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0. PRESENTACIÓ 

 

Segurament l'educació cívica és un dels debats més vius que actualment aborda el món 
local. El civisme ens parla de la relació de la nostra ciutat amb la ciutadania, dels 
comportaments i les actituds de les persones en l'espai públic municipal.  La cultura cívica 
pròpia d'una societat democràtica avançada necessita eines destinades a construir una 
ciutadania més activa i inclusiva.  
 

Els Ajuntaments som institucions claus per fomentar la cultura cívica, per implicar a persones 
en allò que passa a la seva ciutat i també per lluitar contra les conductes incíviques. 
 
Per això, les polítiques de Ciutadania, Convivència i Civisme impulsen projectes en àmbits 
com el de la immigració, els drets civils, el civisme, la cohesió social, la mediació i el 
voluntariat, serveis destinats a la co-responsabilització de la ciutadania en l'exercici dels seus 
drets i deures. En tots ells, es fomenten actuacions educatives, divulgatives, de diàleg i  
sensibilització social i es treballen valors i actituds que faciliten i milloren l'exercici de la plena 
ciutadania en el marc de la comunitat. Totes aquestes iniciatives han d'esdevenir una 
oportunitat per enfortir la comunitat gràcies a generar una ciutadania compromesa i 
informada i orgullosa de pertànyer a la seva ciutat. 
 

El servei del Punt de Voluntariat de Barberà del Vallès, ja té més de dos anys de 
funcionament i continua tenint molt bona acollida per part de la ciutadania i entitats. 
 
El Servei Municipal de Mediació i Convivència és referent per a altres ciutats del nostre 
entorn i forma part dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona. 
És a dir, formar part d'un grup de municipis que estan involucrats en la millora continua dels 
serveis prestats a la ciutadania.  
 
Ambdós serveis compten amb enquestes dirigides a conèixer el grau de satisfacció de les 
persones usuàries respecte a l'atenció rebuda. 
 
Aquest any 2018 neix el nou projecte d’Intervenció, suport i assessorament a les Comunitats 
de Veïns i Veïnes, i en concret per a l'edifici de Ronda Santa Maria, 211. Aquest nou projecte  
es justifica per l’existència d’una diversitat plural de problemàtiques existents que posen en 
risc la convivència dins la comunitat és per aquest motiu que l’Ajuntament ha apostat per fer-
hi una intervenció directa, transversal i coordinada entre les diferents administracions i 
seccions municipals amb competència per a la resolució de la problemàtica detectada. 
 
 

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.  
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• 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. 
 

• 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. 

 
• Oferir projectes adreçats a l'acollida i integració de la població nouvinguda 

 
• Oferir atenció personalitzada sobre els tràmits d'estrangeria per tal que la població 

nouvinguda tingui una situació administrativa regular.  
 

 

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. 
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• 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. 

 
• Afavorir el procés formatiu de la població nouvinguda de manera que es pugui 

garantir la seva integració en la societat d'acollida  
 

• Mantenir el servei d'informació i assessorament jurídic d'estrangeria  
 

 

3.  MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA CIUTADANA  

 
3.1 Formació per a la prevenció i gestió dels confl ictes amb ciutadania i entitats 
 

Descripció  

 

Desenvolupament d’activitats dirigides a reflexionar sobre les actituds, rols, 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) 

• 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. Entre ells, es vol proposar una formació en mediació i gestió de conflictes, 
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adreçat a monitores i monitors d'activitats de lleure, escolars, entitats esportives, 
socorristes, associacions juvenils, etc. 

• 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. Durant 2018, es 
continuaran els cercles de diàleg amb l'alumnat de l'escola Can Serra. 

 
* 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.  

 
En aquest sentit, durant 2018 des del Servei de Mediació, es proposa la realització d'un 
projecte comunitari d'acostament i atenció a comunitats de veïns i veïnes amb 15 o menys 
habitatges, amb l'objectiu de donar a conèixer i promoure la mediació i la gestió dialogada de 
conflictes, conèixer de prop quines són les seves necessitats i les problemàtiques i realitzar 
formacions, per una banda, que estimulin la generació d'habilitats i recursos comunicatius, 
de gestió emocional i gestió de conflictes; i, per l'altra, informin sobre la propietat horitzontal i 
donin suport en l'organització i la gestió interna de la comunitat. 
Així, es pretén fomentar la creació d'una xarxa de veïns i veïnes, compromeses amb la 
convivència a les comunitats i a la ciutat. 
També es vol confeccionar una guia del bon veïnatge, que esdevingui una eina de consulta 
de la informació bàsica sobre la llei de propietat horitzontal, idees, propostes i suggeriments 
per a la millora de la convivència i l'organització de la comunitat. La guia està pensada com a 
un instrument d'acompanyament per a tota la ciutadania del municipi, sent de comprensió 
fàcil i útil en la seva aplicació. 
A la vegada, durant 2018, des del Servei una persona mediadora prestarà un suport tècnic a 
una gran comunitat de veïns i veïnes, amb l'objectiu d'ajudar a reduir les problemàtiques 
existents i generar una xarxa de veïns i veïnes proactives, que permeti assolir una comunitat 
més implicada i capacitada per autogestionar la seva convivència. 
Aquestes intervencions estan emmarcades dins el Pla Municipal de Millora de la 
Convivència, que compta amb el recolzament de la Diputació de Barcelona. 
 

