apartat s’aporta una definició més sintètica, una definició tipus, però també s’ha d’aportar més 

complexitat tot fent referència a l’ús instrumental que de l’eina en faran els Equips Tècnics d’Acció Comunitària 

Inclusiva (ETACI).  

Per aquesta definició sintètica es pot fer servir el que s’apunta a la Guia Metodològica Revisada referent als PLIS 

"El Pla local d’inclusió i cohesió social  és l’instrument del qual es dota l’organització local per concretar i articular 

la política d’inclusió social en l’ens local" i segueix apuntat aspectes rellevants i interessants també per als PLACI, 

ja que s’afirma que "és alguna cosa més que un instrument de caràcter operatiu a partir del qual promoure la 

política d’inclusió social. És, sobretot, el marc substantiu que promou el govern local per construir una 

plataforma compartida entre tots els actors de l’ens local on establir els compromisos per a la inclusió i la 

cohesió social en el territori" i caldria afegir "emprant l’aproximació del treball comunitari"  

Els PLACI són, doncs, eines de planificació estratègica a disposició dels ens locals per tal de definir l’estratègia 

d’inclusió social comunitària que es durà a terme en el territori, de forma conjunta amb altres actors territorials 

i comunitaris implicats en la lluita per al debilitament dels factors generadors d’exclusió social i la dinamització 

social.  

Al seu torn són eines a disposició dels ETACI per tal de poder estendre i impregnar tot l’ens local (i també el 

actors del territori) de la mirada i metodologia de treball de l’Acció Comunitària Inclusiva (ACI).  

Els PLACI mantenen la visió integral i transversal que han intentat aportar els PLIS en els seus anys de 

desenvolupament, mantenint el seu paper de racionalitzadors, visibilitzadors i ordenadors de les accions 

inclusives i comunitàries que es duen a terme. Cobra especial sentit en un moment en què són diversos els 

actors que endeguen processos comunitaris als territoris amb una lògica inclusiva. Se’n duen a terme des dels 

àmbits de la salut, l’educació, l’esport, des d’entitats privades, la cultura, entre d’altres. Això genera una 

necessària coordinació i mirada estratègica sobre la intervenció en el territori, tasca que els PLACI poden 

abordar amb garanties.  

Aquesta qüestió tot just acabada d’apuntar aporta un repte afegit als PLACI i els seus equips. Aquesta voluntat 

de definició de l’estratègia comunitària al territori, de racionalització d’altres projectes i de guia i establiment 

de les bases per a la intervenció en el territori amb la mirada de l’ACI requereix una legitimació per part de tots 

els actors. Si ja és important dotar d’aquesta legitimitat a nivell intern dels ens locals, més ho és encara fer-ho 

a nivells administratius superiors per tal de poder coordinar les diverses estratègies d’acció comunitària que 

coincideixen en l’espai i en el temps.  

Objectius dels PLACI 

Podem apuntar de forma sintètica els grans objectius dels PLACI:  
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▪ Dotar de sentit estratègic el conjunt de les accions que es duen a terme per tal de combatre els 

processos d’exclusió social i promoure la inclusió i l’enfortiment comunitari.  

▪ Valorar les accions que es fan per a la inclusió i el desenvolupament comunitari des de les diverses 

àrees de l’ens local i del conjunt d’agents del territori.  

▪ Oferir una perspectiva integral dels processos d’exclusió social. 

▪ Potenciar i enfortir la xarxa comunitària a través del treball comunitari, com a estratègia per a 

l’abordatge dels processos d’exclusió social.  

▪ Aportar eines metodològiques i conceptuals a les diverses accions que es desenvolupin al territori.  

▪ Disposar d’una eina facilitadora del treball comunitari als serveis socials bàsics.  

▪ Crear mecanismes de seguiment de les actuacions i de gestió compartida de la informació, a partir de 

la creació o el sosteniment d’espais de coordinació i participació. 

▪ Les atribucions i característiques dels ETACI es definiran en el seu espai corresponent d’aquest 

document.  

 

Fases i implementació 

 

Les fases de treball amb els PLACI encara estan per definir, però no seran diferents que les que es duen a terme 

amb els PLINCS. Sí que canvia, però, algun elements del contingut d’aquestes, així com el seu enfocament 

metodològic.  
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 2. ESTRUCTURA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLACI 

El procés d’elaboració del PLACI ha seguit una constant revisió i conversió de les línies estratègiques i objectius 

d’acord a la incorporació de les aportacions realitzades pels diferents agents durant les sessions participades.  

El calendari de les sessions ha estat el següent.  

 

 

Les fases amb les que s’ha compost el projecte són les següents: 

CONSTRUCCIÓ DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE FORMA PARTICIPADA I REVISIÓ DE LES 

ACCIONS 

En l’elaboració del disseny del PLACI del Consell Comarcal del Bages s’ha tingut present especialment la diagnosi 

que començava amb el procés PLACI i també tots els antecedents que lliguen la comarca amb l’acció 

comunitària. A partir d’aquesta informació, es va anar construint les propostes que han anat configurant el Pla. 

A més a més, per l’elaboració d’aquest Pla s’ha tingut en compte la seva vinculació al Pla estratègic 2022-2023 

del Consell Comarcal, un document ja aprovat pel Ple.  

 

 

 

EL DISSENY DEL PLA 

Data  Perfil destinatari Format Durada 

4 de març de 2022 Tècnics Presencial 1:30h 

4 de març de 2022 Tècnics Presencial 1:30h 

4 de març de 2022 Tècnics Presencial 1:30h 

16 de març de 2022 Caps d’Àrea Presencial 1:30h 

27 de maig de 2022 Entitats i professionals Presencial 1:30h 

27 de maig de 2022 Entitats i professionals Presencial 1:30h 

18 de juliol de 2022 Polítics del Consell Comarcal Virtual 1:00h 
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El procés de treball ha estat el següent: 

1. Definició d’un espai de coordinació i seguiment, el Grup Motor del PLACI. Ha estat format per les 

següents persones: Roser Nin Blanco, Cap tècnica del Servei d'Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del Consell Comarcal del Bages, primer Elena Vives Font tècnica del Servei d'Inclusió 

Social, Acollida i Envelliment i posteriorment Marina Jiménez del Barco Cantos Coordinadora del 

Programa Treball i Formació  i Mònica Busuldu Cabot Tècnica d’envelliment del Servei d’Inclusió 

Social, Acollida i Envelliment. Una persona referent de la Diputació i pel que fa a la participació 

del Risell, dues persones per donar suport tècnic. 

2. Consens, validació i priorització de les línies estratègiques i de les mesures derivades de cada 

línia. Des del Grup Motor s’ha acompanyat l’elaboració del Pla però han estat clau les sessions 

de participació, validació i priorització de línies i mesures del PLACI. S’han dut a terme un total 

de tres sessions amb personal tècnic del Consell Comarcal del Bages el 4 de març, una sessió amb 

polítics el 16 de març, dues sessions amb entitats i professionals el 27 de maig i una sessió política 

de validació tècnica el 18 de juliol. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

En un inici, es va revisar el grup motor i els espais de participació establerts a la fase de diagnosi amb la finalitat 

de que continuessin sent funcionals i operatius; una nova definició dels reptes tot i que ja estiguin marcats i 

validats en lògica de procés i un cop determinats amb els recursos que disposa l’ens es va identificar què s’està 

duent a terme, inclòs detectar solapaments i duplicitats en les accions, recursos no aprofitats i plantejar com 

aprofitar-los millor. També, es va plantejar posar el focus en l’organització interna i en com orientar-la cap a la 

transversalització de la inclusió social i l’acció comunitària, a més a més, d’establir quin model d’accions i 

concreció territorial acotar.  

Es va fer una primera proposta del document, que s’ha anat reorganitzant i categoritzant segons les necessitats, 

aportacions i qüestions sorgides durant les sessions. Durant les reunions del Grup motor  s’ha anat repassant el 

quadre del Pla d’acció adequant els objectius i aclarint dubtes pendents.  

De cara a treballar el document amb els diferents perfils, es va dividir els objectius per un criteri de colors, per 

dividir-lo posteriorment, d’acord a les sessions de treball per agilitzar el procés de validació i aportació. 

La primera sessió de validació amb els equips tècnics del Consell Comarcal del Bages  es va dividir en tres 

sessions dividides en tres comissions, què es van dur a terme el mateix 4 de març seguidament. Es van repartir 

en tres grups de treball segons la seva àrea de coneixement, treball i expertesa, de les diferents temàtiques. Els 

objectius específics de la sessió van ser validar tant el redactat d’accions, saber si eren pertinents donat el 
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coneixement de la realitat del carrer de l’equip de professionals, i, finalment, donar prioritats i referents a cada 

acció. 

Es va dividir les accions en dues mirades: interna i externa. Es va desglossar per línies temàtiques, objectius 

generals i específics i es varen afegir 5 columnes per treballar amb cada grup: responsable (departament que 

assoleix l’encàrrec), priorització (Curt (2023-2024), Mitjà (2024-2025) i Llarg (2025-2026)), correspondència 

(amb Pla Post-covid19 i del mateix PLACI) i estat (Execució, En disseny, Planificat i Finalitzat). Es va dividir el 

quadre en tres d’acord a les línies i objectius que vinculaven a cada comissió.  

Les persones participants del Consell Comarcal del Bages es van dividir en les següents comissions, d’acord a la 

seva àrea de treball.  

▪ La Comissió interdepartamental. Grup vinculat a la comissió interdepartamental, atenció a les persones 

i habitatge. Àrees /serveis/personal implicat responsable de: serveis socials bàsics, dona i polítiques 

d’igualtat (SAI, SIAD) àrea d’atenció social especialitzada: Inclusió social, acollida/ immigració, 

envelliment i discapacitats, àrea de joventut i habitatge i tècnics de desenvolupament comarcal 

vinculats a l’orientació laboral.  

- Responsable de l'Oficina de Rehabilitació i Habitatge 

- Tècnica d'Igualtat Àrea SSB, Dones i Polítiques d'Igualtat 

- Cap tècnica del Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment 

- Tècnica Inclusió -Envelliment 

- Referent Inclusió Juvenil 

- Tècnica Acollida 

- Tècnica de Joventut 

- Cap tècnica del Servei Social Bàsics 

▪ La Comissió d’infància i adolescència. Grup vinculat a infància i adolescència en situació de risc, 

segregació escolar,  transport adaptat i interculturalitat. Àrees/ serveis/ personal implicat responsable 

de: Inclusió social, acollida/immigració,  discapacitats, joventut i infància. 

- Tècnica de Joventut 

- Tècnica d'Ocupació juvenil- Singulars 

- Educació, Cultura i jove 

- Cap tècnic SEAIA Bages 
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- Cap tècnica del Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment 

- Tècnica acollida 

- Referent Inclusió Juvenil 

- Coordinadora de Treball i Formació  

- Tècnica SAI 

▪ La Comissió de formació i ocupació. Grup vinculat a formació/ocupació.  Àrees /serveis /personal 

implicat responsable de: Inclusió social,  promoció econòmica, acollida/immigració,  discapacitats, 

joventut, dona i serveis socials bàsics i educació. 

