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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT DELS PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA i PROGRAMA 

D’HABITATGE DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA  

SERVEI D’HABITATGE  

 

El servei d’habitatge de la Mancomunitat La Plana és un servei adreçat a la ciutadania resident a qualsevol dels municipis integrants a l’ens que 

desenvolupa els següents serveis: informar i assessorar als usuaris en tot allò relacionat al lloguer d’habitatges i en els programes de l’Agència de 

l’Habitatge; gestió i intermediació per l’accés al programa de la Borsa de Mediació per al lloguer social; tramitació de les prestacions per al pagament del 

lloguer i de les prestacions econòmiques d’urgència especial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i seguiment de la Renda Bàsica d’Emancipació. 

Activitat 2017 Totals 

Pisos llogats a través dels servei de Borsa 2 

Prestacions per al Pagament del Lloguer   26 

Prestacions d’Urgència Especial  2 

Subvencions a propietaris per IBI pels pisos a disposició de la Borsa * 0 

Consultes  171 

 

Tipus de consulta Totals 

Borsa d’Habitatge 41 

Prestacions per al Pagament del Lloguer   105 

Prestacions d’Urgència Especial  20 

Assessorament 5 

 

*Durant l’any 2017 no s’ha rebut la subvenció de la Diputació que permet executar les Subvencions de l’IBI per a propietaris d’habitatges de la Borsa. 
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PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN 

 

Un dels principals objectius del programa de dinamització de gent gran és que les persones de més de 65 anys del municipi  gaudeixin d'un envelliment 

el més actiu possible, on el lleure, la cultura i la formació formin part de la seva vida quotidiana, des d'una mirada preventiva, comunitària i socialitzadora. 

Es programen diverses activitats anuals de promoció de l'autonomia, tant a nivell municipal com mancomunat. Es treballa tant a través de l'atenció 

individualitzada com de l'atenció grupal, tenint en compte les xarxes municipals d'entitats, recursos, projectes, etc. 

És un programa que rep el suport específic de la Diputació de Barcelona. 

Les accions concretes que es desenvolupen són:  suport tècnic als casals i associacions de gent gran en aquells municipis que n’ hi ha, tramitació dels 

programes de l’IMSERSO ( termalisme social i vacances) , i tallers, activitats i projectes diversos de dinamització. 

                                                                                                                                                                          

1-  ACTIVITATS COMUNITÀRIES  

D H

Taller psicomotricitat a St Martí gener-juny 3 3 0 48 1 48

Assemblea general de socis febrer 14 7 7 1 1 1

Xerrada CAP: Primers auxilis març 50 40 10 1 2 2

Curs smartphones: Fotos i vídeos amb els mòbils maig 17 12 5 2 2 4

Participació cloenda tallers gent gran '17 a Aiguafreda juny 3 3 0 1 5 5

Taller psicomotricitat a Aiguafreda set-desembre 13 13 0 24 1 24

Taller de memòria a Aiguafreda octubre-desembre 8 6 2 12 2 24

Intercanvi de casals a St Llorenç d'Hortons novembre 13 8 5 1 11 11

Dia Internacional Gent Gran a Balenyà novembre 0 0 0 1 9,5 9,5

Caminada Dia Internacional Gent Gran a Viladrau novembre 0 0 0 1 4 4

Formació Gestió Associacions de gent gran 

(Hostalets de Balenyà i Torelló) novembre 2 2 0 2 6 12

94 44,5 144,5total

Nº total 

d’hores 

d’activitat

Sexe
Nom de l’activitat

Temporalització 

(mes)

Nº participants 

aproximat
Nº sessions

nº hores de

cada sessió
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2-  ALTRES FUNCIONS TÈCNIQUES 

Coordinació amb els Serveis Socials Bàsics i equip de ciutadania 

Coordinació amb l’àrea de comunicació de La Mancomunitat per a la difusió d’activitats i projectes ( notes de premsa, xarxes 2.0, cartells, etc.) i amb 

el responsable respectiu dels municipi. Novetat: post pel dia internacional dels avis/es. 

