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0. PRESENTACIÓ 
 
La ciutat és un projecte col.lectiu i la suma de molts esforços. És també l'espai de la 
convivència, de la construcció de la civilitat. És l'espai dels drets i també dels deures. El lloc 
del respecte, que ens permet construir comunitat. La cultura cívica i la cultura dels valors,  
pròpies d'una societat democràtica avançada,  necessiten eines destinades a construir una 
ciutadania més activa i inclusiva, i es faci corresponsable en allò que passa a la seva ciutat i 
que també lluiti contra les conductes incíviques.  
 
Cal crear consciència i fomentar la implicació del veïns i veïns que revertirà en un augment 
de l'estima per a  la ciutat amb una millora del sentiment de pertinença. Cal fer pedagogia 
entre el conjunt de la població amb campanyes de civisme, sensibilitzar i formar en la cultura 
del diàleg, de la pau i la prevenció dels conflictes als infants i jovent desplaçant-nos a les 
aules dels centres educatius. 
 
El servei del Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès ja té tres anys de trajectòria i més de 
600 persones i entitats han passat per aquest servei, ara, comencem un nou any que 
permetrà la consolidació d'aquest punt de trobada entre les entitats que fan projectes de 
voluntariat o en volen fer i les persones que s'ofereixen per fer voluntariat. 
 
Des del Servei Municipal de Mediació i Convivència s'està distribuïnt en ma la Guia per a la 
bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes de Barberà del Vallès, aquest 
acostament permetrà recollir les necessitats de les comunitats, assessorar-les i promoure la 
mediació com a eina per a la gestió i resolució de conflictes.  
 
Aquest any, el Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana celebrar els 10 anys de 
funcionament. Aquest servei és referent per a altres ciutats del nostre entorn i forma part dels 
Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, projectes de millora 
continua dels serveis a la ciutadania. 
 
 
1. OBJECTIUS GENERALS 
 

• Millora de la convivència, des de la coresponsabilitat i assumint els drets i deures en 
l’exercici de la plena ciutadania. 

• Fomentar el respecte a l’entorn i els altres.  
• Promoure l’ús correcte dels espais comuns i públics i acceptar unes normes comunes 

consensuades. 
• Elaborar projectes sobre convivència, civisme i ciutadania en clau positiva posant 

èmfasi en l'educació. 
• Fomentar la convivència entre la ciutadania i fer-la co-responsable i partícep de la 

gestió de les seves diferències. 
• Millorar el diàleg entre persones, col·lectius, associacions, comunitats de veïnatge 

acceptant el fet que el conflicte té un vessant positiu. 
• Promoure el voluntariat i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora i 

agent promotor de canvis socials. 
• Impulsar, estimular, canalitzar la solidaritat i coresponsabilitzar a les entitats en el 

programa de Voluntariat. 
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• Facilitar la participació solidària de la ciutadania en actuacions voluntàries de les 
entitats. 

• Promoure una cultura pedagògica, per tal d’anar educant a la ciutadania en la 
importància dels valors del civisme, en la cultura del diàleg, dels drets humans, de la 
resolució alternativa de conflictes tant en el propi Ajuntament com a la ciutadania, 
entitats i centres educatius. 

• Augmentar el sentiment de pertinença de la ciutadania envers el seu municipi. 
• Garantir els drets de la ciutadania de Barberà del Vallès, en general. 

 
 
 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

• Fer pedagogia sobre el voluntariat i fomentar la creació de projectes de voluntariat 
entre les entitats i associacions del municipi. 

• Ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència.  
• Prevenir l’escalada del conflicte en situacions dificultoses ja existents, com les 

futures. 
• Formar i donar eines a les persones agents derivadores i la ciutadania, en general, 

per a la resolució col·laborativa dels conflictes. 
• Gestionar i resoldre els conflictes explicitats per la ciutadania o derivats per altres 

serveis o administracions. 
• Seguiment del Conveni Conveni entre el Síndic de Greuges de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
• Mantenir les relacions de coordinació amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Barcelona i la Federació de Municipis de  Catalunya. 
 
 
 
3.  MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA CIUTADANA  
 
3.1 Formació per a la prevenció i la gestió dels co nflictes amb la ciutadania i les 
entitats 
 
Descripció  
 
Realització d’activitats dirigides a reflexionar sobre les actituds, els rols, les accions, etc., que 
prenen les persones davant els seus propis conflictes, i a explorar i proveir de recursos i 
eines, perquè les persones desenvolupin altres maneres d’afrontar-los i gestionar-los.  
 
Objectius  
 

• Promoure i acostar el Servei de Mediació i la gestió cooperativa de conflictes a la 
ciutadania, com a mitjans que faciliten la millora de la convivència. 

• Difondre la cultura de la mediació, el diàleg i la pau entre les persones. A la vegada, 
estimular que les persones en siguin partícips i difusores (persones mediadores 
naturals). 
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• Facilitar un canvi de percepció i posició envers les situacions de conflicte, fomentant 
l’aurorresponsabilització. 

• Proveir de recursos, perquè les persones autogestionin els seus conflictes. 
 
Activitats  
 

• Xerrades sobre la cultura de la pau i el diàleg i la prevenció en la gestió de conflictes 
• Tallers i cursos de formació en mediació i tècniques cooperatives de gestió de 

conflictes.  
• Cercles de diàleg*. Es tracta d'una eina, que pretén fomentar la comunicació entre 

grups d'iguals, amb l'objectiu que les persones puguin afrontar situacions de conflicte 
i dificultats de convivència, de forma col·lectiva i col·laboradora, i contribuir a la 
millora del seu benestar. Es potencia la seva implicació, responsabilitat i autonomia, 
així com el vincle i la construcció de relacions positives i de suport mutu en el grup. 
Els cercles de diàleg es treballen conjuntament amb els agents socials (personal 
tècnic municipal, entitats, etc.), relacionats amb les persones participants potencials. 
Els cercles es poden treballar, per exemple, amb membres de la comunitat educativa, 
col·lectius de joves, dones, persones aturades de llarga durada, esportistes i entitats 
esportives o representants de comunitats de veïns i veïnes. 

 
* Les persones participants als cercles de diàleg, així com els veïns i les veïnes que es vinculin a les 
diferents formacions i intervencions, podrien ser considerades agents facilitadors de la convivència. 

 
• Accions per apropar la mediació i altres formes dialogades de gestió de conflictes, 

així com el propi Servei, a comunitats de veïns i veïnes, col·lectius, entitats i la 
ciutadania en general.  

• Disseny i preparació del material específic i organització dels tallers, xerrades, 
cercles de diàleg, etc. 

 
Adreçat a  
 

Veïns i veïnes, així com representats de comunitats veïnals, persones sòcies d’entitats i 
associacions (veïnals, culturals, esportives, gent gran, etc.), membres de la comunitat 
educativa i ciutadania, en general. 
 
 
3.2 Gestió i resolució de conflictes 
 
Descripció  
 
Acompanyar les persones que plantegen un conflicte, ajudant-los a crear canals de 
comunicació i recerca d'opcions per resoldre el seu problema d’una forma àgil, positiva i 
realista. La mediació promou l’exercici de l’autorresponsabilitat i l’autonomia en la resolució 
dels propis conflictes.  
 
La persona mediadora desenvolupa el seu rol, comptant amb la voluntarietat de les parts i 
garantint un procés imparcial i confidencial1. 
                                                 
1 D’acord a la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de Mediació en l’àmbit del dret privat de Catalunya 
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Els conflictes atesos són, entre altres, veïnals, familiars, comercials (comerç de proximitat), a 
l'espai públic, associatius, escolars, etc. 
 
Objectius  
 

• Crear un espai de diàleg i comunicació en la prevenció i la resolució dels conflictes, 
que s’originen en els diferents marcs de convivència. 

• Mediar, facilitar, orientar i assessorar en conflictes interpersonals i comunitaris. 
• Fomentar una cultura de la mediació entre la ciutadania de Barberà del Vallès, fent-la 

corresponsable i partícip en la gestió de les seves diferències. 
 
Activitats  
 

• Atenció i intervenció directa dels casos que arriben al servei. 
• Facilitació del diàleg entre les parts involucrades en un conflicte, ja sigui d’una 

manera directa o indirecta. 
• Orientació i assessorament en aquells conflictes, en els que no és possible dur a 

terme mediacions o d’altres intervencions directes. 
• Orientació i assessorament en conflictes a les diferents seccions municipals i agents 

del territori, així com a polítics i polítiques municipals. 
• Coordinació amb altres agents del territori respecte la intervenció en conflictes. 
• Actualització del registre de casos de mediació al municipi. 

 
Adreçat a  
 
La ciutadania del municipi, que estigui interessada en la resolució d'un conflicte, personal 
tècnic municipal, agents del territori i polítics i polítiques municipals. 
 
 
3.3 Treball en xarxa amb persones agents derivadore s per a la prevenció i la gestió de 
conflictes  

 
Descripció  
 
Realització de reunions de coordinació i formacions específiques (i/o actualitzacions) per a 
personal de les diferents àrees municipals i d’altres administracions, que esdevenen agents 
socials, derivadores de casos i gestores de conflictes. 
 
Es tracta de treballar colze a colze amb els i les professionals per assolir una millor i eficient 
gestió dels conflictes de la ciutadania i contribuir-hi en la millora de la seva convivència. 
  
A banda d’establir unes interlocucions estables, es volen conèixer les dificultats que tenen 
els i les professionals per derivar casos al servei, la seva utilitat, els seus feed-backs i les 
necessitats formatives que en precisen. 
 
Es proposa fer unes formacions de presentació del servei i la mediació, així com 
l'establiment d'un contacte continu, amb aquells agents amb els quals es comença a treballar 
en xarxa; i a la vegada, unes formacions amb actualitzacions de continguts i noves matèries, 
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amb aquells agents, amb els quals ja s'ha establert un contacte i es vol refermar el treball en 
xarxa. 
 
Objectius  
 

• Promoure el servei, la cultura de la mediació i el diàleg i la gestió cooperativa dels 
conflictes com a un recurs per els i les professionals. 

• Escoltar i acollir les dificultats de la seva pràctica diària, en relació als conflictes 
plantejats per la ciutadania, i oferir-los recursos per a la seva gestió. 

• Facilitar un canvi de percepció i posició envers les situacions de conflicte, generant 
noves maneres de gestionar-les. 