- Tècnica de Joventut 

- Tècnica d'Ocupació juvenil- Programa Singulars 

- Educació, cultura i jove 

- Acollida (ACOL + homologacions + S1A) 

- Cap tècnica del Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment 

- Referent Inclusió Juvenil 

- Figura d'acompanyament de Treball i Formació  

- Cap Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural 

- FormaBages 

- Tècnica d'Igualtat Àrea SSB, Dones i Polítiques d'Igualtat 

- SS Bàsics, Dona i Polítiques d'Igualtat 

- Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural 

La dinàmica de treball va estar dividir les persones participants en grups d’entre tres i quatre persones per 

revisar el document i omplir les columnes corresponents a responsable, priorització i estat. Seguidament, es va 

repartir unes taules en blanc on els equips tècnics podien (1) afegir actuacions que es trobaven actualment en 

execució que no es contemplaven al PLACI; (2) afegir objectius o accions noves; (3) Reformular les propostes o 

(4) esborrar contingut per incapacitat o inviabilitat d’executar-lo. Tanmateix, cal destacar que aquelles línies i 

objectius vinculades al Pla estratègic post-covid-19, no es podien reformular ni esborrar perquè ja estan 

aprovades pel Ple, però sí prioritzar, suggerir responsable i indicar l’estat. 
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La sessió de validació en sessió plenària amb les aportacions dels i les caps d’àrea del Consell Comarcal del 

Bages, va tenir lloc el 16 de març aprofitant l’espai de coordinació. Aquesta sessió és va desenvolupar amb 

l’objectiu d’assolir un compromís polític i un recordatori de la importància d’incorporar la mirada inclusiva de 

manera transversal que  a tots els departaments i àrees del Consell Comarcal del Bages. Per aquest motiu, es 

va iniciar la sessió amb una explicació conceptual de l’Acció Comunitària Inclusiva i els PLACI, seguit d’una 

explicació metodològica de treball a dur a terme. Posteriorment, és va dur a terme un treball de revisió i 

validació del Pla, a més d’afegir aquelles incorporacions de priorització, estat i responsable.  

Fins el moment, el grup motor ha anat treballant sobre el pla reorganitzant-lo en midares (externa i interna), 

línies estratègiques diferenciades per àmbits de treball, objectius generals i específics. A partir de les 

aportacions d’aquestes dues sessions es va proposar reorganitzar el document per grans eixos o calaixos que 

englobessin els objectius i accions del Pla. Actualment, el PLACI es troba estructurat en vuit grans calaixos o 

eixos de treball:  

▪ Eix 0. Transversalització. 

▪ Eix 1. Salut mental i benestar emocional. 

▪ Eix 2. Cicles de vida i participació 

▪ Eix 3. Cures, feminismes i bon tracte 

▪ Eix 4. Migracions, refugi i convivència. 

▪ Eix 5. Cobertura de necessitats bàsiques 

▪  Eix 6. Formació i inserció sociolaboral. 

▪ Eix 7. Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital. 

 

A la  sessió de validació amb entitats, ciutadania organitzada, entitats i ens locals de l’ABSS del Bages i 

professionals del dia 27 de maig, presencial, es va dur a terme amb dos objectius principals: 

▪ Consultar a les entitats i professionals què poden aportar als diferents eixos del PLACI. 

▪ Consultar sobre les responsabilitats què assolirien i treballarien conjuntament amb el Consell. 

Per assolir aquests objectius, s’ha iniciat la sessió amb una explicació metodològica tant de l’Acció comunitària 

com de l’actual estat del Pla d’acció. Seguidament, s’ha dut a terme una dinàmica per definir l’Estratègia 

Comarcal del Bages identificant condicions per participar i contribucions que poden atorgar les entitats i 

professionals. I, per últim, una dinàmica d’aportació als eixos. Dintre de cada eix, se suggereix una proposta de 

definició d’una missió - plantejar els reptes de cada “calaix”-, explicar aquelles accions que ja s’estan executant 

actualment i proposar aquelles que es podrien dur a terme. 
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3. GOVERNANÇA 

El PLACI del CC del Bages concreta una missió i una visió, que són els elements guia centrals a partir dels quals 

s’han de pensar i desenvolupar les accions i objectius. Al ser aquest un pla transversal i integral, amb pretensió 

de guiar l’acció de l’Àrea d’Atenció a les persones, com a mínim, cal que la seva missió i visió siguin el marc sota 

el qual es planifica l’acció.  

Els objectius, tant generals com específics, de tota acció han d’estar alineats amb aquestes missió i visió, i 

contribuir de forma clara al seu assoliment.  

Missió  

La missió sintetitza el propòsit del Pla de forma breu i comprensible. Dona a conèixer què vol aconseguir el pla 

i quins problemes socials vol contribuir a resoldre. Així, definirem la missió com: 

 

Fer de la inclusió social, entesa en el seu sentit més ampli, un objectiu principal del Consell Comarcal del Bages 

i de tots els seus serveis, alineant objectius, unificant criteris i metodologies i acompanyant a les professionals  

de la seva ABSS d’entitats i a la ciutadania en la seva tasca quotidiana per fer-la més eficient i efectiva 

 

Visió 

La visió comporta una certa anàlisi de la realitat social on s'intervé. Com es trasllada la missió al terreny, 

reflectint l'ideari, quelcom que s'espera aconseguir en els propers anys, en un mitjà termini. 

 

Aconseguir una comarca més inclusiva a partir del treball conjunt i compartit de tots els seus agents, reforçant 

la participació i autonomia de les comunitats, millorant la qualitat de vida de les persones i fent que els 

processos de treball siguin més eficaços i orientats a assolir uns objectius compartits, a través de polítiques i 

serveis accessibles a tota la diversitat de la comarca del Bages.  

 

Estructura de Governança i Coordinació 

El PLACI del Consell Comarcal del Bages preveu disposar d’una estructura de governança que doni resposta a 

les necessitats que es desprenen dels objectius que s’ha marcat. Els espais de governança han de tenir una 

finalitat clara i respondre a uns objectius, altrament seran espais buits i viscuts com una sobrecàrrega -i 

destinats a desaparèixer o ser inoperatius. La següent proposta respon a l’estructura de línies i objectius 

marcats.  
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La proposta és la de generar una estructura que pivoti sobre l’Espai Estratègic de Coordinació. Aquest serà 

l’espai operatiu central de presa de decisions sobre el PLACI. En aquest espai hi seran representades totes les 

Comissions dels eixos de treball. En aquestes comissions es tindrà cura de fer el seguiment de les accions que 

es recullen en el PLACI i hi seran representades tots els serveis i equips que tenen algun objectiu a assolir en 

cada eix. D’aquestes comissions en poden sorgir Equips per objectius, que seran els equips que operativitzaran 

les accions que es consideri impulsar per assolir els objectius recollits en el PLACI. Finalment, l’ETAC és l’equip 

encarregat de dur a terme les tasques de secretaria tècnica, formació i suport a tota l’estructura per garantir 

l’assoliment dels objectius i la transversalització de l’ACI. Aquest ETAC pot estar format per diverses persones 

si es considera oportú. Segons allò assignat per la Fitxa 52 del contracte programa, aquest equip està format 

per una estructura mínima de: 

▪ Un/a tècnic/a A1 

▪ Un/a tècnic/a A2 

Segons el nombre d’habitants es considera que caldria disposar d’un mínim de dues tècniques A2.  

Plenari del Consell d’Alcaldes 

Ple del Consell Comarcal 
ET

A
C

 

Espai Estratègic de Coordinació 

Salut mental i benestar emocional 

Cicles de vida i participació 

Cures, Feminismes i bon tracte 

Migracions i convivència 

Cobertura de necessitats bàsiques 

Formació i inserció laboral 

Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital 
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Els fluxos d’informació van en el sentit ascendent i descendent. L’Espai Estratègic de Coordinació és l’espai 

tècnic de presa decisions on es determinen les qüestions fonamentals i es donen directrius de treball cap a les 

comissions i els equips. Però les decisions que es prenen en aquest espai i el seguiment del PLACI cal fer-lo a 

partir de la informació que es recull tant en les comissions com els equips.  

A continuació concretem més aquests espais:  

Espai Membres Funcions Periodicitat 

Consell d’Alcaldes Alcaldes de l’ABSS del 
Bages 

Marca les línies estratègiques a 
abordar en el conjunt de l’ABSS 
del Bages.   
 
Fa explícit el compromís amb 
l’estratègia ACI a tots els 
municipis que en formen part 
 
Dona les directrius polítiques en 
cada Ajuntament 

Punts monogràfics en 
el Ple del Consell un 
cop a l’any 

Ple del Consell 
Comarcal 

President/a i Consellers/es 
del Consell Comarcal del 
Bages 

Valida i concreta les línies 
estratègiques definides en el 
Consell d’Alcaldes i les alinea 
amb l’estratègia del Govern del 
Consell Comarcal del Bages 
 
Fa seguiment de l’estratègia ACI 
a l’ABSS del Bages.  
 
Fa explícit el compromís amb 
l’estratègia ACI del Consell 
Comarcal del Bages. 
 
Dona les directius polítiques cap 
a les àrees per fer efectiva la 
materialització del PLACI 

Periodicitat bianual 

Espai Estratègic de 
Coordinació 

Caps dels serveis i 
departaments que 
forment part “d’atenció a 
les persones” i que tenen 
alguna responsabilitat en 
el PLACI 
 
Consell de presidència 
més Ple 
 

Alinear estratègicament els 
objectius, projectes i programes 
dels respectius serveis amb els 
del PLACI 
 
Donar les directrius oportunes 
als equips per la participació en 
les dinàmiques per la 
transversalització de l’ACI. 
 
Orientar els recursos que 
arriben cap a l’estratègia 
comuna. 
 

Trimestralment de 
forma ordinària 
(convocatòries 
extraordinàries 
segons necessitats) 
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Donar les directrius i coordinar 
les accions que es duen a terme 
ens els eixos 
 
Seguiment del PLACI 
 
Definir reptes prioritaris i línies 
de treball  
 
Compartir informació i recursos 

Comissions per eixos Caps dels serveis implicats 
que formen part 
“d’atenció a les persones” 
i que tenen alguna 
responsabilitat en el PLACI 
i /o cada cap valorarà si 
delega o no a algú/na de 
personal tècnic  
 
 
Membres dels equips amb 
atribucions en cada eix 

Dissenyar les accions i projectes 
que han de contribuir a 
l’assoliment dels objectius 
definits. 
 
Traspàs d’informació entre 
equips i cap a l’Espai Estratègic 
de Coordinació 

Trimestralment de 
forma ordinària 
(convocatòries 
extraordinàries 
segons necessitats) 

Equips per objectius Equips tècnics implicats en 
els projectes definits 

Implementar els projectes 
definits per l’assoliment dels 
objectius. 
 
Reportar a les comissions sobre 
el seguiment dels projectes.  
 

Segons necessitat 

ETAC4 
Coordinació amb 
caps de servei 

Membres designats per 
l’encàrrec 
 
1 tècnic/ca A1 més un 
tècnic/a A2 mínim 
(estructura per habitats a 
la comarca 1 A1 i 2 A2) 

Donar assistència tècnica i 
metodològica a tots els espais 
 
Tasques de secretaria tècnica 
dels espais  
 
Elaboració de materials per la 
presa de decisions 
 
Formació, acompanyament, 
entre altres 

 

 

A banda d’aquests espais de governança, es pot plantejar generar espais de treball i formatius més estables 

però no serien espais de presa de decisions.  

 
4 No és un espai de governança, però l’afegim ja que és una part imprescindible per al funcionament d’aquesta estructura  
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4. EL PLA D’ACCIÓ DEL PLACI 

SÍNTESI DEL PLACI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

 

Eix 0. Transversalització de l’ACI 
Fer que la inclusió social esdevingui un objectiu compartit per tota la Xarxa Comunitària del 
Bages, així com una manera de treballar compartida i basada en l’Acció Comunitària.  
 