• Disseny i preparació del material específic i organització dels tallers, xerrades, 
cercles de diàleg, etc. 
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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 dels conflictes 
 
 
Descripció  
 
Establir ponts entre 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. El model de 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. 
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-

los co-responsables i partícips 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 

 

 

 

                                                 
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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Adreçat a  

La ciutadania 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 per a la prevenció i gestió de ls conflictes amb persones agents 
derivadores 

 

Descripció  

 

Realització de reunions de coordinació i formacions específiques (i/o actualitzacions) per a 
personal de les diverses àrees municipals i d’altres administracions, que esdevenen 
persones agents socials, derivadores de casos i gestores de conflictes. 
Es tracta de treballar colze a colze amb aquestes 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 vol detectar les dificultats que tenen els i 
les professionals per derivar casos al servei, la seva utilitat i quins feed-back i necessitats 
formatives en precisen. 
Es proposa fer unes formacions de presentació del servei i la mediació i 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, 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 aquestes 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 plegats i plegades en xarxa per millorar la convivència i la cohesió 
ciutadanes  

 

Activitats  

 

• Reunions de presentació i coordinació amb les persones responsables d’aquests 
agents socials 

• Creació i/o renovació de protocols d’actuació amb els diferents agents socials 
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• 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 a aquests i aquestes professionals. Per exemple, pel primer trimestre 
de 2018 està programada una formació, adreçada al personal de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana, amb l'objectiu d'enfortir les habilitats relacionals i comunicatives d'aquest 
equip de professionals, difondre les activitats del Servei i el rol de la persona 
mediadora i reafirmar el vincle entre els dos departaments. 

• Cursos sobre com informar i derivar casos al Servei de mediació per a diferents 
professionals en contacte directe amb la ciutadania 

 

Adreçat a  

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

 

3.4 Difusió del Servei Municipal de Mediació i Conv ivència Ciutadana 

 

Descripció  

 
Realització d’accions difusores i promocionadores 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 
divulgar la cultura de la pau i el diàleg. 
 
 
Objectius  

• Promoure el Servei de mediació i la gestió cooperativa dels conflictes 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 del Servei i les tècniques col·laboratives de conflictes entre 
personal tècnic municipal, consistori, agents socials, associacions, entitats i població 
en general de la vila 
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• 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 centres cívics i 
d’altres mitjans (ràdio, diaris, etc.) 

• Distribució i difusió del tríptic i pòster del Servei 
• 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 

• Proposta de realització d'una jornada anual de mediació a la ciutat amb la participació 
de regidors i regidores, personal tècnics municipal, especialistes en mediació i 
persones usuàries del servei 

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

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

 

Adreçat a  

El personal tècnic, entitats, associacions i ciutadania  

 
 
3.5   Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d e Barberà del Vallès i la Diputació 
de Barcelona per l'impuls i 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 consolidació del Servei Municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana de Barberà del Vallès. 
 

Objectius  

 

• Contribuir a 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, s'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  

 

• Elaboració de la fitxa de seguiment trimestral amb els dades i indicadors del servei 
dissenyada per a la Diputació de Barcelona 

• Elaboració de la Memòria del servei seguint el model estructurat i dissenayt per la 
Diputació de Barcelona 

• Reunions de seguiment del conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona 
• Fer les gestions necessàries per a l'aprovació del conveni de col.laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament.  
• Assistència de l'equip professional de persones mediadores a les reunions i sessions 

de treball organitzades per a la Diputació de Barcelona. 
 
Adreçat a  

 

Equip de persones mediadores, personal tècnic municipal, entitats, associacions i ciutadania  
 

 
3.6   Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d e Barberà del Vallès i el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalu nya 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 de la Generalitat 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 
• Posar a disposició del Departament de Justicia, i en especial del partit judicial de 

Cerdanyola el Servei Municipal de Mediació i Convivència per tal de que ofereixi 
aquest servei entre la població que té obert un cas davant els tribunals.  

 

Activitats  

 
• Elaboració de la Memòria anual del servei que reflectixi les actuacions dutes a terme 

en el marc d'aquest conveni. 
• Presentació de la Memòria al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
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• Reunions de seguiment del conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya- 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

• Fer les gestions necessàries per a l'aprovació del conveni de col.laboració entre la 
Generalitat de Catalunya- Centre de Mediació i l'Ajuntament.  