• Formar als i les agents socials que atenen directament a la ciutadania com a 
persones informadores i derivadores del Servei de Mediació. 

• Treballar en xarxa per millorar la convivència i la cohesió ciutadana. 
 
Activitats  
 

• Reunions de presentació i coordinació amb les persones responsables dels diferents 
serveis i agents socials del territori. 

• Creació i/o renovació de protocols d’actuació amb els diferents agents socials. 
• Reunions de coordinació periòdiques amb els i les diferents professionals per a la 

gestió i la derivació de casos. 
• Creació de taules de coordinació tècnica entre diverses seccions municipals i entitats 

del territori, com ara la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
• Reunions amb les persones agents derivadores per detectar les seves necessitats 

formatives. 
• Preparació del material per a les formacions específiques, acordades amb aquestes 

agents. 
• Tallers de formació en mediació i d’altres tècniques de gestió col.laborativa de 

conflictes per els i les professionals. 
• Cursos sobre com informar i derivar casos al Servei de Mediació per a diferents 

professionals en contacte directe amb la ciutadania. 
 
Adreçat a  
 

Qualsevol servei i/o agent social, que tracta amb la ciutadania de Barberà del Vallès i els 
seus conflictes. 
 
 

3.4 Difusió i sensibilització del Servei Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana i 
la cultura de la mediació 
 
Descripció  
 
Realització d’accions difusores i promotores del Servei Municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana i les tècniques col.laboratives de gestió dels conflictes, que permetin donar a 
conèixer l’existència del servei i les activitats que s’hi desenvolupen, així com sensibilitzar la 
ciutadania respecte la cultura de la pau i el diàleg. 
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Objectius  
 

• Promoure el Servei de Mediació i les seves activitats. 
• Sensibilitzar respecte la gestió cooperativa dels conflictes i la cultura de la pau i el 

diàleg entre la ciutadania, com a mitjans que faciliten la millora de la convivència. 
• Divulgar tècniques, recursos, accions, etc., que fomenten el diàleg i faciliten una 

comunicació més eficaç entre les persones. 
 
Activitats  
 

• Presentacions i xerrades informatives i sensibilitzadores del Servei i les tècniques 
col.laboratives de conflictes entre el personal tècnic municipal, el consistori, els i les 
agents socials, les associacions, les entitats i la població en general de la vila. 

• Difusió de tallers, xerrades, cursos, formacions, presentacions i altres activitats del 
Servei, mitjançant la revista, el web, el facebook i la intranet municipals, el web del 
portal d’entitats, les pantalles IP TV de l’Oficina d'Atenció Ciutadana i els centres 
cívics i d’altres mitjans (ràdio, diaris, etc.). 

• Distribució i difusió del tríptic i pòster del Servei. 
• Distribució i difusió de la Guia per a la bona convivència a les comunitats de veïns i 

veïnes de Barberà del Vallès. 
• Publicació d’articles i notes de premsa sobre el Servei a diversos butlletins, revistes, 

etc. de Barberà i la comarca, així com al communitas de la Diputació de Barcelona, al 
web del Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya i la xarxa social d'ACDMA 
(l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya). 

• Realització d'alguna activitat divulgativa en el marc del Dia Europeu de la Mediació i 
al respectiu web del Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya. 

• Divulgació del Servei a les diverses fires i esdeveniments que es desenvolupen a 
Barberà del Vallès. 

• Publicació dels resultats més significatius del projecte de mediació al web i la revista 
municipals. 

 
Adreçat a  
 
El personal tècnic, les entitats, les associacions i la ciutadania del municipi. 
 
 
3.4.1 Distribució i difusió de la Guia per a la bon a convivència a les comunitats de 
veïns i veïnes de Barberà del Vallès 
 
Descripció  
 
Des del Servei de Mediació es vol difondre la creació d'un nou recurs, la Guia per a la bona 
convivència a les comunitats de veïns i veïnes de Barberà del Vallès, entre les comunitats 
veïnals dels diferents barris de la ciutat. 
 
Aquesta guia pretén esdevenir un suport per a la gestió interna de les comunitats, així com 
per a la millora de la seva convivència. 
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El personal del Servei de Mediació farà unes visites a les comunitats de veïns i veïnes de 
tota la ciutat, en les quals procedirà a lliurar exemplars de les guies. A la vegada, aquestes 
visites serviran per acostar el servei a la ciutadania i copsar quin és l'estat de convivència i 
les necessitats que tenen les comunitats veïnals. 

 
En una primera fase del pla de treball, es visitaran les comunitats dels barris de Casc Antic i 
Eixample-Can Llobet. Posteriorment es visitaran les comunitats de veïns i veïnes de la resta 
de barris de la ciutat. 

 
Objectius  
 

• Donar a conèixer i promoure la mediació i la gestió dialogada de conflictes, així com 
el Servei de Mediació, com a recurs per gestionar les dificultats i els conflictes de 
convivència al municipi. 

• Conèixer les necessitats i les problemàtiques de les comunitats de veïnes i veïns. 
• Donar suport a les comunitats de veïnes i veïns en la seva gestió i organització 

interna i en temes vinculats a la convivència i les relacions interpersonals. 
• Distribuir material del Servei de Mediació a les comunitats de veïnes i veïns: el tríptic 

del Servei i la Guia per a la bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes de 
Barberà del Vallès. 

• Fer un treball d'apoderament de les persones en relació a la convivència veïnal. 
• Promoure habilitats comunicatives i de gestió emocional i conflictes entre els veïns i 

les veïnes, incloses les persones representants. 
• Establir un vincle i generar confiança entre el veïnat i les persones mediadores i dins 

el propi veïnat de cada comunitat . 
• Estimular la creació d'un grup de representants de comunitats de veïns i veïnes, 

mitjançant el qual es donin suport mutu i puguin afrontar col·laborativament les 
dificultats que els sorgeixin. 

 
Activitats  
 
Per assolir els objectius proposats, es planteja un treball en tres etapes:  

 
� Etapa 1.  Reunions amb personal tècnic del territori, com  Policia Local, Oficina 

Municipal d'Habitatge, Serveis Socials, Salut, Serveis Territorials, Mossos 
d'Esquadra per valorar quines comunitats de veïns i veïnes dels barris Casc 
Antic i Eixample-Can Llobet tenen problemàtiques de convivència, ja 
detectades per ells i elles. 

  
  Realitzat entre l'octubre i 15 de novembre de 2018 

 
� Etapa 2. Visites a les comunitats de veïns i veïnes dels barris de Casc Antic i 

Eixample-Can Llobet (sense cita prèvia), en les quals es lliuraran dos 
exemplars de la Guia per a la bona convivència a les comunitats de veïns i 
veïnes de Barberà del Vallès, la carta de presentació de la mateixa -signada 
per l'alcaldessa- i varis tríptics del Servei de Mediació. 
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  A més, a banda de fer un contacte directe i proper amb les persones que hi 
  viuen i les persones representats de la comunitat, es dedicarà un temps a 
  escoltar i acollir els seus problemes, oferir la mediació com a via per resoldre's 
  o derivar-los a d'altres serveis municipals, perquè siguin atesos. A la vegada, 
  es provarà de fer un treball d'apoderament amb les persones  entrevistades 
  respecte la gestió i la resolució de conflictes. 
 
  Les visites es realitzaran dimarts (matí i tarda), dijous i divendres a temps 
  parcial, combinant-les amb l'atenció habitual del Servei (i sempre sense deixar 
  d'atendre les necessitats i les gestions pròpies del Servei). 

 
� Etapa 3.  Disseny i presentació de propostes que donin suport a les 

necessitats plantejades pels veïns i les veïnes durant les visites fetes.  
 

Dades de les comunitats de veïns i veïnes dels barris de Casc Antic i Eixample-Can Llobet 
 

BARRI NOMBRE EDIFICIS PLURIF. O 
COMUNITATS PER BARRI 

 

NOMBRE HABITATGES 
PLURIF. O COMUNITATS PER 

BARRI 
 

Casc Antic 134 
 

1.894 
 

Eixample - Can Llobet 325 

 

3.737 

 
TOTALS 459 5.631 

 
Calendari 2019 de la realització de les visites a les comunitats i l'anàlisi dels resultats 
obtinguts 
 
� 1) De 8 de gener a 31 de març 2019. Iniciar les visites a les comunitats de veïns i 

veïnes del barri Casc Antic. Primer es començaran per aquelles assenyalades pel 
personal tècnic municipal i posteriorment per la resta del barri.  
 
Es calcula, que es podran visitar aproximadament unes 17 comunitats de veïns i 
veïnes per setmana. Per fer les visites a totes les comunitats del barri Casc Antic, es 
precisaran uns 2 mesos.  
 

� 2) D'abril a agost 2019.  Recopilar, analitzar i valorar la informació recollida per veure 
quines necessitats tenen les comunitats de veïns i veïnes entrevistades i quines 
propostes d'atenció i acompanyament se'ls podrien oferir.  
 

� 3) De setembre 2019 a gener 2020. Iniciar les visites a les comunitats de veïns i 
veïnes del barri Eixample-Can Llobet. Primer es començaran per aquelles 
assenyalades pel personal tècnic municipal i posteriorment per la resta del barri. Per 
fer les visites a totes les comunitats del barri Eixample-Can Llobet, es precisaran uns 
5 mesos. 
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Durant la resta de 2020, es començaran les visites i la distribució de guies a la resta de 
barris de la ciutat. 

 
Cronograma 
 
 

2018 2019 2020 

 Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen 

Reunions 
amb agents 
del territori 

                

Visites a 
CCVV del 
Casc Antic 

                

Valoració de 
la informació 
recopilada i 
disseny de 
propostes 

                

Visites a 
CCVV de 
l'Eixample - 
Can Llobet 

                

 
Adreçat a  

 
Les comunitats de veïns i veïnes del barri de Casc Antic. 
 
 
3.5 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barberà del Vallès i la Diputació de 
Barcelona per l'impuls i la consolidació del Servei  de Mediació Ciutadana  
 
Descripció  
 
Des del 2009, les dues administracions tenen signat un conveni de col·laboració per impulsar 
i donar suport a la implantació i la consolidació del Servei Municipal de Mediació i 
Convivència Ciutadana de Barberà del Vallès. 
 