0.1 Potenciar el Bages Inclusiu 0.1.1 Crear espais de coordinació estratègica 

0.1.2 Transversalitzar operativament l’ACI unificant 
criteris 

0.1.3 Donar suport a Serveis Socials per millorar 
l’impacte municipal 

 

Eix 1. Salut mental i benestar emocional 
Reforçar l’atenció a la salut mental i el benestar emocional des d’una lògica preventiva, 
empoderadora i comunitària  
 

1.1 Dissenyar i executar polítiques 
de salut mental i benestar 
emocional als diferents moments 
del cicle de vida 

1.1.1 Benestar emocional a la infància i l’adolescència 
 

1.2 Sensibilitzar sobre la Salut Mental i avançar cap a un model d’intervenció més comunitari 
 

 

Eix 2. Cicles de vida i participació  
Acompanyar a les persones en el seu benestar al llarg de tota la vida mitjançant  el foment de 
les capacitats personals, el vincle comunitari, el respecte mútu, així com reforçant els recursos 
públics i els equips d’atenció.  
 

2.1 Dissenyar i executar 
polítiques centrades en les fases 
del cicle de vida 
 

2.1.1. Executar actuacions adreçades a infància i 
l’adolescència 

2.1.2. Executar actuacions adreçades a la població juvenil 

2.1.3. Reforçar 
l’atenció a la vellesa 
 

2.1.3.1. Incrementar els recursos 
i serveis per atendre a les 
persones grans 

2.1.3.2. Estudiar les necessitats 
de la gent gran de la comarca 

 

Eix 3. Cures, feminismes i bon tracte 

Assolir que la igualtat sigui un objectiu compartit per tota la Xarxa Comunitària del Bages 
duent a terme una acció coordinada a favor de la igualtat i contra les violències.  
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3.1. Desenvolupar polítiques d’Igualtat 
 

3.1.1. Impulsar dinàmiques igualitàries, 
saludables i participatives en la ciutadania  

3.2. Lluitar contra les violències i les 
discriminacions 
 

3.2.1. Desenvolupar accions contra la 
violència, la no discriminació i el de bon 
tracte 

 

Eix 4. Migracions, refugi i convivència 

Afavorir els processos d’inclusió social de les persones migrades garantint el seu accés als 
recursos i serveis necessaris, així  com lluitant conra les discriminacions que pateixen.  
 

4.1. Millorar l’atenció  a persones d’origen 
migrant 
 

4.1.1. Desplegar actuacions coordinades de 
suport a les persones d’origen migrant 

4.2. Desenvolupar accions per trencar 
estereotips i discriminacions racials per 
millorar la convivència  

4.2.1. Impulsar projectes de sensibilització i 
interrelació per JMS  

 

Eix 5. Cobertura de necessitats  
Reduir les barreres d’accés als serveis i recursos de cobertura de les necessitats bàsiques 
(administratives, d’accessibilitat, d’informació) i augmentar la disponibilitat d’habitatge 
d’urgència social 
 

5.1. Garantir la cobertura de les necessitats 
bàsiques  
 

5.1.1. Garantir l’accés a serveis de cobertura 
bàsica  

5.1.2. Facilitar l’accés i incrementar 
l’habitatge d’urgència de la comarca 

 

Eix 6. Formació i inserció sociolaboral 
Reforçar la coordinació i el treball conjunt entre els diversos agents implicats per augmentar 
el coneixement sobre la realitat laboral comarcal, cercar noves oportunitats i potenciar la 
ocupabilitat i inserció de col·lectius vulnerables. 
 

6.1. Desenvolupar una actuació interna del 
CCB de coordinació i avaluació de l’àmbit 
sociolaboral  
 

6.1.1. Coordinar dispositius i establir 
metodologies compartides 

6.1.2. Potenciar la recerca i l’anàlisi de la 
situació del mercat laboral 

6.1.3. Millorar les condicions laborals i 
l’impacte social de la contractació del CCB 
amb les eines pròpies 

6.2. Potenciar l’accés al mercat laboral 
 

6.2.1. Garantir l’accés al mercat laboral 
 

6.2.2. Potenciar la contractació a persones 
joves 

6.2.3. Potenciar la contractació dones 

6.2.4. Potenciar la contractació persones 
amb trastorns mentals 
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6.2.5. Desenvolupar programes sectorials 

6.3. Desplegar accions de formació 
ocupacional i vincles amb ensenyament per 
facilitar l’accés al món laboral 
 

6.3.1. Fer accions per fomentar la formació 
ocupacional per persones nouvingudes 

6.3.2. Desenvolupar programes amb l’entorn 
educatiu  

6.4. Realitzar campanyes i difusió i campanyes vinculades a les millores de les condicions 
laborals 

 

Eix 7. Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital 
Millorar l’accessibilitat a serveis i recursos des d’una mirada àmplia: mobilitat, escletxa digital 
i transport 
 

7.1. Garantir la mobilitat i accessibilitat des 
d’un punt de vista inclusiu 
 

7.1.1. Millorar l’accessibilitat general al CCB 

7.1.2 Reduir la segregació escolar a la 
comarca 

7.1.3. Reduir l’escletxa digital 

7.1.4. Adaptar l’entorn per garantir la 
mobilitat de les persones  

7.1.5. Millorar els serveis de transport a la 
comarca 
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EL PLACI 

Eix 0. Transversalització  
0.1. Potenciar el Bages inclusiu  

0.1.1. Creació d’espais de coordinació estratègica 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Creació de la Taula de coordinació de l’Àrea d’atenció a les persones “ Espai Estratègic de 
coordinació (EEC)” on participin diferents àrees (promoció econòmica, joventut, dones, persones 
migrades...). 

Inclusió ETAC i Gerència Curt 

Crear una comissió tècnica de coordinació amb els dispositius que treballin en matèria de salut i  
benestar social i emocional (entitats, ens locals...) territorialitzats. 

Inclusió ETAC i Gerència Curt 

Dissenyar una estratègia comarcal per potenciar i enfortir la xarxa comunitària, a través del treball 
comunitari, per a l’abordatge dels processos d’exclusió social i oferir una perspectiva integral dels 
processos d’exclusió social. 

Inclusió ETAC Mitjà 

Crear una comissió per abordar  la segregació escolar generant espais de coordinació (Taula de 
comissió) per la part de serveis socials, d’infància i d’altres serveis relacionats.  

Educació,  ETAC  

 

0.1.2. Transversalitzar operativament l’ACI unificant criteris 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Incorporar les polítiques d’acció comunitària i inclusiva com un dels eixos vertebradors de les 
polítiques d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Bages. 

Inclusió Disseny i en execució 

Aportar eines metodològiques i conceptuals a les diverses accions que es desenvolupin al territori. 
Desplegament de la “Caixa d’Eines de l’ETAC”: 

- Eina de criteris inclusius pels diferents serveis de l’Àrea  

- Suport a la realització de mapes de recursos 

- Alineament estratègic dels plans i accions de l’Àrea 

- Suport al disseny de projectes 

Inclusió Mitjà 
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- Treball específic amb SSB per fer treball comunitari 

- Formacions sobre intervenció inclusiva i comunitària a tot el personal de l’Àrea de Benestar, 

professionals municipals i entitats socials 

- Formació –per part del Servei d’Inclusió del CCB- en llenguatge i comunicació inclusiva al 

personal del Consell Comarcal del Bages. 

- Coordinació d’espais de treball transversals 

- Suport a les entitats i grups comunitaris 

Avaluar les accions que es fan per a la inclusió i el desenvolupament comunitari des de les diverses 
àrees del Consell Comarcal i del conjunt d’agents del territori. 

Inclusió Curt 

Crear mecanismes de seguiment i avaluació de les actuacions i de gestió compartida de la 
informació, a partir de la creació o el sosteniment d’espais de coordinació i participació. 

Inclusió Curt 

Impulsar la interseccionalitat  les àrees del Consell Comarcal i als municipis. 
Dona,  inclusió ETAC 
CCB 

Disseny i en execució 

Formació en clàusules socials amb impacte en les actuacions de les diferents àrees del Consell a 
partir de l’anàlisi de contractes reals. 

ETAC  

Promoure el treball transversal per millorar l’acollida, la protecció i la inclusió social dels joves 
migrats sols que viuen al Bages, fent especial incís en el suport i  acompanyament a la seva 
emancipació. 

Inclusió  ETAC Mitjà 
Disseny i en execució 

Habilitar espais de trobada formats per personal tècnic de municipis en el marc dels PLACI per 
generar treball compartit i referencialitats del PLACI en els municipis.  

Inclusió  ETAC  

 

0.1.3. Donar suport a Serveis Socials per millorar l’impacte municipal  

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Donar resposta a les necessitats específiques de cada equip de treballadores socials i educadores 
socials en base al marc del nou Contracte Programa i d’acord a les necessitats dels municipis. 

Serveis socials bàsics i 
especialitat 

Curt 
En execució i disseny + 
Inter territorialitat 

Disseny de programes de segones oportunitats per complementar l’oferta existent i dinamització de 
la coordinació amb FormaBages per unificar tota l’oferta. 

Inclusió  
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Eix 1. Salut mental i benestar emocional 
1.1. Dissenyar i executar polítiques de salut mental i benestar emocional als diferents moments del cicle de vida  

1.1.1. Benestar emocional a la infància i l’adolescència 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Adjudicar un referent d’educació emocional a cada centre de primària i secundària Joventut  

 

1.2. Sensibilitzar sobre la Salut Mental i avançar cap a un model d’intervenció més comunitari 

 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Sensibilitzar sobre la salut mental creant una campanya conjunta amb entitats del tercer sector. Inclusió convivència , joventut, 

serveis socials bàsics i extern 
En disseny 

Creació d’un grup de treball amb agents vinculats a l’atenció a la Salut Mental per avançar cap a un 
model més comunitari. 

Inclusió ETAC ; Serveis Socials 
Bàsics, Joventut i SAIA 

En disseny 

Donar a conèixer els recursos de salut mental adreçats a joves i descentralitzar aquest serveis, com 
ara l’Assessoria emocional. 

Inclusió  Llarg 

Realitzar un projecte pilot de formació i acompanyament emocional per a reforçar a nivell de 
recursos humans i econòmics els equips d’atenció a les persones. 

Gerència, RRHH, Inclusió 
Envelliment 

Mitjà 
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Eix 2. Cicles de vida i participació  
1.2. 2.1. Dissenyar i executar polítiques centrades en les fases del cicle de vida 

2.1.1. Actuacions adreçades a infància i l’adolescència 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Dur a terme accions coordinades de totes les persones professionals que treballen amb infància i 
adolescència, tant a nivell comarcal com municipal, posant especial èmfasi en la seva efectivitat i 
innovació, i amb prioritària atenció als infants i adolescents en situació de risc o de desemparament i 
a les famílies implicades. 

Inclusió (comissió de benestar 
emocional, infància, 
adolescència i joventut), EAIA 
joventut i serveis socials bàsics 
ETAC, RIJ 

Disseny i en execució 

Consolidar espais de formació per a professionals d’atenció a la infància i l’adolescència per tal 
d’intercanviar bones pràctiques, identificar noves necessitats i  promoure’n una atenció integral i un 
abordatge interdisciplinari i comunitari. 

Interdepartamental 
Curt 
Disseny 

Definir actuacions adreçades a infants i adolescents, i a llurs famílies, que permetin una atenció 
integral,  transversal i comunitària envers aquests. 

Bàsics SAIA 
 
Educació/joventut 

Mitjà 
En execució 

Revisar i redissenyar les polítiques de foment de lleure juvenil a la comarca, amb la participació de 
tots els agents que treballen en polítiques de joventut dels municipis del Bages, per tal de fer més 
visibles les diferents alternatives i potenciar el lleure sa, compromès i participatiu. 

Joventut 
Mitjà 
En execució 

Promoure la coeducació com a valor transversal en  l’educació d’infants, adolescents i joves. Igualtat En execució 
Recuperar l’activitat dels Consells d’Infants, mitjançant la coordinació per part del Consell Comarcal 
del Bages i la participació actives dels ajuntaments i altres agents locals. 