Redacció junt amb el programa de convivència i igualtat, el Pla interseccional per la igualtat d’oportunitats 

Participació a la jornada de trobada de casals del CCO a St. Pere de Casserres  moderant la taula rodona “Com volem envellir?” 

Suport i/o coordinació amb  la regidoria corresponent ( complementació de dades d’equipaments cívics que demana Generalitat,....)  

Coordinació amb tècnics municipals si s’escau 

Assistència a les reunions de treball  de DIBA amb referents tècnics del programa de dinamització de gent gran.  

Formació específica i assistència a actes formatius 

Coordinacions  amb altres administracions, entitats i serveis privats (escola, dispensari mèdic, Diputació, CCO ,etc.) 

Suport i assessorament a la junta de l’associació de jubilats del Casal St. Jordi d’Aiguafreda 

Assessorament a la ciutadania en temàtiques de gent gran activa  

Assessorament en demandes individualitzades de majors de 65 anys acabats de jubilats: lleure i “carnets de jubilats” 

Gestió directe del Projecte de  tallers de gent gran activa, de la celebració del dia internacional de la gent gran i del curs de gestió d’associacions  

 

 

3-  ASPECTES RELLEVANTS A DESTACAR 

S’havia programat un intercanvi de casals  fer a la primavera i tardor amb el municipi del Pla del Penedès, i tot i que s’havia pactat abans amb el 

municipi i hi havia interès, una setmana abans de l’intercanvi ens van comunicar que no hi havia suficientment gent. Es va decidir anul·lar-ho. S’ha 

tornat a programar un nou intercanvi amb St. Llorenç d’Hortons, tot i que no coincidirà amb any natural, ja que la 1a trobada s’ha portat a terme a la 

tardor i la segona ja serà al 2018 (primavera)  

La celebració del Dia Internacional de la Gent Gran s’ha hagut de posposar en dues ocasions donat que la situació política actual del país (vagues 

generals) ha dificultat mantenir les dates marcades inicialment. No obstant, des d’un inici no hi ha hagut inscrits d’Aiguafreda. 
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També en commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran es va organitzar una Caminada guiada a Viladrau (pels voltants del Montseny), i 

tampoc en aquest cas s’ha inscrit ningú del municipi tot i fer la difusió corresponent 

En la formació de Gestió d’Associacions, que constava de dues visites una a Hostalets de Balenyà i l’altre a Torelló, la junta del casal St Jordi només 

es va poder organitzar per participar a una de les jornades, la de Torelló.  

El taller de psicomotricitat portat a terme a St Martí des de feia anys conjuntament amb Aiguafreda, al mes de juny va finalitzar per traslladar-se a 

Aiguafreda, on hi havia un grup molt més ampli de persones interessades. Aquest canvi  iniciat  pel curs 17-18, s’ha fet coincidit amb que un grup 

d’Activitat física per gent gran no vinculat a l’Ajuntament ni al casal, va deixar de funcionar. D’aquesta forma s’ha donat resposta a les persones grans 

d’Aiguafreda participants que es quedaven sense monitora i també cobertura a les participants del taller de St. Martí que era un grup molt reduït. S’ha 

treballat el canvi conjuntament amb les regidories de Serveis Socials dels Ajuntaments d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, i també amb la junta 

del Casal Sant Jordi 

L’activitat que es feia des de fa uns anys “Pintors a quatre mans” entre els infants de l’escola Valldeneu i els artistes del  Taller de Dibuix i pintura del 

Casal Sant Jordi,  enguany no s’ha portat a terme. La junta del casal va creure oportú canviar la dinàmica i no portar a terme l’intercanvi 

intergeneracional. 

Un cop iniciat ja el curs 17-18 ( finals octubre) , des de l’Ajuntament d’Aiguafreda hi ha la necessitat d’organitzar un taller de memòria que s’havia de 

portar a terme al casal . Des de la Mancomunitat es gestiona l’activitat malgrat les dificultats de no poder fer les inscripcions dins del període establert.  