Objectius  
 

• Ajudar a consolidar el Servei de Mediació en el municipi, mitjançant un suport tècnic i 
econòmic de la Diputació de Barcelona. 

• Oferir un servei de mediació ciutadana, que mitjançant la promoció del diàleg i les 
vies col·laboratives de prevenció i gestió de conflictes, afavoreixi la millora de la 
convivència de tota la població barberenca. 

• Proporcionar un servei de mediació obert i gratuït per a la ciutadania. 
• Difondre el servei dins l'Ajuntament i entre la ciutadania. 
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Activitats  
 
Segons aquest conveni, des de la Diputació de Barcelona es presta, per una banda, un 
suport econòmic i per l'altra, un de tècnic a l'equip professional del Servei, respecte el seu 
model organitzatiu i el treball en xarxa, així com en la generació d'indicadors, que facilitin la 
seva avaluació i innovació.  
 
Segons el mateix, des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès s'ofereix un servei de mediació, 
obert tot l'any i adreçat a tota la ciutadania del municipi, que ajuda a la prevenció, la gestió i 
la resolució dels seus conflictes. A la vegada, es difon en diferents mitjans de comunicació, 
municipals i extramunicipals, l'existència del servei i les activitats que s'hi desenvolupen. 
 
També es realitzen presentacions i xerrades de difusió i sensibilització de la mediació i el 
servei, així com accions formatives sobre habilitats comunicatives, gestió emocional i gestió 
dels conflictes, adreçades al personal tècnic municipal, les entitats i les associacions i la 
ciutadania del municipi. 
 
En aquest sentit, l'Ajuntament manté informada la Diputació de les activitats del servei. 
 
Adreçat a  
 
El personal tècnic, les entitats, les associacions i la ciutadania del municipi. 
 
 
3.6 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barberà del Vallès i el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la  gestió del Servei d'Informació 
Mediadora  
 
Descripció  
 
Amb aquest conveni, es vol impulsar i difondre la mediació, com a mètode de resolució de 
conflictes familiars i civils en el municipi, mitjançant el Servei d'Informació Mediadora (SIM), 
que gestiona l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en col·laboració amb el Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya. Aquest servei es desenvolupa des del Servei Municipal de 
Mediació i Convivència Ciutadana de Barberà del Vallès. 
 
Objectius  
 

• Impulsar la mediació com a via de resolució de conflictes. 
• Informar, orientar i atendre a les persones interessades en realitzar una mediació. 

 
Activitats  
 
Segons aquest conveni, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya dóna un 
assessorament tècnic a les persones mediadores del servei municipal i fa un seguiment de 
les actuacions realitzades. 
 



 

Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

                 Web: www.bdv.cat 

 14

Segons aquest conveni, l'Ajuntament de Barberà del Vallès presta un Servei d'Informació 
Mediadora a la ciutadania interessada en la mediació i manté informat de les seves activitats 
al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
 
Adreçat a  
 
La ciutadania del municipi. 
 
 
3.7 Avaluació i innovació del Servei Municipal de M ediació i Convivència Ciutadana 
 
Descripció  
 
Creació i desenvolupament de diferents instruments per avaluar i valorar les activitats, que 
es duen a terme des del servei, per tenir més informació sobre la qualitat dels serveis 
prestats i, conseqüentment, aplicar aquestes opinions, suggeriments i experiències per fer-hi 
les millores i les innovacions oportunes. 
 
Moltes de les accions que es desenvolupen es duen a terme amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, com ara la participació, des de l'any 2010, en els Cercles de Comparació 
Intermunicipals de la Diputació. Això, significa formar part d'un grup de persones tècniques 
municipals, que estan involucrades en la millora continua dels serveis prestats a la 
ciutadania.  
 
Objectius  
 

• Escoltar i recollir les opinions, suggeriments, queixes, peticions, etc. de la ciutadania, 
que utilitza el Servei de Mediació. 

• Analitzar les dades quantitatives del servei per valorar l'activitat duta a terme i 
planificar millores i innovacions. 

• Establir indicadors d'avaluació del servei. 
• Difondre les dades quantitatives i qualitatives del servei en diferents mitjans de 

comunicació per donar-les a conèixer i ser un servei transparent i proper a la 
ciutadania. 

• Compartir informació sobre el funcionament del servei amb altres municipis i 
experiències. 

• Participar en espais de seguiment i suport per a la pràctica professional de les 
persones mediadores. 

• Investigar i innovar noves tècniques i metodologies de treball, que permetin prestar 
un millor servei a la ciutadania. 

• Promoure un servei de mediació de qualitat, adaptat als interessos i les necessitats 
de les persones usuàries. 

 
Activitats  
 

• Realització d'enquestes de satisfacció a les persones participants en processos de 
mediació i les persones que assisteixen a les activitats formatives i de sensibilització. 
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• Reunions de coordinació amb persones professionals del territori, on s'estableixen i 
revisen protocols i formes de col·laborar juntes. 

• Recollida d'indicadors d'avaluació del servei, com ara persones participants en 
processos de mediació, tipologia de conflictes atesos, tipus de tancaments dels 
casos, número de mediacions realitzades, temps de gestió dels casos, persones o 
serveis derivadors, número de formacions i actes de difusió duts a terme, notícies 
publicades, edició i distribució de tríptics i cartells, etc. 

• Comparació de les dades del servei amb les d'altres serveis d'altres municipis, a 
través de la participació en els Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació 
de Barcelona. 

• Elaboració de memòries de valoració de les activitats del servei. 
• Reunions de seguiment del projecte de mediació amb persones referents tècniques i 

polítiques de l'Ajuntament. 
• Formació d'alumnes en pràctiques del màster en Mediació professional de 

l'Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School Management. Aquests alumnes no 
només venen a aprendre la pràctica professional, que es du a terme en un servei de 
mediació, sinó que col·laboren activament en el desenvolupament de projectes 
d'interès pel servei i la població barberenca. 

• Supervisió de la pràctica mediadora per un equip de professionals extern. 
• Participació de les persones mediadores del servei en comissions, espais de 

seguiment i suport, formacions, jornades, etc. per adquirir i compartir aprenentatges, 
vivències i coneixements amb altres mediadors i mediadores i altres professionals. 

 
Adreçat a  
 
La ciutadania, les entitats, les persones mediadores i altres professionals. 
 
 
3.8 Assessorament en mediació a les comunitats de v eïns i veïnes  
 
Descripció  
 
La mediació, com a eina per afrontar els conflictes veïnals, és un bon recurs per fomentar la 
bona convivència i les relacions positives a les comunitats. 
Des del Servei Municipal de Mediació i Convivència s'està distribuïnt en ma la Guia per a la 
bona convivència a les comunitats de veïns i veïnes de Barberà del Vallès, aquest 
acostament permetrà recollir les necessitats de les comunitats, assessorar-les i promoure la 
mediació com a eina per a la gestió i resolució de conflictes.  
 
Objectius  
 

• Millorar de la convivència i la cohesió social a les comunitats de veïns i veïnes, 
des de la corresponsabilitat i assumint els drets i deures en l'exercici de la plena 
ciutadania. 

 
• Assessorar i donar eines per l'abordatge pacífic i dialogat dels conflictes a través 

de la mediació a les persones que integren les juntes de les comunitats de 
propietaris i propietàries i a les comunitats veïnals. 
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• Donar suport tècnic i organitzatiu al conjunt de les comunitats, des del  suport en 

la constitució de comunitats de propietaris i propietàries, a donar a conèixer la llei 
de propietat horitzontal...  

 
• Impulsar la realització de juntes de propietaris i propietàries per dinamitzar la 

comunitat 
 

• Cercar la implicació i la coresponsabilitat de les persones que viuen a la 
comunitat per aconseguir una comunitat implicada, autònoma i amb capacitat 
d'autogestionar la seva organització i la convivència.   

 
Activitats  
 

• Atenció telefònica i presencial a les persones persones que integren les juntes de les 
comunitats de propietaris i propietàries i a les comunitats veïnals. 

• Assessorament tècnic i organitzatiu al conjunt de les comunitats, des del  suport en la 
constitució de comunitats de propietaris i propietàries, a donar a conèixer la llei de 
propietat horitzontal...  

• Assessorar i donar eines per l'abordatge pacífic i dialogat dels conflictes a través de 
la mediació a les persones que integren les juntes de les comunitats de propietaris i 
propietàries i a les comunitats veïnals. 

• Portar a terme, de forma experimental, accions mediadores que afavoreixin la 
convivència a les comunitats. 

• Participació en el grup de treball de comunitats de veïns i veïnes de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Adreçat a  
 

Comunitats de propietaris i propietàries i comunitats veïnals. 
 
 
4.  EDUCACIÓ I FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA, EL CIVISME  I ELS DRETS HUMANS 
ALS CENTRES EDUCATIUS 
 
4.1 Treballem amb la gent gran 
 
Descripció  
 

Proposta de relació intergeneracional que posa en contacte a persones grans i infants i joves 
afavorint que les persones grans tinguin un paper actiu en la formació dels infants i joves. 
 
Promoure activitats i projectes de caire transversal que fomenten el coneixement mutu i la 
participació entre ambdós col.lectius.  
Les activitats que es realitzen són activita física i saludable i cultura digital. 
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Objectius  
 

• Promoure la comunicació i la participació entre la gent gran i els nens i nenes en 
condicions d'igualtat i respecte mutu. 

• Facilitar que la gent gran es relacioni amb els infants i recuperi la memòria històrica. 
• Establir altres models de relació que els purament familiars i més socialitzants entre 

els nens i nenes i la gent gran. 
• Crear vincles afectius entre persones de diferents edats. 
• Incorporar l'ús de les noves tecnologies entre els dos col·lectius com a mitjà de 

comunicació.  
• Fomentar el diàleg al voltant de la salut vinculada a l'exercici físic. 

 

Activitats  
 
Activitat física i saludable: 
 
- Trobades intergeneracionals d’activitat física: Activitats de gimnàstica compartida a          
Ca n'Amiguet i Torre d'En Gorgs, i Chi Kung a Ca n’Amiguet. 
Es plantegen dues trobades per cada grup del mateix curs. 
 
- Trobades intergeneracionals de noves tecnologies: Grups de treball formats persones 
grans i alumnes faran un treball de recerca sobre un centre d'interès comú. Durada: 
d'octubre a maig. El nombre de trobades es determina segons la necessitat del projecte. 
  