Educació Curt 
Disseny i en execució 

 

2.1.2. Actuacions adreçades a la població juvenil 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Potenciar el treball en xarxa entre l'àrea de joventut i altres àrees del Consell Comarcal del Bages per 
tal de garantir la transversalitat de les accions de joventut en tots els àmbits (ocupació, formació, 
habitatge, vulnerabilitat, cultura, gènere, entre d’altres). 

ETAC 
Gerència  

Curt 
Disseny i en execució 

Revisar les actuacions desenvolupades des de l'Oficina Jove del Bages com a ens d'intervenció 
comarcal de les polítiques de joventut, i generar una marca compartida que aglutini als projectes 
comarcals d'intervenció juvenil. 

Joventut 
Mitjà 
Disseny 

Dotar-se de recursos per tal que els municipis, especialment els més petits, disposin de línies de 
treball i estructures tècniques en matèria de joventut. 

Joventut i inclusió ETAC 
 

Curt 
Disseny i en execució 
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Seguir desenvolupant projectes de mentoria intergeneracional i incentivant els intercanvis i 
coneixement mutu. 

Joventut En execució 

Executar la delegació de competències en matèria d'instal·lacions juvenils de la comarca. Joventut 
Curt 
En execució 

Analitzar l’oferta de  recursos per la Infància, l’Adolescència i la Joventut en clau de suficiència i 
adequació per donar resposta als reptes actuals. 

comissió benestar emocional Mig 

Difondre els recursos existents a nivell professional i ciutadà destinats a la Infància, Adolescència i 
Joventut.  

comissió benestar emocional  

 

2.1.3. Reforçar l’atenció a la vellesa 

2.1.3.1. Incrementar els recursos i serveis per atendre a les persones grans 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Crear l’Equip Especialitzat d’Atenció a la Vellesa al Bages que permeti una millor detecció i actuació 
en situacions de risc, de vulnerabilitat i de maltractament a les persones grans. 

Inclusió envelliment, en 
coordinació amb Serveis 
Socials bàsics 

Curt 
Planificat i en execució 

Reforçar, en el cas de les persones grans, el model d’atenció centrada en la persona a l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials del Bages i SAD, per tal de facilitar-los la permanència a la pròpia llar el màxim de 
temps possible, vetllar per l’accés als serveis  residencials públics quan correspongui, així com 
garantir la continuïtat assistencial en totes les fases de l’envelliment. 

Serveis Socials Bàsics Mitjà 
Disseny 

Dissenyar accions coordinades per part de professionals i institucions, per tal de promoure el 
respecte i la visió positiva envers les persones grans, a partir dels eixos definits en el marc de la 
comissió tècnica sobre Envelliment Actiu i Saludable a la Catalunya Central. 

Inclusió envelliment, En execució 

Millorar l’accés de les persones grans a l’oferta de serveis amb accions de difusió i accessibilitat. Serveis socials bàsics i inclusió 
envelliment, 

Curt 
En execució 

Fomentar l’envelliment actiu des dels diversos serveis públics a través d’iniciatives de salut i 
d’actuacions de lleure dissenyades en base a propostes i a la participació activa de les mateixes 
persones grans. 

Inclusió envelliment Curt 
Disseny 

Desenvolupar actuacions i programes adreçats a combatre la soledat de les persones grans, en 
coordinació amb altres administracions públiques i el tercer sector. 

Inclusió Envelliment En disseny 

Dissenyar i executar un programa de cures físiques i emocionals per persones grans amb pocs 
recursos. 

Interdepartamental i 
promoció econòmica 
(ocupació i inclusió) més les 
entitats Envelliment 

En disseny 

Difondre la Guia per la prevenció i l’actuació contra el maltractament a les persones grans del Bages. Inclusió Curt (En execució) 
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2.1.3.2. Estudiar les necessitats de la gent gran de la comarca 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Impulsar treballs de recerca a les universitats que proporcionin elements innovadors per a la qualitat 
de vida i que promoguin l’autonomia de les persones grans. 

 
Promoció econòmica  

Llarg 
Disseny 

Garantir formació específica per a professionals i espais d’intercanvi, coneixement i experiències 
entre professionals d’envelliment del Bages I d’altres comarques. 

Inclusió ETAC En execució 

Realització d’una diagnosi comarcal sobre la soledat no desitjada de les persones grans. Inclusió envelliment  Mitjà 
Disseny 

 

Eix 3. Cures, feminismes i bon tracte 
3.1. Desenvolupar polítiques d’Igualtat 

3.1.1. Impulsar dinàmiques igualitàries, saludables i participatives en la ciutadania 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Potenciar el SIAD com a servei de referència de les dones i polítiques d’igualtat. 
Dona, ETAC i Serveis socials 
bàsics 
 

En execució 

Dissenyar accions per fomentar la corresponsabilitat de tasques entre homes i dones en tots els 
àmbits. 

Dona joventut i igualtat. 
Ocupació 

Curt 
Disseny i en execució 

Promoure la participació, apoderament i visibilització de les  dones a través de l’associacionisme i 
com a agents de referència en tots els àmbits (cultural, polític, social, econòmic). 

Interdepartamental 
(igualtat i joventut) 
Ocupació 

Curt/ mitjà 
Disseny i en execució 

Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la seva diversitat (dones immigrades, amb 
discapacitat, monoparentals, LGTBI, entre altres). 

Interdepartamental 
(igualtat joventut i inclusió) 
Ocupació  

Curt/ mitjà 
Disseny i en execució 

Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut de les dones, a través de la inclusió de la 
perspectiva de gènere en les polítiques publiques sectorials. 

Igualtat i inclusió 
joventut 

Mitjà 
Disseny i en execució 

Potenciar l’educació en una sexualitat lliure i amb diversitat de cossos. SAIA / joventut i igualtat Disseny i en execució 
Facilitar la pràctica esportiva a totes les dones i corregir els desequilibris existents entre dones i 
homes a l’àmbit de l’educació física i l’esport. 

Igualtat Disseny i en execució 
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3.2. Lluitar contra les violències i les discriminacions 

3.2.1. Desenvolupar accions contra la violència, la no discriminació i el de bon tracte 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Elaborar una diagnosi sobre la realitat de la violència masclista a la comarca del Bages. Dona igualtat 

Joventut 
Serveis Socials 

Curt 
Disseny territorialitzat i en 
execució 

Implementar el protocol contra abusos sexuals i violències a través dels serveis d’atenció integral de 
totes les violències, mitjançant actuacions coordinades i adreçades a evitar la revictimització de les 
persones afectades. 

Igualtat i Serveis Socials Bàsics Disseny territorialitzat i en 
execució 

Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en relació als abusos sexuals i violències 
masclistes en infants i joves. 

Igualtat, joventut, educació i 
inclusió 

En execució 

Consolidar i mantenir la campanya “Tracta’m bé” com a programa integral i transversal d’acció 
comunitària inclusiva. 

Inclusió En execució 

Consolidar l’acompanyament a les persones grans per mitja d’intel·ligència artificial i altres 
tecnologies, voluntarietat, animals de companyia, entre d’altres. 

Promoció econòmica, inclusió 
i serveis social. APP 

Llarg 

Dissenyar i realitzar actuacions de sensibilització i conscienciació adreçades a la ciutadania per tal 
d’aconseguir una tolerància zero vers les violències masclistes. 

Igualtat i joventut Disseny i en execució 

Disseny i execució d’un projecte Singular per prevenir les agressions i violències i en l’oci nocturn. 
(complementar Àngels de Nit).  

Joventut  

Aplicació d’accions de sensibilització en clau de reduir els delictes d’odi i discriminació dintre del 
marc de la Llei d’igualtat de tracte. 

Inclusió i SAI Mitjà/llarg (Disseny) 
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Eix 4. Migracions, refugi i convivència 
4.1. Millorar l’atenció  a persones d’origen migrant 

4.1.1. Desplegar actuacions coordinades de suport a les persones d’origen migrant 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Impulsar el desplegament equitatiu i territorialitzat d’actuacions de primera acollida als 29 municipis 
que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Bages a través de la incorporació 
professionals d’acollida itinerant, entre d’altres. 

Inclusió (acollida/convivència), 
en coordinació amb els Serveis 
socials bàsics 

Curt 
Disseny (impuls territori), 
planificat i en execució 

Crear un grup de treball a l’Espai Estratègic de Coordinació per atendre les situacions derivades de 
processos migratoris i sol·licitants de protecció internacional. 
 

Inclusió Acollida, RIJ,  curt, en execució 

Elaborar una Diagnosi i un Pla per la convivència, l’acollida i la interculturalitat al Bages. Presidència i gerència 
Inclusió Acollida, RIJ, serveis 
socials bàsics Tot el CCB 

Mitjà. Finalitzada i diagnosi 
/en disseny pla 

Crear un projecte de suport per a famílies nouvingudes amb membres joves. Comissió educació emocional, 
SOAF 

 

Crear un servei o una figura d’acompanyament i disseny del procediment per a l’homologació estudis 
universitaris per persones migrades.  

Inclusió Social, joventut, 
educació, promoció 
econòmica I serveis socials 

 

Reforçar el vincle i treball en xarxa amb entitats per oferir un bon suport a les persones en situació 
irregular. 

Inclusió ETAC, joventut, 
igualtat i SAIA 

Curt 
En execució 

Mantenir i potenciar la Taula Comarcal per atendre l’arribada d’adolescents i joves que migren sols al 
Bages, així com les comissions que se’n desprenen. 

Inclusió CONVIVÈNCIA més 
comissió benestar emocional 

Curt 
En execució 

Donar suport als ajuntaments i a entitats que els presten suport, serveis, o cobreixen necessitats 
bàsiques en àmbits diversos de l’atenció, en aquelles qüestions que requereixin, en especial en 
temes d’orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i a través del servei 
d’interpretació lingüística. 

Inclusió 
Acollida i convivència 

Curt  
En execució 
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4.2. Desenvolupar accions per trencar estereotips i discriminacions racials per millorar la convivència  

4.2.1. Impulsar projectes de sensibilització i interrelació per JMS  

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Fomentar projectes Inter generacionals i d’interrelació entre persones grans i joves per mitjà d’un 
programa de mentoria amb JMS i persones refugiades. 

Inter departamental 
Envelliment, RIJ i acollida 

Curt/ Mitjà 
Disseny i en execució 
 
 

Realitzar una campanya de difusió i formació (escoles, espai públic) per conscienciació entorn a 
col·lectius estigmatitzat (als JMS, persones d’origen estranger...). 

Inclusió 
Envelliment, RIJ i acollida, SAI 

Curt 
Disseny i en execució 

Inserir i formar  als JMS com a “àngels de nit” a zones conflictives d’oci nocturn. 
Col·laborar amb les entitats per dur a terme aquest projecte i contribuir a la formació dels “àngels de 
nit”. 

Inclusió I Joventut  
Curt 

 

 

Eix 5. Cobertura de necessitats bàsiques  
5.1. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques  

5.1.1. Garantir l’accés a serveis de cobertura bàsica  

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Estudiar la viabilitat del model de gestió mixta (publico-privada) dels menjadors escolars comarcals, 
per tal de dotar aquest servei d’una operativa de proximitat i de convertir-lo en motor de 
desenvolupament comarcal i territorial. 

Educació 
Mitjà 
Disseny 

Consolidar un acompanyament, per part de persones de referència,  a la realització de tràmits 
incorporant dinàmiques grupals i comunitàries (començar pilot per AUS-beques menjador). 

OAC, gerència i ETAC Mitjà / Llarg 
En execució 

Fer recomanacions sobre el sistema d’empadronaments en clau de garantir l’accés de la població als 
serveis. 