El cobrament de l’activitat tant per les participants com pels Ajuntaments es fa proporcional al període efectuat. És un taller que també hi col·labora 

l’Ajuntament de St. Martí de Centelles ( en el cas que hi hagi alguna persona participant del seu municipi, en pagarà els costos igual que en el taller 

de psicomotricitat) El funcionament del taller fins acabar l’any està essent satisfactori.  

Agraïm la implicació de l’ajuntament d’Aiguafreda, i la seva regidoria de Serveis Socials, en la cloenda dels tallers de gent gran de tota la Mancomunitat. 

Aiguafreda va estar al mes de juny un molt bon municipi amfitrió pel més del centenar de participants a la trobada. 

Al mes de novembre d’enguany, s’ha incorporat una nova tècnica de dinamització de gent gran, una aposta que ha fet la Mancomunitat La Plana i la 

Diputació e Barcelona per augmentar amb més hores la dedicació al projecte. A finals d’any doncs, el projecte de dinamització de gent gran compte 

amb  una professional a jornada complerta i una  altra a mitja jornada. Això s’uneix a un canvi de funcions professionals de la fins al moment tècnica 

de gent gran, i ha suposat un canvi de referent al municipi. 
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PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA 

 

Des del programa de Convivència es porten a terme actuacions enfocades al foment de la convivència entre els ciutadans i ciutadanes dels municipis 

mancomunats incorporant els orígens i procedències diverses d’aquests, com un factor enriquidor dels municipis. En aquest sentit es porten a terme 

projectes de promoció de la cohesió social entre persones autòctones i persones d’origen estranger.  

Les accions concretes que es desenvolupen són: Servei d’acollida per a persones nouvingudes, tramitació i gestió dels  informes d’arrelament, 

reagrupament i integració; també es fa suport a les entitats i associacions de persones d’origen estranger en aquells municipis que n’hi 

hagi,  sensibilització ciutadana i  es porten a terme accions per al foment de la convivència i la cohesió social. 

 

1- ACTIVITATS COMUNITÀRIES   

tipus activitat Nom de l’activitat 
Temporalització  

(mes) 

Nº aproximat 

participants 

Sexe 
Nº 

sessions 

Nº hores 

per sessió 

Nº total 

d’hores 

d’activitat 
Dona Home 

Altres 

Grups de discussió per 

l'elaboració del Pla interseccional 

d'Igualtat de la Mancomunitat la 

Plana (40 persones total 

Mancomunitat) 

març 0 0 0 3 2 6 

 

 

2- ATENCIÓ INDIVIDUAL 

 S’ofereix atenció individual d’orientació i a acollida per a persones nouvingudes per la gestió del certificat de primera acollida, pels informes d’estrangeria 

d’arrelaments social i de renovació, i també per a qualsevol altre tipus de consulta referent a estrangeria i parelles lingüístiques. 

En el cas d’Aiguafreda, al ser tràmits estretament relacionats amb l’Àrea de Serveis Socials, no es poden atendre  ja que la competència no està delegada. 
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PARELLES LINGÜÍSTIQUES PER MUNICIPI 

Nº sol.licituds aprenent/a  Nº sol.licituds voluntari/a  
TOTAL total parelles 

total persones aparellades (8 en 

tota la Mancomunitat) 

Homes Dones Homes Dones 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3- ALTRES FUNCIONS TÈCNIQUES 

Gestió i coordinació d’activitats per a la capacitació lingüística de les persones: cursos de català, d’alfabetització, parelles lingüístiques 

Gestió i coordinació d’activitats de sensibilització 

Suport i/o coordinació amb  les regidories corresponents 

Coordinació i/o treball transversal amb tècnics/ques municipals si s’escau i escoles d’adults 

Coordinacions  amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

Coordinacions amb el programa Convivència, diversitat i participació ciutadana de de Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 

Coordinacions amb el Servei d’Acollida del Consell Comarcal d’Osona 

Membre de la comissió tècnica d’Immigració d’Osona (Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Manlleu, Vic i Torelló) 

Coordinació amb l’àrea de comunicació de la Mancomunitat La Plana per a la difusió d’activitats i projectes propis i per entitats( notes de premsa, 

xarxes 2.0, cartells, etc.) 