Cultura digital: 
 
- Trobades intergeneracionals “Treballem conjuntament”: La finalitat és trobar punts d’unió 
entre els tallers en els quals participen la gent gran i les escoles de Barberà, que puguin 
esdevenir relacions intergeneracionals. L'objectiu és fomentar la participació de les persones 
grans en activitats puntuals que organitzen les escoles, en les quals es puguin compartir 
coneixements i experiències en algun àmbit en concret. 
Caldrà una reunió prèvia de coordinació a l'inici de l'activitat amb la persona del centre que 
lideri el projecte i les persones responsables del grup de gent gran. 

  
Dirigit  
 
Alumnat de cicle inicial, mitjà i superior 
Persones que participen en les activitats del Programa Municipal de la Gent Gran 
 
 
4.2 Educació per a la mobilitat segura 
 
Descripció  
 
Aquest programa es porta a terme en col·laboració amb la Policia Local i el Programa 
Municipal d'Educació.. Es proposa  treballar les actituds de respecte, tolerància i civisme, en 
general i la conducta viària a nivell teòric i pràctic, específicament, d’acord als diferents 
destinataris/àries.  
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Objectius  
 

• Crear hàbits de conducta com a vianants i conductors-es (de bicicletes i ciclomotors). 
• Conèixer les funcions que exerceix la Policia Local. 
• Afavorir que els escolars circulin pels carrers amb més seguretat. 
• Promoure l'autonomia en el desplaçament viari dels escolars. 
• Potenciar la reflexió sobre l'actitud de respecte i tolerància vers les persones més 

properes i la societat en general. 
 
Activitats  
 
Les activitats van adreçades a diferents nivells educatius: 
3r i 5è d'educació primària i de 1r a 4t d'ESO. 
 
3r d'educació primària:  
A càrrec de la Policia Local 
5 sessions per grup classe dedicades a treballar els conceptes de vianant, carrer, la figura 
del policia, així com l'actitud cívica i de respecte dels nens i nenes al carrer.  
 
5è d'educació primària:  
A càrrec de Policia Local 
-Primera fase:5 sessions d'educació per a la mobilitat segura a l'escola. 
-Segona fase:aplicació dels continguts treballats a la 1a fase circulant en un parc mòbil de 
trànsit. 
 
De 1r a 4t d’ ESO: 
A càrrec de la Policia Local 
Xerrades de conducció responsable del ciclomotor de 2 hores de durada. 
S’ofereixen 3 xerrades, les quals es poden sol.licitar per separat o totes tres. 
 

a. El ciclomotor: 
Continguts: El vehicle: descripció i elements; la conducció: normativa- R.G.C., L.S.V., 
O.O.M.M., la documentació: llicències, targeta d'inspecció tècnica, permís de circulació, 
assegurança obligatòria. La prevenció: utilització del casc, pneumàtics, respecte la utilització 
del ciclomotor: I.T.V., edats modificades; accidents. 
 

b. Alcohol i conducció: 
Continguts: reflexió per distingir entre realitat i percepció, els efectes de l’alcohol sobre la 
conducció, alternatives per sortir de festa sense conduir havent consumit alcohol, les 
infraccions tant administratives com penals relacionades amb la conducció sota els efectes 
de l’alcohol. 
 

c. Drogues i conducció: 
Continguts: reflexió per distingir entre la realitat i percepció, els efectes de les diferents 
drogues en la conducció, actituds per evitar riscos, les infraccions administratives i penals 
relacionades amb la conducció sota els efectes de drogues. 
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d. 'Game over': 
Xerrades sobre la prevenció d'accidents viaris dins la campanya de prevenció de lesions 
medul·lars i cerebrals, a càrrec d'un educador/a de la Fundació Institut Guttmann.  
 
Dirigit  
 
Alumnes de 3r i  5è curs d'educació primària i de 1r a 4t d'ESO. 
 
 
4.3  Coneguem la nostra ciutat 
 
Descripció  
 

Dins l’oferta del Programa Municipal d’Educació“ 2017-18, la línia Acompanyament a 
l'escolaritat obligatòria per a l'èxit educatiu hi ha englobats diferents projectes, anomenats 
"Coneguem la nostra ciutat”. Es tracta d'un seguit d’activitats vinculades també amb la 
convivència i el civisme.  
 
A través d’aquestes activitats de coneixement de l’entorn, s’enforteix la transmissió d’una 
cultura cívica ja que a partir de la visita als diferents llocs de la ciutat propers als visitants,  
com els equipaments, Institucions, etc,  es contribueix a reforçar el sentit de pertinença al 
municipi, enfortint la convivència. 
 
Objectius  
 

• Conèixer els diferents emplaçaments de la ciutat i el funcionament de diferents 
equipaments del municipi. 

• Incidir en aspectes de civisme. 
• Despertar l’interès de l’alumnat respecte a la ciutat, reforçant el sentit de pertinença i 

coresponsabilitat envers la ciutat. 
 
Activitats  
 

• Barberà, la ciutat on vius. 
• Santiga, el bosc de Barberà. 
• L'aigua de Barberà. D'on ve? 
• Mercat, consum i comerç urbà. 
• Democràcia participativa:Ajuntament. 
• Biblioteca i foment de la lectura. 
• Patrimoni històric, artístic i cultural: L'esglèsia romànica. 
• Els residus urbans: anem a la deixalleria. 
• Comunicació: Ràdio i premsa. 

 
Dirigit  
 

Alumnes de primària, secundària, de formació de persones adultes i de programes de 
formació i inserció.  
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4.4 Tallers d’educació en valors i  sobre la cultur a de la mediació  
 
Descripció  
 
Realització d’activitats dirigides a reflexionar sobre les actituds, els rols, les accions, etc., que 
prenen les persones davant els seus propis conflictes i explorar i proveir de recursos i eines, 
perquè les persones desenvolupin altres maneres d’afrontar-los i gestionar-los.  
 
Objectius Generals  
 

• Divulgar la cultura de la pau i el diàleg als centres educatius. 
• Estimular una població més conscient de les problemàtiques derivades de la 

convivència i la seva gestió i, a la vegada, millor informada a l’hora de demanar ajut 
en cas de situacions de conflicte. 

• Promoure la coeducació com a una manera de viure i conviure, on tots i totes som 
iguals i tenim les mateixes responsabilitats i oportunitats, en el sentit d’una ciutadania 
activa. 

• Difondre entre la comunitat educativa el Servei Municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana i la mediació, així com d’altres tipus d’accions, que s’hi desenvolupen. 

• Estimular la comunitat educativa en la difusió dels beneficis de la mediació com a un 
sistema pacífic i dialogat de prevenció, gestió i resolució de conflictes. 

• Oferir als diversos centres educatius una estreta col·laboració per a la pre(o)venció i 
la resolució de conflictes. 

 
Específics  
 

• Fomentar l’autoconeixement i l’autoescolta dels membres de la comunitat educativa, 
per contribuir a la millora de les seves relacions. 

• Promoure el respecte de l'altre, el seu espai, la seva personalitat i els seus trets 
particulars. 

• Treballar el conflicte amb les persones, com ho viuen, afronten, gestionen, etc. 
• Explorar i/o facilitar recursos per viure, afrontar i gestionar els conflictes d’una manera 

més respectuosa i satisfactòria per a una mateixa i la resta de persones. 
• Proposar formacions en funció de les necessitats de les persones membres de la 

comunitat educativa. 
• Donar suport en la gestió de conflictes de l’àmbit escolar. 

 
Activitats  
 

• Cercles de diàleg 
 

Neixen com a una eina per fomentar la comunicació entre grups d'iguals, amb 
l'objectiu de que les persones puguin expressar, compartir i gaudir de les 
experiències que viuen i, a la vegada, afrontar situacions de conflicte i dificultats de 
convivència, de forma col·lectiva i col·laboradora, per evitar que esdevinguin 
conflictes més greus i amb una afectació més gran i estesa entre les persones del 
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seu entorn. És a dir, és un recurs que pot contribuir a la millora de la seva salut i el 
seu benestar. 
 
És un espai de trobada per escoltar-se, expressar-se, participar i generar confiança 
entre les persones assistents i, a la vegada, crear vincle i pertinença en el grup. 
A més, s'estimula que tothom hi pugui participar en el diàleg, ja que en el cercle totes 
les persones es poden veure i són visibles. Es promou una participació més 
democràtica, responsable i col·laboradora, de forma que les decisions les pren el 
grup com a col·lectiu. 
 
Un cop practicat unes quantes vegades, el cercle pot esdevenir un recurs recurrent, 
en qualsevol altre moment, per a les persones membres del grup, de forma que pot 
ser convocat quan algú vulgui compartir quelcom amb la resta de companys i 
companyes. 

 
• Taller Construint Convivència per a alumnes de Secundària 

 
Es tracta d’un taller organitzat en 4 sessions, en les quals es treballen els següents 
temes: 
 
� Conflicte. Com els afronten i gestionen, reaccions, actituds, interessos, anàlisi del 
problema i possibles conseqüències, aspectes que poden ajudar a resoldre’l o 
empitjorar-lo, la relació entre les persones, etc. 
� Emocions. L'expressió, la identificació, la regulació i la gestió emocionals, així 
com la importància que tenen en la comunicació i la convivència. 
� Comunicació. Elements que fomenten una comunicació clara i efectiva (empatia, 
escolta activa, preguntar, verificar, parafraseig), com i quan es produeix, comunicació 
verbal i no verbal, la importància de la comunicació en les relacions i la convivència, 
etc. 
� Balanç. Fer una mica de repàs del que s’ha treballat per fomentar la reflexió i 
l’assumpció dels continguts i compartir experiències. 

 
• Taller Gestió d’emocions per a alumnes de secundària 

 
Es tracta d’un taller organitzat en 3 sessions, en les quals es treballen temes al 
voltant de les emocions, a través de les pròpies vivències personals i dinàmiques del 
grup. El programa és el següent: 
 
� Identificació d’emocions. Presa de consciència. Reconeixement d’emocions i 
sentiments. 
� Expressió i regulació emocional. 
� Expressió i comunicació emocional. 