RIJ, acollida i serveis socials Llarg 
Disseny 

Fer recomanacions als ajuntaments per la incorporació dels costos diferencials ens els barems i 
criteris de les ajudes d’urgència social. 

Consell + Serveis Socials i 
alcaldes especialitzats 

Llarg 
Disseny 

Donar a conèixer a les persones en situació de sensellarisme els serveis que ajuden a cobrir les 
necessitats bàsiques. 

Impuls per Serveis socials 
bàsics. 
Habitatge, Inclusió i Joventut 

En execució 
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5.1.2. Facilitar l’accés i incrementar l’habitatge d’urgència de la comarca 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Impulsar accions d’informació i de promoció de la borsa de mediació per a lloguer d’habitatge 
assequible comarcal, a través d’actuacions coordinades amb els ajuntaments. 

Habitatge 
Curt 
En execució 

Desenvolupar programes que facilitin el manteniment i la rehabilitació d’habitatges buits. Habitatge 
Curt 
En execució 

Facilitar el lloguer d’habitatges a un cost inferior al preu de mercat. Habitatge 
Curt 
En execució 

Col·laborar amb els ajuntaments i actors implicats per disminuir el nombre d’ocupacions il·legals 
transformant-les en lloguers assequibles. 

Presidència, Consell 
d’Alcaldes, Habitatge, Serveis 
socials bàsics 

Curt/ mitjà 
Disseny i en execució 

Desenvolupar accions singulars de al territori per a la mobilització d’habitatge urgència per a 
persones amb ingressos baixos, amb exploració de vies alternatives d’accés a l’habitatge. 

Serveis socials bàsics, 
habitatge 

Curt 
En execució 

Impulsar projectes de masoveria urbana per millorar l’estat dels habitatges i fomentar-ne l’accés.  Habitatge  Llarg 
Disseny i en execució 

Identificar pisos (de la borsa comarcal) que reuneixen les condicions d’adaptabilitat a persones amb 
diversitat funcional i/o mobilitat reduïda per crear una borsa. 

Habitatge Llarg 

Aplicar la Llei de no Discriminació i Igualtat de Tracte per garantir l’accés a l’habitatge a la població 
exclosa i discriminada. 

Inclusió i habitatge del CCB Curt o Llarg (en funció de 
la llei) 
Disseny 

 

Eix 6. Formació i inserció sociolaboral 
6.1. Desenvolupar una actuació interna del CCB de coordinació i avaluació de l’àmbit sociolaboral  

6.1.1. Coordinar dispositius i establir metodologies compartides 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Impulsar un espai de coordinació i cooperació entre els diversos serveis d’ocupació locals i comarcal 
per avançar en la integració d’actuacions conjuntes d’àmbit sociolaboral, amb l’objectiu de 
consensuar i definir el model de Servei Local i Comarcal d’Ocupació que en garanteixi l’accés a tota la 
ciutadania i permeti l’optimització de recursos. 

Promoció econòmica (1 AODL 
Formació i 1 AODL ocupació)  
Inclusió i Serveis socials bàsics 

Curt/mitjà 
Disseny i en execució 

Coordinar el treball tècnic de la comissió per a la futura concertació de les polítiques d’ocupació, 
centrat en el disseny, gestió, seguiment i avaluació dels serveis, projectes i actuacions. 

Promoció econòmica 
(Formació i ocupació 

Curt 
Disseny i en execució 

Dinamització d’un espai conjunt entre patronal, sindicats i centres formatius per analitzar la realitat 
laboral i formativa de la comarca i oferir formacions amb sortides laborals. 

Promoció econòmica  
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Planificar la formació a la comarca dintre de la Taula de coordinació comarcal en formació per ajudar 
als col·lectius (Joves Migrats Sols (JMS), dones +45anys en situació d’atur, etc.) a poder apuntar-se al 
SOC. 

Promoció econòmica, inclusió, 
joventut i igualtat 

Mitjà (Disseny) 

Generar un espai de contacte constat amb les empreses de la comarca per abordar les 
problemàtiques laborals 

  

 

6.1.2. Potenciar la recerca i l’anàlisi de la situació del mercat laboral 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Constituir un dispositiu d’anàlisi periòdic del mercat de treball comarcal, per tal que a través de les 
dades es determinin necessitats reals i es defineixin àmbits d’intervenció efectius. 

Promoció econòmica 
(Formació i ocupació) 

Mitjà 
Disseny i en execució 
(recurs AODL) 

Analitzar les particulars causes i efectes de l’atur sobre els diversos col·lectius amb necessitats 
específiques i/o vulnerabilitats. 

Promoció econòmica 
 

Mitjà 
Disseny i planificat 

 

6.1.3. Millorar les condicions laborals i l’impacte social de la contractació del CCB amb les eines pròpies 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Aplicació diligent de la Llei d’estabilitat del sector públic per reduir la temporalitat a l’administració 
pública. 

Gerència i Secretaria  
Curt 
Disseny i en execució 

Fomentar la contractació pública socialment responsable, que  és un  concepte en alça impulsat per 
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament  Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació  pública5. 

Secretaria 
Caps d’àrea 

Mitjà 
Disseny i planificat 

 

 

  

 
5 S’entén per contractació socialment responsable la integració en els  processos i fases de la contractació pública d’aspectes  socials, ètics i  ambientals. També implica que les decisions en matèria de contractació  no 
consisteixin només a contractar un servei o adquirir un producte per a  una utilitat concreta, sinó que tinguin en compte d’altres aspectes  relacionats amb la manera i les condicions de producció, els materials  
utilitzats, les conseqüències de la producció o les condicions laborals  de les persones treballadores. Amb la inclusió de clàusules socials en  la contractació, no només se satisfà una necessitat, sinó que també es  
contribueix a assolir una determinada política pública 
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6.2. Potenciar l’accés al mercat laboral 

6.2.1. Garantir l’accés al mercat laboral 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Millorar l’ocupabilitat de joves aturats, dones i persones treballadores de més de 45 anys a través de 
programes específics de suport i formació. 

Promoció econòmica, joventut 
i igualtat 

Curt 
Disseny 

Realització de formacions amb el SOC sobre auto candidatura. Promoció econòmica  
 

6.2.2. Potenciar la contractació a persones joves 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 

Foment de les pràctiques empresarials de les persones joves de la comarca. 
Joventut. Promoció 
econòmica 

Mitjà. Disseny (inclusió) i 
execució promoció 
econòmica 

Prospecció i difusió de recursos per fomentar la contractació de persones joves. 
Joventut. Promoció 
econòmica 

Mitjà (Disseny) 

Campanya d‘ informació conjunta amb el SOC justificant els beneficis de la inscripció de les persones 
aturades. 

Promoció econòmica 
Curt 
Disseny 

Treball amb les empreses per difondre els beneficis de contractar personal jove (vincle 1.2) i la 
vinculació amb la formació dual. 

Promoció econòmica i 
joventut 

Curt 
En execució 

Impulsar i complementar projectes d'ocupació i d’inserció laboral adreçats a col·lectius que 
requereixen especial atenció, mitjançant actuacions tècniques transversals i coordinades, prioritzant 
l'acompanyament individualitzat en la transició escola-treball a aquelles persones que mostren més 
dificultat i que el propi sistema educatiu no pot assumir majoritàriament perquè en son fora. 

Joventut, Promoció 
econòmica i inclusió (RIJ) 

 

 

6.2.3. Potenciar la contractació dones 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Analitzar les causes i efectes particulars de l’atur sobre les dones en diferents trams de la seva vida. Igualtat i Promoció econòmica  
Fomentar i impulsar  programes per a la millora de la ocupació de les dones en sectors on estan 
subrepresentades. 

Serveis socials bàsics, joventut 
i ocupació 

Executat 
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6.2.4. Potenciar la contractació persones amb trastorns mentals 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Realització d’una campanya conjunta amb les entitats del 3r sector i les empreses de la comarca per 
fomentar la inserció de persones amb trastorn de salut mental. 

ETAC Mitjà (en disseny) 

 

6.2.4. Desenvolupar programes sectorials 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Impulsar actuacions per a l’ocupació de qualitat en els sector de la llar i les cures i l’equiparació al 
treball dels treballadors de l’àmbit sociosanitari. 

Ocupació i  Dona 
Curt 
Disseny 

Millorar l’ocupabilitat i inserció del beneficiaris de programes I projectes de suport, millora i 
promoció del sector indústria. 

Ocupació i  Dona 
Curt 
Disseny 

Identificar els filons d’ocupació per a la comarca relacionats amb els ODS, analitzant les 
competències que es necessitaran per cobrir-los I impulsar l’ajustament dels itineraris d’inserció als 
resultat. 

Ocupació i  Dona Curt 
Disseny 

 

6.3. Desplegar accions de formació ocupacional i vincles amb ensenyament per facilitar l’accés al món laboral  

6.3.1. Fer accions per fomentar la formació ocupacional per persones nouvingudes 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Establir convenis amb entitats per facilitar l’accés de les persones en situació irregular a formacions 
ocupacionals i a la realització de pràctiques professionals de forma subvencionada. 

Promoció econòmica 
Acollida i convivència 

Mitjà 
Disseny i en execució 
(termini més llarg) 

Donar suport als ajuntaments i a entitats que els presten suport, serveis, o cobreixen necessitats 
bàsiques en àmbits diversos de l’atenció, en aquelles qüestions que requereixin, en especial en 
temes d’orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i a través del servei 
d’interpretació lingüística. 

Acollida i convivència En execució 
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6.3.2. Desenvolupar programes amb l’entorn educatiu  

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Potenciar el projecte CuEmE impulsat pel Consell Comarcal del Bages, de foment del treball 
cooperatiu i col·laboratiu i de la trobada comarcal de cooperatives escolars, i incrementar el nombre 
de municipis participants. 

Educació  

Continuar organitzant les conferències Bages Educa, adreçades a les famílies i professionals, i valorar 
la seva ampliació. 

Educació  

Seguir oferint recursos didàctics a les escoles, incorporant-ne de nous, dissenyats en formats 
innovadors i orientats a treballar reptes socials. 

Educació  

Crear un nou projecte educatiu del Consell Comarcal del Bages, que ofereixi noves propostes a 
escoles i municipis, per tal que els suposin un valor afegit a la seva tasca i que ajudi a incorporar la 
perspectiva comunitària a l’àmbit educatiu. 

Educació  

 

6.4. Realitzar campanyes i difusió i campanyes vinculades a les millores de les condicions laborals 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Difondre accions específiques per a col·lectius vulnerables sobre els drets laborals. Adreçats a 
empreses i institucions.  

Promoció econòmica  

Realitzar una campanya de sensibilització en el marc dels programes de contractació adreçats a 
col·lectius vulnerables.  

Promoció econòmica 
Acollida i convivència 

 

Analitzar les condicions laborals i retributives de la comarca per poder millorar-les i atreure/retenir 
talent. 

Promoció econòmica En execució 

Intervenir de forma coordinada i conjunta davant d’Expedients de Regulació d’Ocupació o situacions 
anàlogues. 

Promoció econòmica En execució 
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Eix 7. Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital 
7.1. Garantir la mobilitat i accessibilitat des d’un punt de vista inclusiu 

7.1.1. Millorar l’accessibilitat general al CCB 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Organitzar formacions i oferir suport en l’àmbit de l’accessibilitat per a persones amb diversitats 
múltiples (física, psíquica i lingüística) per al conjunt del Consell Comarcal del Bages. 

ETAC més discapacitat  

Col·laborar amb els ajuntaments estratègies per trencar la barrera lingüística i atendre a les 
diversitats. 