Suport i assessorament a les associacions d’immigrants o grups de persones immigrants 

Suport i assessorament a la comunitat educativa, associacions de pares i mares en temes de diversitat cultural  

Gestions amb el CPNL d’Osona pel Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Mancomunitat la Plana per a l’organització de 

cursos de català 

Coordinació del programa Parelles lingüístiques de la Mancomunitat La Plana  amb coordinació amb el CPNL d'Osona (Voluntariat per la llengua) 

Formació per millorar les competències professionals de la referent tècnica del programa: 
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-Jornada “Lletres per a Tothom 2017” a Barcelona organitzada per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a 

Barcelona 

-Taller  formatiu “El Servei de primera acollida: qüestions practiques” organitzat per la  Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat 

de Catalunya a Manresa 

- curs “Marc legislatiu i competencial dels ens locals en la gestió de la immigració organitzat per la Diputació de Barcelona a Barcelona 

-taller “Documentació de les i dels ciutadans estrangers” organitzat per la  Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

a Vic 

-taller “Treball en equip i intraprenedoria” organitzat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la  Generalitat de Catalunya a Manresa 

-jornades “II Jornada: Bones pràctiques amb Immigració i Interculturalitat” organitzades per l’ Associació Atlàntida a Barcelona 

 

 

4- ASPECTES RELLEVANTS A DESTACAR 

NECESSITAT DE FORMACIÓ CONTINUA: El fet de que el programa de convivència estigui condicionat per unes lleis i marcs normatius canviants, 

obliga a la professional tècnica referent a formar-se específicament amb temes concrets que afecten la formalització de tràmits i les polítiques 

d’actuació. És una inversió de temps important dins la jornada laboral. 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES: Aquest és un projecte de la Mancomunitat que es coordina amb el programa de Voluntariat per la Llengua del CPNL 

d’Osona ja que n’és entitat col·laboradora.  

Aquest facilita a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que 

es decideixin a parlar-la.  A més es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones 

que arriben a casa nostra. 

És un projecte que requereix per part del professional una inversió important de temps per fer un seguiment i una cerca de parelles, i els darrers anys 

ha estat dificultós  establir accions proactives. 

PLA INTERSECCIONAL D’IGUALTAT(2017-2021), SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, GÈNERE, DIVERSITAT CULTURAL I GENT GRAN: Durant el 

2017 s’ha realitzat aquest Pla amb el suport de la Diputació de Barcelona i liderat pels programes de Convivència, Igualtat i  Dinamització de Gent 

Gran, el qual té la missió de fomentar la igualtat d’oportunitats entre totes les persones de la MLP tenint en compte les múltiples dimensions que 
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afecten la seva vida, posant especial èmfasi en els eixos diversitat sexual, gènere, diversitat cultural i gent gran, així com en les seves interseccions. 

Va ser en la fase de la diagnosi on  es varen fer grups de discussió i on es va comptar amb la participació de la ciutadania, dels polítics i polítiques i 

de professionals de l’àmbit social. Concretament es va portar a terme: 

     1 Sessió informativa i Grup de discussió: 15 persones professionals de l’Àrea Social (treballadors/es socials, educadors/es socials, i treballadors/es 

familiars). 

      1 Grup de discussió: 7 persones políitiques vinculades a les àrees del Pla 

      Entrevistes exploratòries: 7 persones clau de la zona  

      3 Grups de discussió heterogenis: 40 persones amb el màxim d’heterogeneïtat en els quatre eixos. A cada grup se’ls pregunta sobre els  4 eixos. 

             Grup 1: Grup adults estudiants de català d’origen estranger (12 persones)  

             Grup 2: Grup de mares/dones (12 persones ) 

El resultat obtingut de tot aquest treball, no s’ha acabat  d’ajustar a les necessitats reals del territori i de la pròpia Mancomunitat 

POSTAL DE NADAL DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA: Com cada any, per a desitjar un bon any a totes les persones que treballen a la 

Mancomunitat La Plana, a les que hi col·laboren, als ajuntaments, etc., es va fer una felicitació la temàtica de la qual va ser pensada des del programa 

de Convivència. Aquesta intenta visualitzar al diversitat existent al territori en quan a procedència, edats, etc.  
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PROGRAMA D’IGUALTAT  

 

Des del programa d’Igualtat es porten a terme accions  amb la finalitat de fomentar la igualtat entre les persones independentment del seu sexe, gènere, 

etc. que es desenvolupen i treballen amb els municipis que en formen part, així com amb diverses àrees o  programes de la mateixa administració. 