 
• Taller Compartim experiències a l’aula. Construïm Convivència pel professorat de 

secundària 
 

Es tracta d’un taller organitzat en 4 sessions i 1 sessió de seguiment. A les primeres 
4 sessions, es treballaran els següents temes: 
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� Conflicte i cultura de mediació. Com afronten i gestionen els conflictes, 

reaccions, actituds, interessos, anàlisi del problema i possibles 
conseqüències, aspectes que poden ajudar a resoldre’ls o empitjorar-los, la 
relació entre les persones, etc. 

� El paper de les emocions en el conflicte i la seva intervenció. La vivència 
d’emocions, la seva expressió, reconeixement, regulació, gestió...i la 
importància que tenen en la comunicació i la convivència (interpretacions, 
prejudicis, reaccions, etc.). 

� Intercanvi d’experiències i casos. Què els ha funcionat i què no, què va 
passar, com van reaccionar, què farien ara, què s’espera d’ells i elles, etc. 

� Eines i habilitats per gestionar situacions de conflicte. Anàlisi, reflexió i 
facilitació de recursos. 

 
Per acabar, passat un cert temps, es farà una darrera sessió de seguiment per 
valorar com ha anat el taller i si han pogut aplicar quelcom a la seva vida quotidiana. 

 
• Taller Reflexió sobre els conflictes a casa per a mares i pares 

 
Espai de trobada per treballar temes, com ara els límits, la cura dels fills i les filles, les 
dificultats en diferents edats, càstigs i recompenses, etc. 
 
S’organitza en tres sessions. Es demana l’assistència a totes tres sessions. 

 
• Taller De què no parlem a casa? Diàleg entre pares, mares i fills i filles 

 
A partir d’una conversa-cafè, poden parlar i reflexionar sobre com viuen i aborden els 
conflictes a casa, què funciona i què no, quina escolta hi ha, què es podria modificar, 
etc. 
 
Activitat, perquè les persones membres d'una família comparteixin experiències i 
aprenguin plegades com abordar el que els amoïna i millorar les seves relacions a 
casa. 

 
• Tallers De què no parlem al centre educatiu? Diàleg entre mestres, mares, pares i fills 

i filles 
 

Seria una activitat semblant a l’anterior, però en el marc de l’escola i la família. 
 

• Taller de difusió de la mediació i la professió de la mediació per a alumnes  
 
� La mediació i l’ofici de la persona mediadora. 
� La cultura de la pau i el diàleg. 
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• Tallers de tècniques mediadores, comunicació i negociació per a membres de centres 
educatius 

 
Es tracta d'una formació en habilitats comunicatives, que promou el 
desenvolupament d'actituds i competències, que afavoreixin la convivència en l'àmbit 
escolar 

 
Dirigit  
 

Persones membres de la comunitat educativa. 
 
  
5.  GARANTIA DE DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA PER  A LA CONVIVÈNCIA I EL 
CIVISME 
 
5.1 Campanya JO! SI SOC RESPONSABLE  
 
Descripció  
 
Des del Programa Municipal de Salut i des d'aquest Programa es va dissenyar durant l'any 
2018 una campanya comunicativa per afavorir una tinença responsable d'animals i garantir 
una bona convivència entre persones i animals, de manera que els animals no 
representessin un risc, un perill o incomoditat per altres persones o animals de la ciutat.  
   
Objectius  
 

• Millorar la convivència ente les persones i els animals de companya vetllant  pel veïnat i 
pel benestar de gossos i gats.  

• Fer un bon ús de l'espai públic. 
• Conscienciar a les persones propietàries  d'animals perquè compleixin les seves 

obligacions. 
• Recordar el compliment de les Ordenances reguladora de la tinença d'animals i General 

per a la Convivència.  
 
Activitats  
 

• Difusió dels diferents elements de la campanya de comunicació als diferents 
equipaments públics. 

• Atenció de les consultes de persones propietàries d'animals que se senten interpelades 
per a la campanya. 

 
Dirigit  
 

Ciutadania  
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5.2 Conveni entre el Síndic de Greuges de Catalunya  i l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès 
 
Descripció  
 
L’Ajuntament de Barberà del Vallès va signar el 16 de setembre de 2009 un  conveni de 
col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya per oferir una atenció més propera al 
veïnat de la localitat per a la defensa dels seus drets. 
 
Objectius  
 

• Vetllar pels drets de les persones davant de les actuacions de l’Administració. 
• Afavorir la proximitat entre la ciutadania de Barberà del Vallès i el Síndic facilitant els 

espais  i equipaments perquè l'equip del Síndic visiti,  periòdicament,  la ciutat. 
• Assegurar l’eficàcia dels serveis públics. 
• Assegurar el compliment dels compromisos adquirits en la signatura del conveni. 
• Fer un seguiment administratiu del compliment del conveni en la resolució de les 

queixes que arriben al Síndic. 
 
Activitats  
 

• Gestions necessàries per assegurar els desplaçaments al municipi dels assessors i 
les assessores del Síndic.  

• Gestions per al compliment del procediment intern establert per a la tramitació de les 
queixes que arriben al Síndic. 

• Manteniment de la vigència de la base de dades del lotus notes sobre les queixes 
rebudes. 

• Manteniment de la vigència dels expedients físics amb cadascun dels casos de 
queixes rebuts.  

• Seguiment del casos de queixes rebuts entre el Síndic i l’Ajuntament.  
• Derivació de les queixes rebudes als departaments que les han de resoldre. 
• Revisió de les respostes que s'han de fer arribar al Síndic i assegurar-ne la seva 

arribada. 
• Consultes al Síndic per a la resolució de queixes i actuacions d'ofici. 
• Publicació dels resultats més significatius del projecte a la pàgina web municipal i 

revista periòdica municipal. 
 
Dirigit  
 

Ciutadania i seccions municipals 
 
 
5.3 Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat  
 

Descripció  
 
El 29 de març de 2006 s’aprovà per Ple Municipal l’adhesió de Barberà del Vallès a la Xarxa 
de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, de la que formen part 140 ens locals de la província 
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de Barcelona. La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans va néixer intrínsecament 
lligada a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat és un document que 
proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles 
i ciutats, a totes i cadascuna de les persones que habiten en un municipi. 
 
El conveni entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Ajuntament i el Servei de Mediació i 
Convivència Ciutadana són un exemple de mecanismes de garantia del compliment de la 
Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat.  
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, és un instrument polític, no 
jurídic, vertebrat per una idea: la ciutat és de totes aquelles persones que l’habiten i totes 
elles tenen dret a la ciutat, als drets de ciutadania. 
 
Des de l'any 2011 es disposa del text de la carta amb lectura fàcil.  
 
Objectius  
 

• Ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència dins l'Ajuntament i 
en el marc de la ciutat. 

• Incorporar el discurs i la lògica dels drets humans en els programes d’actuació 
municipal. 

• Oferir un espai on es pugui consultar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la ciutat. 

 
Activitats  
 

• Ubicació del text de la Carta a la pàgina web municipal. 
• Atenció consultes sobre la Carta des de diferents seccions municipals.  

 
Dirigit  
 

Ciutadania, entitats i seccions municipals. 
 

 
6. VOLUNTARIAT 
 
6.1 Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès 
 
Descripció  
 

El Punt de Voluntariat és fruit del procés de diagnosi sobre l'associacionisme i el voluntariat a 
la ciutat i del procés participatiu amb entitats i ciutadania amb la finalitat de construir un pont 
estable que permetés avançar en participació ciutadana i qualitat democràtica. Aquest 
procés es va dur a terme l'any 2014 i des de 2015 el servei del Punt de Voluntariat informa, 
assessora i orienta a la ciutadania i entitats sense ànim de lucre sobre projectes de 
voluntariat. 



 

Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

                 Web: www.bdv.cat 

 26

Es tracta d'un punt de trobada entre les entitats que fan projectes de voluntariat (o en volen 
fer) i les persones que s'ofereixen per fer voluntariat. 
 
Objectius  
 

• Afavorir la participació solidària, responsable i desinteressada de la ciutadania, en 
actuacions de voluntariat per a la millora de l'entorn. 

• Impulsar, estimular i canalitzar la solidaritat i la participació ciutadana a través de les 
entitats i associacions. 

• Difondre el concepte, els marcs legals i d'actuació del Voluntariat i la Carta de 
Compromís de la persona voluntària a les persones i a la població en general i a les 
associacions del municipi.  

• Assessorament i orientació sobre voluntariat a associacions i ciutadania interessada. 
 
Accions  
 

• Atenció al públic. 
• Entrevistes individualitzades entre entitats i ciutadania. 
• Realització d'entrevistes d'assessorament i orientació als representants polítics i personal 

tècnic municipal. 
• Informar als centres educatius del Punt de Voluntariat i els seus serveis. 
• Difusió i coordinació amb els instituts pel Servei Comunitari. 
• Gestió d'una borsa de persones voluntàries. 
• Crides de Voluntariat. 
• Gestió, manteniment i actualització de l'apartat Voluntariat de la pàgina web municipal. 
• Elaborar un recull de recursos per a entitats. 
• Contractació externa dels serveis del Punt de Voluntariat. 
• Fer reunions de seguiment del projecte de voluntariat amb l'empresa o entitat 

adjudicatària del servei. 
 
Dirigit  
 

Ciutadania, entitats, representants polítics i personal tècnic municipal. 
 
 
6.1.1 Cerca de bones pràctiques de voluntariat  
 
Descripció  
 
En aquests moments, la demanda de voluntariat social per part de la ciutadania se situa per 
sobre de la oferta d'aquests projectes a la nostra ciutat. Per aquest motiu, moltes vegades 
s’han de buscar experiències d’entitats de municipis propers que puguin donar sortida a les 
inquietuds de la ciutadania barberenca. Fruit de la diagnosi realitzada el 2018 s’aposta per 
mantenir aquest apropament i afavorir que les entitats d’altres municpis puguin desenvolupar 
projectes concrets a Barberà. 
 
 
 



 

Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

                 Web: www.bdv.cat 

 27

Objectius  
 
� Donar resposta a les demandes de voluntariat social de la ciutadania barberenca.  
� Conèixer altres experiències i bones pràctiques. 

 

Activitats  
 

• Posar-se en contacte amb Punts de Voluntariat del Vallès Occidental per conèixer els 
projectes de voluntariat social.  

• Posar-se en contacte amb entitats de la comarca que realitzin projectes de voluntariat 
social.  

• Gestions necessàries per acostar aquests projectes a la ciutadania. 
 
Dirigit    
  
Altres ens municipals i entitats. 
 