Serveis socials bàsics 
ETAC més discapacitat, 
Acollida i convivència 

Curt / mitjà 
Disseny i en execució 

Col·laborar amb els diversos recursos del territori dirigits a l’acompanyament de diverses discapacitats 

o a persones diverses. 
Interdepartamental (sobretot 
Inclusió) ETAC més 
discapacitat, Acollida i 
convivència 

Curt 
En execució 

Organització de grups de conversa, parelles lingüístiques i/o mentories per la llengua (treballar 
mirada comunitària). 

Acollida i convivència Curt 
Planificat 

Garantir l’accés universal per a persones no regularitzades a serveis (beques menjador, AUS, SIA, 
entre d’altres). 

ETAC, Acollida i OAC Curt/ Mitjà 
Disseny 

 

7.1.2 Reduir la segregació escolar a la comarca 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Vetllar per la incorporació de criteris de redistribució a la Comissió de Garanties.  Educació Disseny 
Aplicació del Pacte contra la Segregació Escolar   

 

7.1.3. Reduir l’escletxa digital: estratègia comarcal 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Anàlisi de com l’administració es relaciona electrònicament amb la ciutadania per articular projectes 
de suport i reducció de barreres.  Secretaria, Gerència 

Mitjà 
Disseny 
 

Explorar els recursos per crear figures de referència que ajudin a la ciutadania a realitzar els tràmits 
amb l’administració pública. Secretaria, Gerència, ETAC 

Mitjà 
Disseny, planificat i en 
execució 
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Millora de la digitalització interna al Consell Comarcal (Gestió d’expedients) per a garantir una millor 
atenció ciutadana. 

Gerència i Secretaria Curt 

Elaboració d’una estratègia comarcal, per tots els municipis, que incorpori diversos agents (OMNIA, 
entitats, administracions) per la reducció de l’escletxa digital d’ús i accés.  

ETAC Mitjà 
Disseny i en execució 

Promoció d’espais públics inclusius que disposin de wifi lliure. Gerència municipal Mitjà 
Disseny 

Oferir a la ciutadania una figura d’acompanyament en temes de correcció de l’escletxa i formació 
digital. 

Educació  

 

7.1.4. Adaptar l’entorn per garantir la mobilitat de les persones  

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Coordinació amb els departaments d’urbanisme per a plantejar l’adaptació d’alguns  espais urbans 
per facilitar la mobilitat de les persones. 

Atenció a les discapacitats Llarg 

 

 

7.1.5. Millorar els serveis de transport a la comarca 

Objectiu operatiu Responsable Priorització 
Valorar la segregació de la contractació del servei de transport escolar en, d’una banda, el servei físic 
de transport i, d’altra banda, el servei de monitoratge, amb l’objectiu de disposar d’un control més 
directe i eficaç sobre la mobilitat, i millorar la coordinació del monitoratge. 

Gerència 
Educació  

Mitjà 
Planificat 

Posar en funcionament l’APP de transport escolar per a millorar les comunicacions entre els diferents 
agents del servei, famílies i escoles. 

Serveis tècnics, educació i 
Suport TIC 

 

Assumir el 100% de la gestió del transport escolar de col·lectius amb necessitats especials. Educació  
Estudiar la centralització i coordinació de formes alternatives de transport escolar, diferents al bus, 
coordinades amb els ajuntaments i amb possibles estalvis de costos. 

Educació i serveis tècnics  

Millorar el servei de transport inclusiu per a persones  amb mobilitat reduïda i transport escolar. Inclusió i educació  Mitjà  
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5. PROPERES PASSES 

Algunes tasques de concreció del Pla s’han de realitzar a posteriori per qüestions de calendari. La proposta és 

començar a definir-les a partir dels mesos de setembre-octubre de 2022, un cop les línies i objectius del Pla 

estiguin aprovades pel Ple i pels ajuntaments de l’ABSS del Bages.  

Les properes passes consten de l’aprovació del Pla i, en el moment de desplegament, concretar les accions i 

en definir el sistema de seguiment i avaluació, tant de les accions concretes com del PLACI. Aquestes tasques 

es podran dur a terme amb el suport i acompanyament de l’Oficina Tècnica dels PLACI que la Direcció General 

d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició dels ens locals que han signat la Fitxa 52 del Contracte Programa 

Així, es proposa:  

 

1. Aprovació pel Ple del Consell Comarcal i els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages (ABSSB) 

de setembre a desembre de 2022. 

El contingut del present PLACI del Consell Comarcal del Bages ha de ser aprovat pel Ple del 

Consell Comarcal amb la finalitat de disposar del compromís polític amb el què aquí es proposa, 

així com de l’impuls polític i tècnic necessari per assolir els objectius marcats. Aquesta 

ratificació política posarà en valor la feina de consens duta a terme per l’equip tècnic del 

Consell Comarcal i totes les persones tècniques, polítiques i d’entitats que hi ha participat.  

Al ser un pla comarcal que implica als diversos ajuntaments de l’ABSSB, cal que aquests també 

aprovin, ratifiquin o facin mocions d’adhesió al Pla per tal de garantir la seva implantació en tot 

el territori comarcal, comptant amb el suport tècnic i polític dels diversos ajuntaments. A més, 

aquesta acció reforça la noció d’estratègia comarcal compartida.  

2. Realitzar les fitxes de les accions a implementar a curt termini (d’octubre 2022 a febrer de 2023) 

Les accions a implementar cal que siguin definides per concretar al màxim les tasques, el 

calendari, responsables i recursos necessaris. La proposta és definir només aquelles accions a 

curt termini per no fer un esforç de planificació a llarg que pugui variar pel context social i/o la 

pròpia implementació del PLACI que faci obsoletes algunes accions previstes per al llarg termini.  

Al seu torn, aquestes fitxes han d’incorporar els indicadors que en permetin el seguiment. 

Aquests indicadors són els que integraran el quadre de comandament, l’eina central de 

seguiment global.  

Al seu torn, el calendari previst per cada una de les fases integra el cronograma general del 

PLACI. 
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Proposta de fitxa:  

Acció:   

Línia:   

Mesura:   

Responsable de 
l’acció: 

  

Calendari d’implementació Inici:   Final:     

Impacte esperat:   

  Títol 
Calendari Actors 

implicats 
Agent 

responsable 
Recursos necessaris Indicadors 

de 
seguiment 

Inici Final Econòmics Materials Humans 

Fase 
1 

                  

Fase 
2 

                  

Fase 
3                   

Fase 
4 

                  

Indicadors qualitatius i/o quantitatius d’impacte: 

 

3. Realitzar el quadre de comandament (març i abril de 2023) 

Com ja s’ha dit anteriorment, l’agregació dels indicadors de seguiment formen el quadre de 

comandament. Aquesta eina ha de permetre avaluar l’assoliment de les tasques compromeses 

en el calendari i magnitud previstes, així com avaluar en temps real les problemàtiques que 

sorgeixin durant el desplegament. Aquesta eina recollirà indicadors de divers tipus i s’ha de 

realitzar adaptats a aquests: assoliment, evolució, resultats, entre d’altres.  

 

4. Realitzar el cronograma general del PLACI (març i abril de 2023) 

Les dates d’inici i final de les accions -i les de les diferents fases- poden integrar el cronograma 

general del PLACI posant-les totes de forma conjunta. Proposem fer-ho en un diagrama de Gantt 
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que permeti tenir una visió panoràmica de les diferents tasques en el temps, així com preveure 

moments de molta càrrega de treball i altres de menys. Això permetrà valorar la incorporació de 

noves tasques allà on sigui possible o moure accions en moments de molta càrrega, ja sigui del 

propi PLACI o d’altres processos que tinguin lloc.  

 

5. Sistema general de seguiment i avaluació (març a maig de 2023) 

A més d’aquest seguiment de caràcter més quantitatiu i que permet establir si s’estan assolint 

els compromisos en els terminis establerts (quadre de comandament), cal generar accions de 

seguiment, en les reunions de l’Espai Estratègic de Coordinació, que permetin una autoavaluació 

de caire qualitatiu integrada per preguntes de les quals es faci una recollida sistemàtica i analítica. 

Alguns exemples d’aquestes preguntes:  

La composició i 

funcionament del Pla 

▪ Els actors del Pla són els adequats per assolir els objectius?  

▪ La periodicitat de les trobades és suficient?  

▪ La comunicació interna funciona correctament?  

El disseny de les actuacions 

▪ Les actuacions donen resposta a les problemàtiques detectades?  

▪ Es disposa dels recursos necessaris per dur a terme les actuacions 

planificades?  

▪ Hi ha altres actors que podrien participar i millorar les accions, o fer-les 

més eficients?  

▪ La persona responsable pot liderar aquesta actuació?  

▪ S’arriba a tota la població potencialment destinatària?  

Resultats (outputs) 

▪ Les actuacions planificades s’han desenvolupat satisfactòriament?  

▪ Les persones receptores han emprat els recursos i estan satisfetes?  

▪ Quin és el nivell d’aprofitament dels recursos mobilitzats?  

Comunicació 

▪ Comunicació cap als usuaris: és correcta, calen materials?  

▪ Comunicació interna:  és suficient, s’observen mancances?  

▪ Comunicació cap a la ciutadania: dona els resultats esperats, es fa prou?  

  

L’Avaluació 

L’avaluació és l’instrument que permet analitzar el seguiment i millora del Pla i donar a conèixer com s’està 

executant. És el procés que permet la seva revisió i millora però que també permet crear espais transversals 
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que facilitin l’intercanvi de resultats i accions realitzades del Pla a tots els actors que treballen per a la inclusió 

social a la comarca, incorporant així una perspectiva comunitària.   

Com ja s’ha comentat, l’avaluació es diferencia del seguiment perquè no és constant, sinó que es duu a terme 

en un moment determinat i de forma retrospectiva. A més d’aquesta diferència operativa, l’avaluació incorpora 

els resultats i impactes com a objecte d’anàlisi, mentre que el seguiment no ho fa. Cal, doncs, establir la 

periodicitat en la que es duu a terme l’avaluació. S’aconsella que es dugui a terme al final de la fase 

d’implementació, tenint en compte que és un procés intens que demanda recursos i, per tant, no es pot fer 

amb major periodicitat.  La dedicació de l’equip tècnic al procés d’avaluació és gairebé total.  

Per tal de dur a terme l’avaluació és aconsellable emprar una diversitat de mètodes i tècniques de recerca. 

L’actualització d’indicadors és una tasca que cal dur a terme per veure com evolucionen certs aspectes de la 

realitat socioeconòmica, sense afirmar una relació directa entre el PLACI i la modificació dels indicadors, ja que 

resulta difícil afirmar aital relació. A banda, recomanem dur a terme recerca de tipus qualitatiu que incorpori 

entrevistes i grups de discussió amb persones implicades directament en els projectes, ja sigui en la seva 

execució com en la recepció de serveis o actuacions.  

A banda de l’avaluació, que té més a veure amb els impactes, també es pot fer una avaluació global dels resultats 

i processos, és a dir, d’aquells elements que se n’ha fet seguiment al llarg del procés però aquesta vegada de 

forma retrospectiva, amb major distància i de forma global. Aquesta avaluació relacionada amb els processos, 

es pot fer a l’Espai Estratègic de Coordinació. 

Per dur a terme l’avaluació -centrada en resultats i impactes- recomanem emprar la metodologia de la Teoria 

del Canvi, elaborant una teoria general pel PLACI que permeti apuntar els impactes esperats i quins seran els 

mecanismes per avaluar el seu assoliment.  
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ANNEXES 

I Annex. 

Programa sessió PLACI Consell Comarcal del Bages 

Grup vinculat a la Comissió interdepertamental 

Divendres 4 de març de 2022 

Horari: 8:30 – 10 h 

Espai: Sala Polivalent CC Bages 

 

Objectius: cobertura necessitats bàsiques, habitatge/ocupacions, soledat no volguda, bretxa digital, etc. 