Aquestes actuacions van des de l’atenció individual o grupal, a les activitats de sensibilització, formació, etc. adreçades a tota la població. 

És important dir que les polítiques per a la igualtat afecten a tots els àmbits d'actuació i, per tant, es treballa de manera transversal.  Per això, d'una 

banda, cal conèixer la incidència diferencial de les polítiques municipals en dones i homes i, d'altra banda, crear els mecanismes necessaris per afavorir 

la comunicació, la coordinació i el treball conjunt entre les àrees i programes. 

El programa es regeix, entre d’altres,  pel Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. Aquest té 3 objectius molt clars: Incorporar 

la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal, combatre la discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere i fomentar 

la visibilitat del col·lectiu LGTBI. 

A través del programa es treballen temes de sensibilització ciutadana, promoció de dies internacionals, diverses campanyes de prevenció en conductes 

abusives i masclistes en espais d’oci,  suport a les associacions i entitats que treballen per la igualtat, tallers de creixement personal per a dones, etc.  

Per algunes accions de sensibilització es treballa conjuntament amb altres tècnics/ques comarcals, i com a servei es treballa especialment amb el SIAD 

Osona (Servei d’informació i atenció a les dones del CCO). 

 

1- ACTIVITATS COMUNITÀRIES   

Tipus d'activitat Nom de l’activitat 
Temporalització  

(mes) 

Nº aproximat 

participants  

Sexe 

Nº sessions 
nº hores 

per sessió 

Nº total 

d’hores 

d’activitat 
Dona Home 

Activitat de 

sensibilització 

Taller "Elaboració d’un 

espot i participa al VI 

concurs per a la no 

violència masclista" 

(Anul.lat) 

octubre 0 0 0 0 0 0 
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Activitat de 

sensibilització 

Trobada membres de les 

associacions de dones (8 

participants) 

gener 0 0 0 1 2     2 

Taller per afavorir la 

salut integral de les 

dones 

Taller de creixement 

personal per a dones a  

St Martí de Centelles 

"Aquí i ara" curs 16-17 

(16 participants) 

gener- juny 2 2 0 20 1,5 30 

Formació 

Curs “Educació i lleure 

amb perspectiva de 

gènere” (16 participants) 

octubre i 

novembre 
0 0 0 3 4 12 

Taller per afavorir la 

salut integral de les 

dones 

Taller de creixement 

personal per a dones a  

St Martí de Centelles 

"Aquí i ara" curs 17-18 

(13 participants) 

octubre a 

desembre 
2 2 0 12 1,5 18 

Formació 

Curs de relacions 

efectives igualitàries  (11 

participants) 

novembre 0 0 0 3 2,75 8,25 

Activitat de 

sensibilització 

VI Concurs d’espots per 

a la no violència 

masclista: ( 25 

participants) 

novembre 0 0 0 - - - 

Activitat de 

sensibilització 

VI Concurs de cartells  

que busca la imatge 
novembre 0 0 0 - - - 
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gràfica del 25N, Dia 

Internacional contra la 

violència vers les dones: 

(26 participants) 

TOTAL 4 4 0 39 11,75 70,25 

 

 

 

2- ALTRES FUNCIONS TÈCNIQUES 

Suport i/o coordinació amb la regidoria corresponent 

Coordinacions amb l’Oficina de les Dones i LGTBI. Servei d’Igualtat i Ciutadania. Àrea d’Atenció a les Persones de DIBA. 

Coordinació amb l’àrea de comunicació de la Mancomunitat La Plana per a la difusió d’activitats i projectes propis i per entitats (notes de premsa, 

xarxes 2.0, cartells, etc.) 