 
6.1.2 Inventari de projectes de voluntariat a Barbe rà del Vallès  
 
Descripció  
 
Al llarg dels tres anys de servei s’ha pogut contactar amb un alt nombre d’entitats i projectes 
de voluntariat del municpi però constantment hi ha experiències emergents que motiven la 
revisió del registre d’entitats i la identifiació de les noves propostes per tal de coneixer-les i 
apropar-les al Punt de voluntariat. Caldrà informar a aquestes entitats de les possiblitats de 
suport que poden trobar al Punt de voluntariat, oferint assessorament i visibilitat dels seus 
projectes.  
 
Objectius  
 
� Millorar el coneixement sobre el teixit associatiu de la ciutat així com la coneixença 

del Punt de voluntariat a les noves entitats i projectes del municipi. 
� Donar suport per elaborar els plans de voluntariat de les entitats amb voluntariat. 
� Vetllar pel compliment de la Llei 25/2015 a les entitats amb persones voluntàries a 

Barberà.  
 
Activitats  
 

• Acompanyament  i assessorament a les entitats. 
• Donar visibilitat dels projectes de voluntariat a través dels mitjans habituals.  

 
Dirigit     
 

Entitats. 
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6.1.3 La perspectiva de gènere en els projectes de voluntariat  
 
Descripció  
 
Fruit de la diagnosi realitzada al 2018 després de 3 anys d’existència del punt s'ha identificat 
un element de millora vincular a la participació de dones i homes en les entitats. Es tracta 
d’una qüestió que afecta  al conjunt d’entitats de Catalunya, però que s’ha volgut incorporar 
com un repte des del Punt. Per això, es durà a terme un projecte que permeti abordar la 
participació associativa i voluntària des de la perspectiva de génere. Caldrà realitzar una  
sensibilització sobre els rols tradicionals de gènere i com aquests s’incorporen (sovint 
insconscientment) en les dinàmiques de participació. Es considera l’expertessa de  persones 
especialitzades en la temàtica dins de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Objectius  
 
� Apropar la perspectiva de gènere a les entitats i persones voluntàries. 
� Sensibilitzar entorn la divisió de rols de gènere en les dinàmiques de participació. 
� Reduir el biaix de gènere existent al teixit associatiu de Barberà. 

 
Activitats  
 

• Incorporació de la perspectivia de genere dins de l’assessorament a les entitats. 
• Reunions amb persones de l'Oficina d'Equitat de Gèner per treballar conjuntament en 

el projecte. 
• Campanya de sensibilització per fomentar la perspectiva de gènere en els projectes 

de voluntariat impulsat per a les entitats. 
 
Dirigit     
 

Entitats, persones voluntàries i ciutadania en general. 
 
 

6.2 Formació en Voluntariat dirigida a associacions , entitats i la població interessada  
  
Descripció  
 
Abans d’iniciar-se en el voluntariat, cal tenir unes nocions bàsiques del que això comporta: 
què és i què no és, àmbits de l’acció voluntària, motivacions del voluntari/a, perfil de la 
persona voluntària, drets i deures de la persona voluntària, organització del voluntariat, 
coneixement de l’entitat i del seu ideari, compromís amb l’entitat, articulació entre la persona 
remunerada i la persona voluntària, treball en equip.. Així, des de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès es vol organitzar, majoritàriament, cursos que estiguin integrats dins el Pla de 
Formació de Voluntariat de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest/s curs/os seran presencials i es faran a la ciutat de Barberà del Vallès 
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Objectius  
 
� Proporcionar a les persones que volen fer voluntariat la formació necessària per al 

desenvolupament correcte d’aquest tipus d’activitat. 
� Proporcionar als i les representants d’entitats que volen iniciar-se en els projectes de 

voluntariat una visió del que és el món del voluntariat.  
 
Activitats  
 

• Formació d'iniciació per a les persones voluntàries al Lecxit. 
• Curs d'iniciació al Voluntariat 
• Formació escollida per les entitats del municipi per al 2019: Tècniques i recursos per 

a la captació i selecció de voluntariat. 
• Formació personalitzada per part del Punt de Voluntariat de com elaborar un projecte 

d'Aprenentatge i Servei. 
• Reunions d’assessorament tècnic amb la Generalitat de Catalunya per tal de que es 

puguin dur a terme el/s curs/os integrats en el Pla de Formació del Voluntariat de 
Catalunya. 

• Gestions necessàries i la documentació requerida per tal d’obtenir el suport econòmic 
de la Generalitat per a la realització d’aquest curs. 

• Elaboració del Pla de Comunicació corresponent per  a la realització d’aquest/s 
curs/os. 

• Difusió de la  realització del curs als mitjans de comunicació habituals.  
• Mailing a la base de dades de persones voluntàries i entitats de la realització d’aquest 

curs. 
• Avaluació per parts dels participants i intern dels serveis  tècnics del Programa del 

curs dut a terme.   
 
Dirigit  
 

Ciutadania i entitats . 
 
 
6.3 Treball en xarxa del Punt de Voluntariat amb le s àrees i seccions municipals i 
altres ens  
 
Descripció  
 
El foment del voluntariat passa per la difusió del concepte no només entre les persones 
interessades en dur a terme un voluntariat i les entitats, sinó també dins la pròpia 
administració mitjançant la sensibilització i tenint presència en espais de treball. Així, 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès mitjançant el seu Punt de Voluntariat treballa i assisteix 
habitualment en trobades amb altres serveis similars, en sessions de treball de projectes 
liderats per altres àrees i seccions de l'Ajuntament, etc.  
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Objectius  
 
� Promocionar el voluntariat en sectors com l'educatiu, el sanitari, la gent gran... des 

dels i de les mateixos/es agents que treballen aquestes temàtiques. 
� Potenciar el treball en xarxa  amb altres entitats i administracions. 

 
Activitats  
 

• Reunions i contacte periòdic amb altres àrees i seccions municipals i centres 
educatius per la difusió del servei del Punt de Voluntariat i la Llei catalana del 
voluntariat i de foment de l'associacionisme 25/2015. 

• Participar en les reunions d'ens supramunicipals com la Comissió d'Impuls del Servei 
Comunitari impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• Reunions amb altres Punts de Voluntariat de Catalunya en el marc de les Trobades 
de Punts de Voluntariat que organitza la Generalitat de Catalunya. 

• Reunions amb Punts de Voluntariat propers territorialment per compartir recursos i 
millorar el servei. 

• Assistència a les trobades de formació i debat dels programes de voluntariat 
implantats a Barberà del Vallès però amb presència en altres territoris. 

• Reunions amb la Fundació Barberà Promoció pel disseny i la definició d'un projecte 
de voluntariat.  

 
Dirigit  
 

Àrees i seccions municipals i altres administracions. 
 
 
6.4. Compromís de qualitat del servei 
 
Descripció  
 
El Punt de Voluntariat és un servei de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que funciona des 
del març del 2015. Les dinàmiques, els protocols i l'estructura de funcionament del servei 
s'ha anat construint al territori en base a demandes d'entitats, de ciutadania i de la pròpia 
administració. Cal analitzar com valoren les persones usuàries del servei el mateix per 
mantenir un servei de qualitat. L'any 2018 es va realitzar una avaluació del servei per part de 
l'equip tècnic, la ciutadania i les entitats, però tot i així cal que aquest control de la qualitat 
del servei es faci permanentment.  
 
Objectius  
 
� Millorar el servei detectant punts forts i febles d'aquest. 
� Implicar a la ciutadania i a les entitats en la construcció del model de Punt de 

Voluntariat que es vol. 
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Activitats  
 

• Difusió de l'enquesta a les persones que formen part de la borsa de voluntariat i a les 
entitats. 

• Descàrrega i anàlisi de les respostes de l'enquesta. 
• Avaluació de les possibles millores del servei. 

 
Dirigit     
 

Ciutadania i entitats. 
 
 

6.5. Dia Internacional del Voluntariat  
 
Descripció  
 
L'Ajuntament de Barberà des del 2014 organitza un acte de celebració i reconeixement del 
Dia Internacional del Voluntariat, una oportunitat per reconèixer i posar en valor la tasca  
desinteressada que fan moltes persones i moltes entitats a la nostra ciutat; una tasca que 
passa per oferir i dedicar temps als altres, a ser persones solidàries, i construir una ciutat 
millor i un món millor. La celebració del Dia Internacional del Voluntariat és també, una bona 
oportunitat per continuar difonent el Punt de Voluntariat. 
 
Objectius  
 
� Fer un reconeixement a totes les persones voluntàries de la ciutat.  
� Reconèixer la tasca que fan les entitats amb projectes de voluntariat per la millora de 

la ciutat. 
� Divulgar i sensibilitzar la població, les entitats i les administracions, vers el voluntariat. 

 
Activitats  
 

• Disseny d'una proposta d'activitat conjuntament amb entitats i associacions. 
• Reunions de coordinació amb entitats i administracions (si s'escau) per a 

l'organització de l'acte. 
• Reserva d'espais i recursos així com la contractació de serveis per a l'acte. 
• Difusió de l'acte entre la ciutadania, les entitats i les administracions. 
• Assistència i coordinació de l'acte el mateix dia de la celebració. 
• Divulgació de l'acte entre els mitjans de comunicació. 
• Reunions d'avaluació del projecte. 

 
Dirigit  
 

Ciutadania, entitats i associacions, representants polítics i personal tècnic. 
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6.6. Projectes de voluntariat  
 

A Barberà del Vallès diferents entitats tenen projectes de voluntariat. Fer un voluntariat és 
una opció de participar en les entitats que amplia la base social d'aquestes i que molts cops 
acaba esdevenint el primer pas per formar part de les entitats coma soci o sòcia; un cop les 
persones l'han conegut mitjançant la seva acció voluntària. A continuació s'enumeren els 
projectes de voluntariat vigents, en el moment de l'aprovació d'aquest programa, a Barberà 
del Vallès: 
 
 
6.6.1 Projecte de Voluntariat: CROMA  
 
Descripció  
 
Des del curs escolar 2013 - 2014 la Fundació Autònoma Solidària (FAS), de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, està duent a terme el projecte CROMA a la nostra ciutat a través 
d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
El projecte CROMA a la nostra ciutat s'emmarca dins les actuacions del Pla Educatiu 
d'Entorn i el Programa de Voluntariat. El CROMA és un programa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que mitjançant la FAS i la facultat de Ciències de l'Educació, dóna 
suport a l’estudi a infants amb risc d’exclusió social a la comarca del Vallès Occidental. El 
programa CROMA centra la seva intervenció en el final de l’etapa de l’educació primària amb 
la finalitat d’afavorir la continuïtat i la transició entre etapes educatives; element clau per a 
afavorir la continuïtat dels estudis obligatoris amb majors garanties d’èxit. 
 