 

8:30 h Presentació i benvinguda 

8:35 h Aclariment metodològic: mirada interna i externa, explicació de l’actual document de treball (objectius 

específics, columnes a omplir, distribució, correlacions, necessitats de priorització, ordenació, noves propostes). 

8:40 h Treball en grups (4 pers/grup)  Taula de debat: Tothom tindrà el document dividit amb els objectius vinculats 

al seu àmbit i l'esquema inicial. 

▪ Repartim material  

- Dues còpies per taula del PLACI per subgrup d’àmbits 

- Un full per persona de la taula en blanc (revisió de les accions) 

Dintre del grup de quatre, dividim les persones participants per parelles per treballar el document amb les taules en 

blanc (revisió de les accions). Es realitza una primera lectura i concreció. 

9:10 h Priorització. Amb el document del PLACI per grup d’àmbit, cada grup de 4 pers/grup omplirà les columnes de: 

responsable, priorització i estat.  

9:40 h Posada en comú: propostes noves. S’ajunten tots dos grups de treball abans dividit en 4, i posaran en comú 

aquelles qüestions que han omplert a la taula en blanc, específicament les noves propostes. 

10:00 h Tancament 
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II Annex. 

Programa sessió PLACI Consell Comarcal del Bages 

Grup vinculat a la Infància i Adolescència 

Divendres 4 de març de 2022 

Horari: 10:30 – 12 h 

Espai: Sala Polivalent CC Bages 

 

Objectius: infància, adolescència i joventut en situació de vulnerabilitat. 

 

10:30 h Presentació i benvinguda 

10:35 h Aclariment metodològic: mirada interna i externa, explicació de l’actual document de treball (objectius 

específics, columnes a omplir, distribució, correlacions, necessitats de priorització, ordenació, noves propostes). 

10:40 h Treball en grups (4 pers/grup)  Taula de debat: Tothom tindrà el document dividit amb els objectius vinculats 

al seu àmbit i l'esquema inicial. 

▪ Repartim material  

- Dues còpies per taula del PLACI per subgrup d’àmbits 

- Un full per persona de la taula en blanc (revisió de les accions) 

Dintre del grup de quatre, dividim les persones participants per parelles per treballar el document amb les taules en 

blanc (revisió de les accions). Es realitza una primera lectura i concreció. 

11:10 h Priorització. Amb el document del PLACI per grup d’àmbit, cada grup de 4 pers/grup omplirà les columnes 

de: responsable, priorització i estat.  

11:40 h Posada en comú: propostes noves. S’ajunten tots dos grups de treball abans dividit en 4, i posaran en comú 

aquelles qüestions que han omplert a la taula en blanc, específicament les noves propostes. 

12:00 h Tancament 
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III Annex. 

Programa sessió PLACI Consell Comarcal del Bages 

Grup vinculat a la Formació i ocupació 

 

Divendres 4 de març de 2022 

Horari: 12:30 – 14 h 

Espai: Sala Polivalent CC Bages 

 

Objectius: formació i ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat. 

 

12:30 h Presentació i benvinguda 

12:35 h Aclariment metodològic: mirada interna i externa, explicació de l’actual document de treball (objectius 

específics, columnes a omplir, distribució, correlacions, necessitats de priorització, ordenació, noves propostes). 

12:40 h Treball en grups (4 pers/grup)  Taula de debat: Tothom tindrà el document dividit amb els objectius vinculats 

al seu àmbit i l'esquema inicial. 

▪ Repartim material  

- Dues còpies per taula del PLACI per subgrup d’àmbits 

- Un full per persona de la taula en blanc (revisió de les accions) 

Dintre del grup de quatre, dividim les persones participants per parelles per treballar el document amb les taules en 

blanc (revisió de les accions). Es realitza una primera lectura i concreció. 

13:10 h Priorització. Amb el document del PLACI per grup d’àmbit, cada grup de 4 pers/grup omplirà les columnes 

de: responsable, priorització i estat.  

13:40 h Posada en comú: propostes noves. S’ajunten tots dos grups de treball abans dividit en 4, i posaran en comú 

aquelles qüestions que han omplert a la taula en blanc, específicament les noves propostes. 

14:00 h Tancament 
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Annex V 

Resum de l’Informe de retorn de la sessió PLACI Consell Comarcal del Bages 

Grup de Sessió amb entitats i professionals 

Introducció 

El Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) del Consell Comarcal del Bages es troba en el procés de 

disseny del Pla d’acció. Arran las característiques pròpies del PLACI, durant els últims mesos s’ha estat 

treballant de forma coordinada amb la incorporació de diferents agents, tant equips tècnics com polítics. Al 

mes de maig, s’ha incorporat una sessió de treball participatiu amb entitats i professionals de la comarca. 

Fins a ara, el grup motor ha anat treballant sobre el pla reorganitzant-lo en midares (externa i interna), línies 

estratègiques diferenciades per àmbits de treball, objectius generals i específics. Actualment, el PLACI es 

troba estructurat en vuit grans calaixos o eixos de treball:  

▪ Eix 0. Transversalització. 

▪ Eix 1. Salut mental i benestar emocional. 

▪ Eix 2. Cicles de vida i participació  

▪ Eix 3. Cures, feminismes i bon tracte 

▪ Eix 4. Migracions, refugi i convivència. 

▪ Eix 5. Cobertura de necessitats bàsiques  

▪ Eix 6. Formació i inserció sociolaboral. 

▪ Eix 7. Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital. 

 

La sessió amb entitats i professionals s’adreçarà a treballar tots els eixos ha excepció del 0.Transversalització. 

Aquesta  s’ha dut a terme en clau d’assoliment de diversos objectius: 

▪ Consultar als actors territorials i comunitaris i professionals d’entitats i administració què poden 

aportar als diferents eixos del PLACI. És a dir,  “què pot aportar cada eix de treball” 

▪ Consultar sobre les responsabilitats que s’assumiran. És a dir, “què fem conjuntament”. La proposta 

és que les entitats i professionals que estiguin interessades en col·laborar, se sumin a treballar a aquell 

eix o eixos de treball que tinguin relació amb el seu encàrrec.  

Per assolir aquests objectius, s’ha iniciat la sessió amb una explicació metodològica tant de l’Acció 

comunitària com de l’actual estat del Pla d’acció. Seguidament, s’ha dut a terme una dinàmica per definir 

l’Estratègia Comarcal del Bages identificant condicions per participar i contribucions que poden atorgar les 
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entitats i professionals. I, per últim, una dinàmica d’aportació als eixos. Dintre da cada eix, se suggereix una 

proposta de definició d’una missió -plantejar els reptes de cada “calaix”-, explicar aquelles accions que ja 

s’estan executant actualment i proposar aquelles que es podrien dur a terme. 

El present document de retorn exposa en detall els resultats de la sessió amb les entitats i professional.  

 

Sessió amb entitats i professionals 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La sessió amb entitats i agents professionals s’ha dividit en dos grups per agilitzar i facilitar la dinàmica de 

treball. L’estructura -que ha estat la mateixa en les dues sessions- ha estat la següent: 

Programa 

Reunió del placi del Consell Comarcal del Bages 

27 de maig de 2022, de 9.00 h a 11 h i de 12 h a 14 h 

Estructura i continguts 

10’ 10’ - Benvinguda: introducció a la sessió i el 
procés del PLACI 

 

30’ 40’ - Introducció a l’ACI 
▪ Elements centrals: inclusivitat, 

empoderamenrt, autonomia i 
proactivitat 

▪ Unificar mirades i treballar 
plegades: estratègia, 
metodologia, operativa 

Cerquem refrescar conceptes i 
justificar el perquè de 
l’estratègia comarcal i la seva 
vinculació a aquesta 

10’ 50’ - Presentació del procés de planificació i 
els Grans Objectius (calaixos): 
presentació dels calaixos i l’Estratègia 
Comarcal per la Inclusió 

Presentem l’estratègia i els 
grans calaixos. Les entitats 
ham de tenir clar on 
demanem que se sumin 

20’ 70’ - Dinàmica “Condicions i Contribucions” 
(grup gran) 

▪ Què cal per poder unificar 
estratègies i metodologies? 

▪ Què podem aportar per avançar 
en aquest alineament 
d’estratègies i maneres de 
treballar 

Treballem aspectes 
estratègics i metodològics.  

40’ 110’ - Dinàmica en grups per “calaixos”: com 
contribuïm com a entitats a assolir 
aquests grans objectius? 

▪ Què estem fent? 
▪ Què podríem fer? 

 

Treballem la part operativa, 
de les accions. Busquem 
corresponsabilitat i propostes 
tant individuals com grupals.  
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També cerquem propostes en 
termes de coordinació, suport 
a les entitats, etc.  

10’ 120’ - Tancament: què passarà a partir d’ara? Farem retorn per escrit i 
anunciem quins seran els 
propers passos 

 

Assistents 

Les persones assistents s’han distribuït en dos grups per treballar amb professionals i amb entitats. Hi ha 

participat: 

Grup 1.  

▪ AJ. DE CARDONA I SANT MATEU BAGES 

▪ AJ. SANT JOAN VILATORRADA 

▪ AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT 

▪ AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES 

▪ AJ. NAVÀS 

▪ AJ. ARTÉS/AVINYÓ 

▪ ALTHAIA (ACCESSIBILITAT)  

▪ AMPANS 

▪ CÀRITES (ZONA A) 

▪ CREU ROJA 1 

▪ CSMIJ-CSMA (ALTHAIA) 

▪ CITE 

▪ COORDINADORA DE PROMOCIÓ SALUT I SALUT COMUNITÀRIA ACSP 

▪ MOSSOS D'ESQUADRA 

Grup 2.  

▪ CÀRITES (ZONA B) 

▪ CREU ROJA 2 

▪ FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET 

▪ APIP-ACAM 

▪ ONCE 

▪ ESTREP 

▪ PISOS- PIL 

▪ PAH 

▪ MOSAIC 

▪ CONSELL DE LES PERSONES GRANS DEL BAGES 

▪ CR TEA CC 

▪ ACAPPS 

▪ ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS  D'ALZHEIMER 

▪ AGRUPEM ASSOCIACIÓ GRUP ESCLEROSI 

▪ BAGES PER TOTHOM 
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▪ SIE 

▪ EDU-VIC 

 

 

 

L’estratègia comarcal del Bages (Grup 1) 

CONDICIONS 

▪ Alineació entre departaments. Que es sumin tots els departaments d’un mateix ajuntament. ens 

local. 

▪ Voluntat política. 

▪ Comissions de treball o Grups de treball. Sumar espais de trobada pels PLACI, sobretot tenint en 

compte que hi ha municipis petits, dispersió territorial, etc. Espais de trobada i intercanvi tècnic per 

enriquir els processos.  

▪ Formacions. Disposar d’una persona de referència del PLACI als ajuntaments que rebés formació en 

ACI i PLACI. A més, cal una visió global de l’Àrea. La visió de tots els departaments una persona de 

referència pels ens locals. Fer formació no només per tècnics sinó també per polítics. Això seria més 

d’àmbit local.  

▪ Treball estratègic a cada ajuntament. Assignant una figura referent de l’estratègia de cada 

ajuntament (vinculat amb l’anterior) 
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▪ El finançament per tenir recursos. Les entitats tenen molta sobrecàrrega de feina, per tant s’ha de 

tenir en compte aquestes qüestions operatives.  

▪ Incorporar als processos a les empreses privades. Es planteja si es treballa amb la empresa privada. 

▪ Unanimitat dels ajuntaments. Es proposa un criteri comú i unificat per part de tots els ens que en 

formin part.  