Suport i assessorament a la comunitat educativa, associacions de pares i mares en temes d’igualtat, violències masclistes i LGTBI 

Suport i assessorament als i les professionals dels ajuntaments en temes d’igualtat, violències masclistes i LGTBI 

Treball transversal amb altres programes de l’Àrea Social  de la Mancomunitat La Plana per a portar a terme diverses accions adreçades a la ciutadania 

Suport  a les associacions de dones i/o per la igualtat  existents als pobles de la Mancomunitat La Plana (Taradell, Tona, Viladrau, Balenyà) 

Seguiment del Pla per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona 

Participació en l'elaboració i seguiment del  protocol comarcal d’Osona per a la intervenció de la violència masclista en l’àmbit de la parella  

Coordinació amb el VicDones - SIAD Osona pel servei d’atenció a les víctimes, el SAI (Servei d’Atenció Integral en la temàtica LGTBI) i altres projectes 

comunitaris d’Igualtat 

Membre de la comissió tècnica comarcal d’Igualtat formada per professionals del VicDona Siad Osona, el SIAD Manlleu, i l’ àrea d’Igualtat de Torelló 

Accions de suport als municipis per la celebració del 25N, Dia internacional contra la violència vers les dones 

Accions de suport als municipis per la celebració del  8 de març, Dia internacional de les Dones 
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Accions de suport als municipis per la celebració del Dia Internacional de les persones Lgtbi (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals) 

- 28 de juny  

Accions de suport per la celebració del  Dia Internacional contra la Lgtbifòbia (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals) - 17 de maig 

Gestió de l’exposició “Dones Belles”  

Gestió de l'exposició de cartells del concurs del VI Concurs de cartells  que busca la imatge gràfica del 25N, Dia Internacional contra la violència vers 

les dones 

Organització de formació per la igualtat per els i les professionals dels ajuntaments, regidors/es , per la ciutadania i per les entitats 

Organització de tallers i/o cursos de creixement personal per a dones 

Participació en el disseny de la campanya de sensibilització per a combatre les violències quotidianes o els micromasclismes  

Elaboració  del  protocol d’actuació contra les agressions sexistes a les festes joves dels pobles de la Mancomunitat la Plana del programa "A Cegues 

no mola" amb coordinació amb el programa de joventut 

Col·laboració amb el programa de Joventut per l’elaboració del contingut del material fungible de sensibilització “A l'altra banda de la barra. Eines per 

tenir la millor festa” 

Distribució d’exemplars de la revista "Colors del territori". Editada pels col·lectius H2O, Tal Com Som, Colors de Ponent i LGTeBre  

Membre del jurat del VI Concurs d’Espots per a la no Violència Masclista organitzat pel Consell Comarcal d’Osona amb el VicDones-SIAD Osona, 

SIAD Manlleu, Polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Torelló i la mancomunitat La Plana 

Formació per millorar les competències professionals de la referent tècnica del programa: 

-Taller formatiu "Prevenció de violències sexuals en contextos d’oci nocturn. Protocols i pautes per l’acció preventiva",  Organitzat pel Consell Comarcal 

d'Osona i la Mancomunitat La Plana a Vic 

-Jornada “Les violències sexuals als espais públics d'oci: d'objectes a subjectes” organitzada per la Diputació de Barcelona a Barcelona 

-Curs formatiu “Educació i lleure amb perspectiva de gènere" organitzat per la Mancomunitat la Plana i el suport de la Diputació de Barcelona a Malla 

-Curs “Relacions efectives igualitàries” organitzat per la Mancomunitat la Plana i el suport de la Diputació de Barcelona a Taradell 
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3- ASPECTES RELLEVANTS A DESTACAR 

ELABORACIÓ D’UN PROTOCOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES JOVES DELS POBLES DE LA 

MANCOMUNITAT LA PLANA: Aquest es va fer conjuntament amb el programa de Joventut i es va començar a aplicar per les festes majors d’estiu 

d’alguns dels municipis, com Taradell, Tona, Balenyà, Seva, Viladrau.   Aquest ha de contribuir a fer de la igualtat de gènere i de la prevenció de 

violències masclistes un dels valors fonamentals de les festes. En aquest document hi ha un circuït pas a pas de com actuar en cas d'un assetjament 

o agressió sexista. Cal dir que està en constant procés de valoració i actualització segons necessitats i inquietuds de la societat i les persones 

implicades en els diversos actes.  

ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'UN PLAFÓ PER COMMEMORAR EL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES LGTBI 

(LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS, BISEXUALS I INTERSEXUALS) - I EL 17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA: 

En motiu d’aquestes dues dates assenyalades per a  la ciutadania i per a reivindicar els drets de les persones del col·lectiu  LGTBI, es va facilitar als 

ajuntaments que formen la Mancomunitat, un plafó amb dues imatges diferents, una per a cada banda, que fan referència a cada un dels dies 

internacionals. Tal i com es fa pel 25N i el 8M, la tècnica recorda als ajuntaments que dies previs a les dates commemoratives aquests ho posin en 

algun lloc visible del poble i així donar-los a conèixer.  

COMPRA I DISTRIBUCIÓ DE PINS EN FORMA DE LLACET DE COLOR LILA: Per a donar suport a les campanyes del 25N i del 8M, el mes de 

novembre es va fer una compra de 5000 pins per a oferir als diversos ajuntaments, entitats, serveis municipals per acompanyar les respectives 

campanyes de sensibilització. Entorn la campanya del 25N se’n van distribuir uns 900 repartits per els qui ho varen sol·licitar.  

EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ D’UN  PUNT DE LLIBRE DE LA CAMPANYA DEL 25N: Enguany com a part de la campmanya del 25N, també es va editar 

un punt de llibre amb la mateixa imatge que el cartell de la campanya sorgit del concurs de cartells. Aquesta va ser una iniciativa sortida de la comissió 

d’igualtat de la comarca d’Osona i se’n varen distribuir per a tots els municipis que en formen part. Concretament per els pobles de la Mancomunitat la 

plana se’n varen imprimir 1500 i es van distribuir per les biblioteques, els punt joves, els tallers de gent gran i de català per estrangers, el curs organitzat 

pel Programa de Desenvolupament Local, el museu del camp de les Lloses, activitats entorn el 25N, etc.  

ORGANITZACIÓ DEL TALLER "RELACIONS IGUALITÀRIES" PER A MEMBRES D'ASSOCIACIONS, REGIDORS/ES I CIUTADANIA EN 

GENERAL : Aquest inicialment es va programar perquè hi assistissin les persones que formaven part d’alguna associació de dones o per la igualtat, 

però finalment es va obrir a altres entitats i es va fer un esforç de comunicació perquè arribés també als regidors i regidores. Aquesta formació al va 

impartir una professional de l’associació Conexus i pretenia fer reflexionar sobre les pròpies vivències i posicionaments davant els rols de gènere, la 



Mancomunitat La Plana  Memòria resultats 2017 – AIGUAFREDA 

    SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA 

 

16 

 

igualtat de gènere i els processos de socialització, debatre les tipologies tradicionals de feminitats i masculinitats, buscar opcions alternatives i valorar 

el paper de cadascú per a treballar per a la igualtat i l’eliminació de les violències masclistes. Es va portar a terme a Taradell. 

ANUL.LACIÓ DEL TALLER  "ELABORACIÓ D’UN ESPOT I PARTICIPA AL VI CONCURS PER A LA NO VIOLÈNCIA MASCLISTA": Per tal de 

potenciar la participació al concurs d’espots es va proposar aquest taller, però per manca d’inscrits no es va poder portar a terme. 

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL PER A DONES "AQUÍ I ARA" A  ST MARTÍ DE CENTELLES: Aquest és un taller que dura aproximadament 

un curs escolar i que ja fa uns quants anys que es porta  terme a Sant Martí de Centelles però també hi poden participen dones d’Aiguafreda. Ha 

esdevingut un recurs als dos municipis en el qual la participació en aquest depèn de la derivació de la treballadora social i el CAP.  Enguany durant al 

2017, hi ha participat en els dos cursos, 2 persones d’Aiguafreda respectivament. 
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