Objectius  
 

• Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació obligatòria i de l'educació 
superior dels infants en situacions desafavorides a nivell acadèmic, socioeconòmic i 
relacional, implicant i sensibilitzant a tota la comunitat universitària. 

• Contribuir en un aprenentatge en valors dels joves universitaris a partir de l'anàlisi i la 
reflexió basat en l'experiència vivencial en contextos educatius diversos i 
multiculturals, mitjançant la metodologia d'aprenentatge-servei. 

 
Activitats  
 

• Coordinació amb el departament de Comunicació de la FAS a efectes de la difusió 
del projecte. 

• Reunions de coordinació del projecte amb la responsable del Pla Educatiu d'Entorn 
• Fer difusió del projecte en els mitjans de comunicació habituals i, en especial, als i les 

joves barbarencs. 
• Organitzar i dur a terme la recepció de les persones voluntàries del CROMA a la 

nostra ciutat. 
• Difusió de la recepció de les persones voluntàries en els mitjans de comunicació 

habituals. 
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Dirigit  
 

Ciutadania, seccions municipals i la FAS. 
 
 
6.6.2 Projecte de Voluntariat: LECXIT  
 
Descripció  
 

El LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a 
través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en 
treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i 
nenes que participen en el programa.  El LECXIT es una iniciativa de la Fundació Jaume 
Bofill en col·laboració amb La Caixa i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Des de l'any 2014 el Programa de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme 
conjuntament amb el Pla Educatiu d'Entorn s'impulsa el projecte a la ciutat. L'any 2015 es va 
engegar la prova pilot del LECXIT amb alumnes de l'escola Pablo Picasso, juntament amb 
altres agents locals com la Biblioteca Municipal Esteve Paluzie. Actualment, el projecte es 
dur a terme amb les escoles Pablo Picasso, Marta Mata i del Bosc i les entitats sense ànim 
de lucre "Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant", l'AFA de l'Escola Marta Mata i l'AMPA 
de l'Escola del Bosc.   
 
Objectius  
 

• Potenciar el rendiment escolar dels infants. 
• Fomentar la participació dels membres de la comunitat en propostes socials. 
• Fomentar la implicació de la ciutadania no organitzada en l'educació de les futures 

generacions a través de l'acció voluntària. 
 
Activitats  
 

• Organització de les reunions necessàries amb diferents seccions municipals i 
associacions per tal de donar a conèixer el projecte. 

• Gestions  i  preparació de la documentació necessària per tal que es pugui dur a  
terme el projecte al municipi. 

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament. 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Reunions de coordinació, seguiment i avaluació del projecte entre els diferents 

departaments municipals implicats i l'entitat que el pilota. 
• Gestions per a la contractació d'empresa o entitat per a que realitzi la coordinació 

amb les persones voluntàries. 
• Coordinació de les persones voluntàries, les escoles i famílies. 
• Organització d'activitats assenyalades per a la dinamització del projecte. 
• Organització d'un recorregut per la biblioteca amb les famílies dels participants a 

Lecxit. 
• Contacte periòdic amb la Fundació Jaume Bofill. 
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• Gestions per a que la Fundació Jaume Bofill imparteixi la formació sobre el projecte a 
les persones voluntàries. 

 
Dirigit  
 

Seccions municipals, entitats, ciutadania, escoles, Biblioteca Esteve Paluzie i Fundació 
Jaume Bofill. 
 
 
6.6.3. Projecte de Voluntaritat: Parlem i descobrim  Barberà  
 
Descripció  
 

"Parlem i Descobrim Barberà" és una iniciativa de l'entitat SCAI, Servei Ciutadà d'Acolliment 
als Immigrants. És un projecte d'acollida lingüística en l'aprenentatge de la llengua castellana 
i acompanyament en el coneixement del nou entorn mitjançant trobades setmanals entre una 
persona voluntària i una persona nouvinguda. 
 
A través de "Parlem i Descobrim Barberà" es crea un espai d’intercanvi cultural entre la 
societat d’acollida i les persones nouvingudes a través de l’aprenentatge de l’ idioma i el 
descobriment de la ciutat, facilitant la integració de les persones nouvingudes a Barberà.  
 
Objectius  
 

• Facilitar la millora de l’aprenentatge de la llengua castellana, especialment a nivell 
oral. 

• Facilitar l’ ubicació de les persones nouvingudes a la ciutat. 
• Promoure relacions i contactes entre persones immigrades i autòctones. 
• Crear un lloc de trobada amb la societat d’acollida mitjançant el voluntariat. 
• Promoure la participació de les persones immigrades en la societat. 

 
Activitats  
 

• Organitzar les reunions necessàries amb diferents seccions municipals i associacions 
per tal de donar a conèixer el projecte. 

• Fer les gestions i la documentació necessària per tal que es pugui dur a  terme el 
projecte al municipi. 

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Reunions de coordinació i seguiment del projecte entre els diferents departaments 

municipals implicats i l'entitat que el pilota . 
 
Dirigit  
 

Seccions municipals, associacions i entitats i ciutadania. 
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6.6.4  Projecte de Voluntaritat:  Acompanyament a d omicili  
 
Descripció  
 
El Projecte "Acompanyament a domicili" és una iniciativa de l'entitat Amics de la Gent Gran.  
És un projecte que pretén fer companyia a persones grans que es troben soles amb una 
periodicitat d'un dia a la setmana durant dues hores. L'any 2018 van iniciar l'activitat de 
voluntariat a Barberà amb quatre persones usuàries i quatre persones voluntàries. 
Actualment, però, només hi ha actives dues parelles de voluntariat. L'entitat ha comunicat 
que per motius tècnics el projecte no pot créixer més a Barberà. Caldrà, doncs, buscar altres 
entitats que realitzin projectes similars.  
 
Objectius  
 

• Oferir suport afectiu i nous vincles de relació a la gent gran que els permeti trencar 
amb la seva solitud. 

• Donar sortida a les persones que volen fer voluntariat social. 
 
Activitats  
 

• Reunions amb l'entitat Amics de la Gent Gran per tal d'implantar aquest projecte a 
Barberà del Vallès. 

• Fer les reunions tècniques transversals per tal de valorar la idoneïtat d'aquest 
projecte a la ciutat.  

• Reunions de coordinació entre l'entitat que durà a terme el projecte i l'Ajuntament 
• Fer valoració conjunta de la prova pilot per tal de veure la continuïtat del projecte. 
• Cerca d'altres entitats supramuncipals amb projectes similars per tal de donar sortida 

a la inquietud de persones interessades en fer voluntariat en l'àmbit social a Barberà. 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Reunions de coordinació i seguiment del projecte entre els diferents departaments 

municipals implicats i l'entitat que el pilota. 
 
Dirigit  
 

Seccions municipals, entitats i associacions i ciutadania. 
 
 
6.6.5 Projecte de Voluntaritat: Acompanyament a per sones amb ingrés hospitalari  
 
Descripció  
 

"Acompanyament a persones amb ingrés hospitalari" és un programa de voluntariat iniciativa 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, consorci  i entitat pública. 
 
Aquest programa té l'objectiu d'aportar valor afegit dins els serveis assistencials que ofereix 
aquest consorci,  per atendre aspectes que assegurin la cura del malalt en totes les seves 
dimensions: suport emocional, companyia, conversa, entreteniment...  
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Objectius  
 

• Aportar valor afegit dins els serveis assistencials de la Corporació. 
 
Activitats  
 

• Reunions de coordinació amb la CPT per fer seguiment del projecte i dels voluntaris 
de Barberà que han estat derivats pel Punt de Voluntariat.  

• Entrevistes amb persones que volen fer voluntariat social. 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Fer valoració conjunta de la prova pilot per tal de veure la continuïtat del projecte. 

 
Dirigit  
 

Ciutadania i Corporació Parc Taulí. 
 
 
6.6.6 Projecte de Voluntariat: Protecció civil  
 
Descripció  
 

El voluntariat de protecció civil és un tipus de voluntariat que depèn de les demandes de 
mobilització de l'Ajuntament en matèria de protecció civil. A Barberà del Vallès el 2017 es va 
constituir l'Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Barberà del Vallès, una entitat amb 
la finalitat de col·laborar de manera regular en les tasques prèvies a una situació de risc o 
emergència i que es vinculen a la previsió, prevenció, planificació, formació i informació i 
sensibilització a la població en matèria de protecció civil (Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya, 2015). 
 
Objectius  
 

• Derivar persones interessades en fer aquest tipus de Voluntariat a l'associació. 
• Comunicar a la secció municipal de Protecció Civil l'interès de persones interessades 

en fer el voluntariat. 
 
Activitats  
 

• Reunions amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Barberà del Vallès per 
tal de fer seguiment en la implantació del projecte a Barberà del Vallès. 

• Reunions de coordinació amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil per fer 
seguiment del projecte i de les persones voluntàries de Barberà que han estat 
derivades pel Punt de Voluntariat.  

• Entrevistes amb persones que volen fer voluntariat de Protecció Civil. 
• Difusió del projecte entre la població. 
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Dirigit  
 
Ciutadania, secció municipal de Protecció Civil i Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Barberà del Vallès. 
 
 
6.6.7.  Projecte de Voluntaritat:  Biblioteca Escol a Marta Mata  
 
Descripció  
 
L'Escola Marta Mata considera la seva biblioteca escolar com un espai fonamental de 
comunicació i d'intercanvi; per això l'AFA de l'escola ha dissenyat un projecte de voluntariat 
on persones externes a l'escola puguin participar-hi mitjançant un voluntariat bibliotecari. 
Aquest projecte té dues vessants, d'una banda, la catalogació de llibres i de l'altra la gestió 
de la biblioteca quan aquesta està oberta.  
 
Objectius  
 

• Dinamitzar l'ús de la biblioteca del centre com a instrument per al coneixement i 
entreteniment, oberta a tota la comunitat educativa. 