 

L’estratègia comarcal del Bages (Grup 2) 

CONDICIONS 

▪ Optimització de temps i recursos Replantejament i ordenació per evitar duplicitats. El treballar els 

lideratges en co-decisió. Es considera adient sintetitzar els espais que incloguin més agents i amb 

menys divisió.  

▪ Coneixement de tota la xarxa.  

▪ Treball en xarxa intersectorial i plasmar-ho en un pacte, entre institució i diferents agents. 

▪ Construcció conjunta d’objectius 

▪ A la llarga hi hagi total independència de la institució i sigui alternativa i autònoma. 

▪ Els agents afectats per aquestes exclusions estiguin presents activament en les taules.  

▪ Visió anticapitalista ja que es considera que el capitalisme es responsable de generar situacions 

d’exclusió i desigualtat.  

CONTRIBUCIONS 

▪ Les entitats contribuiran aportant el seu temps de treball.  

▪ Les entitats aportaran l’experiència compartint totes aquelles situacions amb les que s’han trobat. Es 

proposa realitzar una formació mútua de les àrees concretes, és a dir, realitzar formacions circulars, 

on cada referent realitza una formació a la resta de companys en la seva especialitat.  

 

Quadre resum de resultats (dels dos grups) 

Eix 1. Salut mental i benestar emocional. 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 
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Ampliar i disposar d’atenció 
primària 

Oferir atenció a casos 
complexes i que tenen 
suport familiar per seguir 
tractament 

Impulsar campanyes de 
sensibilització “globals” per 
eliminar l’estigma en salut 
mental i d’altres col·lectius 

Reforçar el servei de salut 
mental. 

Treballar per la inclusió 
social del col·lectiu de salut 
mental. 

Oferir suport psicològic i/o 
psiquiàtric obert i de carrer 
 

Millorar la coordinació en 
salut mental. 

Atenció psicològica gratuïta.  Crear grups de suport social 
(treball social i grupal). 

Treballar per la reparació i 
recuperació de la violència 
en clau de benestar 
emocional. 

Incorporar un treball de 
coordinació intern. 

Sol·licitar als governs polítics 
la figura d’un tècnic de SSB. 

Empoderar a la població per 
fer front a esdeveniments 
vitals estressants 

Oferir un servei 
d’acompanyament 
terapèutic amb famílies, 
nens i adolescents 

Augmentar els recursos 
adreçats a la salut mental i el 
benestar emocional i fer 
prescripció social. 

Prevenir i promoure el 
benestar emocional de la 
comunitat. 

Recepció de formació en 
matèria de salut mental amb 
perspectiva de gènere.  

Oferir una visió psiquiàtrica 
més propera al ciutadà i 
ciutadana “de carrer”. 

Trencar amb la 
medicalització del malestar 
emocional i enfrontament 
dels problemes de la vida 
diària.  

Coordinació amb CSAM en 
moments vitals de la dona.  

Millorar les coordinacions 
entre els diferents serveis i 
agents implicats formant 
part d’un grup de salut 
comunitària. 

Impulsar la salut 
comunitària.  

Incorporar acompanyament 
als processos burocràtics. 

Incorporar la visió social de 
la salut amb treball amb la 
ciutadania.  

Minimitzar l’aparició de 
problemes de salut mental o 
addiccions. 

Dur a terme accions 
comunitàries amb la 
participació de comunicació. 
(Tallers d’igualtat als 
ajuntaments,  caminades, 
programes de benestar, 
tractaments psicoeducatius 
per l’ansietat i depressió, 
obesitat i emocions, tallers 
de dolors crònics). 

Generar un servei de Salut 
mental itinerant als pobles, 
no concentrar a la capital.  

  Ampliar la formació als 
equips de treball en molts 
temes vinculats a la salut 
mental (inclosa vessant de 
gènere).  

 

Eix 2. Cicles de vida i participació (infàncies, adolescències, joventuts, envelliment, cultura participativa, 

etc.). 

 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 
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Agilitzar la llei de 
dependència. 

Oferir serveis d’atenció 
domiciliari. Àpats a domicili. 

Impulsar el treball 
intergeneracional. 

Facilitar l’accés als serveis 
residencials. 

Promoure l’envelliment 
actiu, realitzar activitats per 
persones grans. 

Treballar per erradicar la 
solitud no desitjada. 

Reduir les llistes d’espera. Formar part del Consell de la 
gent gran i d’infants.  

Formar part de les 2 CT de 
joves i oci i el Traca’m bé 

Impulsar i ampliar les 
Comissions Tècniques de 
joves i oci i el Traca’m bé. 

Oferir un servei per a dones 
que trenquen el silenci 
davant les violències. 

 

 Fer assemblees per prendre 
decisions en igualtat.  

 

 Lluitar al carrer per 
aconseguir drets bàsics.  

 

 Treballar a tots els cicles 
vitals amb accions i tallers 
comunitaris. 

 

 

 

Eix 3. Cures, feminismes i bon tracte (abordatge maltractament). 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 

Treballar per la 
transformació social i 
conscienciació amb entitats 
privades. 

Incorporar noves figures 
d’acompanyament de suport 
a la llar.  

Millorar la qualitat laboral de 
les persones amb SDD 
(Síndrome Sensitiu 
Disfuncional).  

Posar en relleu el bon tracte 
per augmentar l’autonomia 
dels usuaris de Serveis 
Socials.  

Dur a terme campanyes de 
sensibilització de violències. 

Coordinar accions i fer 
difusió de la tasca que fa 
l’ECUM. 

Posar el valor els 
professionals de la llar 
millorant el conveni de sous.  

Treballar entre els diferents 
agents del municipi.  

 

Impulsar i potenciar l’equip 
comarcal de l’UM. 

Donar intervenció i servei 
d’acció comunitària.  

 

 Incorporar la mirada 
feminista als projectes i 
accions.  

 

 Rebre formació en 
feminisme. 

 

 

Eix 4. Migracions, refugi i convivència. 

 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 

Garantir la diversitat a 
l’escola.  

Constituir grups de conversa 
informal entre dones 
marroquines i voluntàries. 

Corregir distancia derivada 
de la barrera idiomàtica 
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Dissenyar accions per la 
regularització de persones 
en situació irregular 

Oferir serveis amb 
mediadora amb 
coneixement de diversos 
idiomes.  

Crear polítiques per garantir 
la barreja i la diversitat. 

Treballar per garantir l’accés 
a serveis sense perjudicis. 

Crear els ACOLS als 
ajuntaments 

Millorar la informació en les 
inscripcions 

Compartir i dur a terme 
intercanvis entre tècnics.  

Crear espais de trobada per 
intercanvi d’experiències.  

Agilitzar el tràmit 
d’empadronament.  

Impulsar accions ciutadanes 
per trencar estigmes amb 
determinats col·lectius.  

 Fomentar activitats 
inclusives a escala municipal 
incorporant les diversitats. 

Obrir associacions de 
persones migrades 

  

 

 

Eix 5. Cobertura de necessitats bàsiques (rendes, ajuts, habitatge, beques menjador, etc.). 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 

Ampliar els serveis d’ajuda 
d’aliments 

Donar una targeta moneder, 
excedents, aliments 
europass. 

Ampliar la targeta moneder i 
utilitzar serveis com 
l’aplicació “too good to go”. 

Agilitzar tràmits per les 
ajudes 

Donar ajuts econòmics i 
acompanyament en la 
tramitació. 

Incorporar comptadors 
socials d’aigua i llum per la 
ciutadania.  

Millorar l’avaluació i rebre 
feedback de persones ateses 

Convenir de quotes socials 
amb la companyia d’aigua 
del municipi.  

Reduir i reeducar en la 
utilització del consum bàsic 
elèctric i gas.  

Incrementar els habitatges 
assequibles.  

Constituir protocols de 
pobresa energètica i bons 
socials. 

Organitzar trobades 
trimestrals per compartir 
experiències.  

Reduir quotes de 
subministraments. 

Disposar els treballadors 
socials per informar dels 
ajuts a dones amb canalla.  

Impulsar la participació dels 
col·lectius vulnerables al 
disseny i elaboració de plans.  

Treball coordinat en equip. Incloure mirada inclusiva. Incorporar mecanismes 
d’avaluació.  

Garantir l’accessibilitat a les 
persones que ho necessitin.  

Treballar amb serveis socials 
i entitats per cobrir 
necessitats. 

 

 

Eix 6. Formació i inserció sociolaboral. 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 

Millorar la formació en 
assessorament de persones 
sense permís de treball. 

Consolidar convenis per la 
inserció laboral. 

Connectar més amb 
empreses privades per 
inserta persones migrades.  

Detectar empreses amb 
disposició de contractar 
persones que actualment no 
tenen permís de treball.  

Oferir Plans d’ocupació Facilitar l’accés dels joves al 
mercat laboral i fer 
pràctiques laborals.  
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Ampliar i promoure la 
formació pre-laboral. 

Donar serveis de formació i 
inserció laboral 

Incrementar els cursos i 
pràctiques amb empreses. 

Reduir l’estigma d’estar 
aturat i la pressió social per 
treballar.  

Oferir els serveis ACOL Treballar amb empreses 
locals per cobrir necessitats 
laborals.  

Incrementar les places de 
formació de FP.  

Derivar entre serveis de 
formació i empreses.  

Disposar de tècnic de 
formació dedicat a 
prospecció.  

Crear contractes laborals 
adaptats i tenir signar 
compromís empresarial.  

Contactar a la xarxa amb 
SOC i altres agents en 
matèria de formació i 
inserció sociolaboral.  

Coordinar treball conjunt 
entre administracions i 
entitats per afavorir la 
inclusió. 

Equilibrar l’oferta i demanda 
laboral. 

Organitzar xerrades i 
formacions en temes com 
habitatge. 

Fer tallers per ajudar a 
matenir la feina actual 
millorant competències. 

Oferir formació adaptada Oferir  cursos.  Consolidar xarxa entre 
empresa priva i publica.  

Consolidar vincle entre 
sector privat i públic.  

Fer accions d’inserció laboral 
per persones en situació 
irregular.  

 

 Inserció laboral de dones i 
homes +45 i joves.  

 

 

Eix 7. Mobilitat, accessibilitat i escletxa digital. 

Missió Actuacions actuals Propostes d’actuacions 

Ampliar l’oferta de transport 
adaptat 

Acompanyament a usuaris a 
realitzar tràmits telemàtics.  

Buscar col·laboració i 
estratègies de transport 
entre ajuntaments i entitats. 

Millorar la cobertura al món 
rural i la teleassistència.  

Oficina de tràmits per reduir 
l’escletxa digital.  

Assignar una figura tècnica 
que donés suport en les 
tramitacions digitals (INSS, 
bo social, bancs...) 

Acompanyament per 
millorar l’accessibilitat 
digital.  

Facilitar l’arribada amb 
transport públic. 

Oferir formació digital 
accessible.  

Millorar el transport urbà i 
col·lectiu per totes les 
persones que ho necessitin. 

Disposar d’espais adaptats 
en temes d’accessibilitat i 
mobilitat. 

Garantir l’accés en diferents 
formats per corregir 
l’escletxa.  

Corregir barrera digital.  Adaptació a l’usuari per 
reduir barrera digital.  

Tallers en coneixements 
informàtics.  

Incorporar la mirada 
transversal. 

Celebrar dia dels ordinadors.  Facilitar els accessos a 
serveis bàsics. 

Rendibilitzar recursos al món 
rural per mobilitzar-se. 

Disposar de ordinadors i wifi 
a tots els serveis per usuaris. 

 

Millorar l’accessibilitat a 
serveis bàsics. 

Programa Escola-salut per 
ensenyar a utilitzar “La meva 
Salut”. 

 

 Incloure diferents idiomes a 
documents bàsics de salut.  
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