• Potenciar la integració de l'ús de la biblioteca com a espai d'aprenentatge en les 
diferents àrees de coneixement mitjançant llibres i altres recursos disponibles.  

• Utilitzar la biblioteca com a recurs per motivar l'aprenentatge de la llengua i la 
integració dels i les alumnes nouvinguts/es i amb dificultats. 

 
Activitats  
 

• Reunions amb l' AFA de l'escola Marta Mata i la Direcció del centre per conèixer el 
projecte i establir la col·laboració amb el Punt de Voluntariat. 

• Acompanyament en la redacció del projecte de voluntariat mitjançant un seguiment 
continuat de l'evolució del projecte.  

• Reunions de coordinació i seguiment amb l'entitat per posar en marxa el projecte. 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Coordinar les persones voluntàries que volen participar del projecte amb l'entitat. 

 
Dirigit  
 

Ciutadania, secció municipal d'Educació, AFA de l'escola Marta Mata i centre educatiu. 
 
 
6.6.8.  Projecte de Voluntaritat:  EnTàndem  
 
Descripció  
 
L'entitat AFEV té la missió de promoure el voluntariat social universitari per lluitar contra les 
desigualtats socials d'infants i joves en exclusió o dificultats socials. El Tàndem que proposa 
AFEV és un acompanyament individual adaptat a cada infant/jove per motivar-lo, donar-li 
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confiança, fomentar l'autonomia i recolzar-lo. La joventut de Barberà del Vallès usuària prové  
dels centres de secundària del municipi.   
 
Objectius  
 

• Fomentar el voluntariat social entre els i les estudiants universitaris/es perquè puguin 
implicar-se en el món associatiu actuant contra les desigualtats i incidint positivament 
en la seva formació personal i professional. 

• Acompanyar d'una manera integral en l'educació d'infants i joves (en dificultats), fent-
los partícips de la seva pròpia educació (no tan sols beneficiaris), concentrant-se 
sobretot en les seves problemàtiques de fons, augmentant les igualtats d'oportunitats 
tan educatives com socials. 

 
Activitats  
 

• Reunions amb l'entitat AFEV per conèixer el projecte i establir la col·laboració amb el 
Punt de Voluntariat. 

• Reunions de coordinació amb l'entitat per posar en marxa el projecte. 
• Difusió del projecte entre la població. 
• Coordinar les persones voluntàries que volen participar del projecte amb l'entitat. 
• Reunions de coordinació i seguiment del projecte, un cop implantat a la ciutat. 

 
Dirigit  
 

Ciutadania,  AFEV i secció de Joventut. 
 
 
6.6.9 Projecte de Voluntaritat: Voluntariat per la Llengua  
 
Descripció  
 
El Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa i la 
creació de parelles lingüístiques per formades per un voluntari, que parla català fluidament i 
un aprenent. l’aprenentatge del català especialment a nivell oral.  
 
Aquest voluntariat està impulsat pel Consorci de Normalització Lingüística i es troba en fase 
d'adaptació tal com indica la disposició transitòria segona de la Llei de voluntariat 25/2015.  
 
Objectius  
 

• Facilitar la millora de l’aprenentatge del català especialment a nivell oral. 
 
Activitats  
 

• Difusió del projecte entre la població. 
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Dirigit  
 

Seccions municipals, ciutadania i Consorci de Normalització Lingüística. 
 
 
6.6.10 Projectes de Voluntaritat puntuals  
 
Descripció  
 
Algunes organitzacions no lucratives impulsen projectes pels quals necessiten persones 
voluntàries durant un temps determintat. Aquest voluntariat puntual, que acostumen a 
convocar entitats a nivell de Catalunya, també es vehicula a través del Punt de Voluntariat. 
Aquest pot ser el cas del Gran Recapte organitzat anualment o bé d'altres campanyes com 
"Posem-li pebrots al càncer" impulsada per la Federació Catalana d'Entiats Contra el 
Càncer. 
 
El voluntariat puntual és una oportunitat per introduir a la ciutadania en l'acció voluntària, ja 
que es tracta de projectes que no requereixen un compromís extès en el temps. A més pot 
ser també una bona opció per aquelles persones compromeses amb l'entorn que no 
disposen de prou temps per implicar-se en projectes més llargs.  
 
Objectius  
 

• Col·laborar amb entitats a nivell català. 
• Introduir a la ciutadania en el voluntariat. 
• Altres objectius vinculats als projectes en concret. 

 
Activitats  
 

• Difusió del projecte entre la població.  
 
Dirigit  
 

Ciutadania. 
 
 
7. SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM  DE LUCRE 
 
7.1 Subvencions a entitats dels àmbits de promoció de voluntariat, diversitat i 
població nouvinguda  
 
Descripció  
 
La participació en l'entramat social de la ciutat contribueix a millorar la convivència i el sentit 
de pertinença de les persones. Des de l'Àrea de Drets Cívils i Ciutadania de l'Ajuntament 
anualment es convoquen unes bases d'ajuts econòmics dirigides a entitats i associacions 
sense ànim de lucre que promoguin l'equitat de gènere, l'atenció a la dependència, la 
promoció de la salut, la protecció i el benestar dels animals, l'atenció a la població 
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nouvinguda, l'afavoriment de la cohesió social, l'atenció a la gent gran, el lleure infantil i 
l'atenció a la joventut, la convivència i el civisme, la promoció de l'activitat física i l'esport, la 
promoció cultural i cívica i la promoció del voluntariat  i que desenvolupin el seu programa 
d'activitats al municipi de Barberà del Vallès. 
 
Objectius  
 

• Afavorir la realització d'activitats en l'àmbit de la població nouvinguda. 
• Fomentar la igualtat real i efectiva en dones i homes. 
• Afavorir l’atenció i assessorament com a instruments que garanteixin l'accés 

normalitzat, efectiu i igualitari als serveis públics existents. 
• Afavorir la construcció col·lectiva d'un nou model de convivència per garantir la 

cohesió social. 
• Ajudar a identificar, canalitzar i donar suport a les demandes de les persones 

nouvingudes produïdes per situacions de desigualtat d'oportunitats. 
• Contribuir a l’eliminació dels estereotips racistes i xenòfobs. 
• Fomentar la bona acollida i integració de la població nouvinguda. 
• Possibilitar les vies de participació necessàries perquè les persones nouvingudes 

tinguin una presència activa en la vida ciutadana. 
• Afavorir accions de discriminació positiva per aconseguir una igualtat d'oportunitats 

real de la població nouvinguda en l'accés a tots els serveis i els àmbits de la vida 
comunitària. 

• Desenvolupar accions encaminades a sensibilitzar la població per a la convivència 
intercultural. 

• Crear espais de trobada per a la reflexió sobre el fet migratori. 
• Orientar les seves accions a potenciar l’intercanvi sociocultural. 
• Afavorir la realització d'activitats en l'àmbit de la promoció del voluntariat. 
• Fomentar la creació de plans de voluntariat. 
• Fomentar la igualtat real i efectiva en dones i homes. 
• Fomentar els projectes de voluntariat en alguns dels àmbits següents i amb objectius 

pertanyents, com a mínim, en algun d'aquest àmbits: igualtat de gènere, lleure infantil 
i l’atenció a la joventut, atenció a la dependència, l’afavoriment de la cohesió social i 
la promoció de la salut, atenció a la gent gran, atenció a la població nouvinguda, 
protecció i el benestar dels animals, convivència i civisme, activitat física i l’esport, 
promoció cultural i cívica, promoció i implantació del projecte LECXIT de la Fundació 
Jaume Bofill als centres educatius. 
 

Activitats  
 

• Anàlisi de les sol·licituds d'ajuts presentades per les entitats i associacions que 
presenten projectes de voluntariat i de l'àmbit de la diversitat i població nouvinguda. 

• Elaboració dels informe de valoració dels projectes presentats. 
• Elaboració del conveni per regular la concessió de subvencions entre les entitats i 

l'Ajuntament. 
• Seguiment de les actuacions dels convenis establerts. 
• Informe valoració i justificació dels convenis establerts. 
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Dirigit  
 

Associacions i entitats. 
 
 
8. RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
8.1 Relacions amb la Generalitat de Catalunya  
 
Descripció  

 
El Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme manté relacions 
periòdiques per impulsar actuacions coordinades en l'àmbit de l'associacionisme i el 
voluntariat, principalment amb el Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Objectius  
 

• Conèixer les polítiques sobre els àmbits del Programa que s'impulsen des de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Obtenir assistència tècnica i cooperació pel desenvolupament de polítiques de drets 
civils, de civisme, de cohesió social, de mediació i de voluntariat al municipi. 

 
Activitats  
 

• Participació en les diferents accions formatives, jornades, trobades i reunions  
organitzades des de la Generalitat de Catalunya. 

• Presentació de projectes a les convocatòries d'ajuts en el marc del Contracte-
Programa per al desenvolupament de projectes de l'àmbit del Voluntariat. 

 
 
8.2 Relacions amb la Diputació de Barcelona  
 
Descripció  
 

El Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme manté relacions 
periòdiques tant polítiques com tècniques per impulsar actuacions coordinades en l'àmbit de 
la diversitat, la mediació i l'associacionisme, principalment amb el Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. 
 
Objectius  
 

• Conèixer les polítiques sobre els àmbits del Programa que s'impulsen des de la 
Diputació de Barcelona. 

• Obtenir assistència tècnica i cooperació pel desenvolupament de polítiques de 
diversitat, de drets civils, de civisme, de cohesió social, de mediació i de voluntariat al 
municipi. 
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Activitats  
 

• Participació en les diferents accions formatives, jornades i reunions  organitzades des 
de la Diputació de Barcelona. 

• Presentació de projectes a les convocatòries sobre ajuts econòmics i/o suport tècnic 
en els àmbits de la convivència, mediació, diversitat i associacionisme, principalment, 
que es convoquin des de la Diputació de Barcelona. 

 
 
8.3 Relacions amb la Federació de Municipis de Cata lunya  
 
Descripció  
 

El Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme manté relacions tant 
polítiques com tècniques per impulsar actuacions coordinades en l'àmbit de la immigració, la 
mediació, l'associacionisme i el voluntariat, principalment amb la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
Objectius  
 

• Conèixer les polítiques sobre els àmbits del Programa que es recolzen des de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Activitats  
 

• Participació en les reunions i accions formatives impulsades des de la Federació de 
Municipis. 

 