• Assessorament tècnic a l' equip de persones mediadores del Servei Municipal de 
Mediació i Convivència  

• Comunicació de les activitats realitzades pel Servei Municipal de Mediació i 
Convivència al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

 
Adreçat a  

La ciutadania  

 
 
3.7   Avaluació i innovació del Servei Municipal de  Mediació 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 la participació, des de l'any 2010, en els Cercles de Comparació 
Intermunicipals de la Diputació. Això, significa formar part d'un grup de tècnics municipals, 
que estan involucrats en la millora continua dels serveis prestats a la ciutadania.  
 

Objectius  

 

• Escoltar i recollir les opinions, suggeriments, queixes, peticions, etc. de la ciutadania 
• 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 
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Activitats  

 

• Realització d'enquestes de satisfacció a les persones participants en processos de 
mediació i a les persones que assisteixen a les activitats formatives 

• Reunions de coordinació amb altres professionals del territori, on s'estableixen i 
revisen protocols i formes de col·laborar junts i 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 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 referents tècnics i polítics 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, entitats, persones mediadores i altres professionals 

 
 
 
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. 
 



 

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

                 Web: www.bdv.cat 

 16

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. 
 

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 
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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.  
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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  

 

 

4.4 Tallers d'educació pels drets humans i el fet m igratori  

 
Descripció  

 

Aquest nou programa es porta a terme en col.laboració amb les entitats SCAI (Servei 
Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant) i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Aquest taller 
preten acostar la realitat i complexitat de la societat pluricultural actual als joves estudiants, 
incidint en el fenòmen migratori, el respecte als drets humans i la cultura dels altres, el qual 
estarà conduït per dos professionals educatius. En funció del grup classe a qui vagi dirigit 
l’activitat (edat, origen, nivell cultural...) s’adaptarà el taller per tal d’assolir els objectius 
proposats. 
 

Objectius  

 
• Sensibilitzar al jovent sobre la realitat de la immigració perquè tinguin una mirada més 

àmplia del fet migratori i l’esforç humà que implica la immigració. 
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• Donar eines per reflexionar al voltant de la informació que tenim sobre la immigració. 
• Facilitar la normalització del fenòmen migratori . 
• Informar i sensibilitzar al jovent promovent una cultura que eduqui en els drets 

humans. 
• Aprendre a valorar els altres com iguals. 
 

Activitats  

 

• Reunió preparatòria taller entre el centre educatiu, l’Ajuntament i els professionals que 
el duran: característiques dels taller (metodologia, vídeos que es visualitzaran i drets 
humans que es volen treballar), característiques grup classe, espais on es durà a 
terme l’activitat, el material necessari (pantalla, projector i portàtil)...  

• Acordar els aspectes organitzatius dels diferents tallers amb l'Institut 
• Finalitzat el taller, es farà reunió de valoració entre el centre educatiu, l’Ajuntament i 

els professionals que l'han dut a terme. 
• Avaluació d'aquesta nova activitat oferida als Instituts 
 

Dirigit  

 
Alumnes de secundària  
Seccions municipals  
 

 

4.5 Tallers d’educació en valors i  sobre la cultur a de la mediació  

 

Descripció  

 

Desenvolupament d’activitats dirigides a reflexionar sobre les actituds, rols, 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 
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• Difondre entre la comunitat educativa el Servei Municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana i la mediació, així com d’altres tipus d’intervencions que s’hi desenvolupen 
(facilitació, contenció, orientació, assessorament... de conflictes; xerrades, cursos, 
etc.)  

• Estimular la comunitat educativa en la difusió dels beneficis de la mediació com a 
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 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 un mateix 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 grans i amb una afectació més 
gran i estesa entre les persones del seu entorn. És a dir, és un recurs que pot contribuir a la 
millora de la seva salut i 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 dins el grup. 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 persones del grup. 
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• 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, futur, la relació entre les persones, etc. 

� Emocions. Si són capaços de viure-les i expressar-les, reconèixer-les, regular-les, 
gestionar-les...la importància que tenen en la comunicació i la convivència, prejudicis, 
etc. 

� 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. Construim Convivèn cia  pel professorat 
de secundària 

Es tracta d’un taller organitzat en 4 sessions més 1. A les primeres 4 sessions, es treballaran 
els següents temes: 
 
 
� 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, futur, 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. 
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• 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 3 sessions. Es demana l’assistència a totes les 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 m estres, 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 

 

• Tallers de tècniques mediadores, comunicació i nego ciació 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 
 

Adreçat a  

 

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 s'està desenvolupant una 
campanya per afavorir una tinença responsable d'animals i garantir una bona convivència 
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entre persones i animals, de manera que els animals no representin un risc, un perill o 
incomoditat per altres persones o animals que hi hagin a la ciutat.   
 

Objectius  

 

• 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.  
• Atendre consultes sobre l'articulat referits a la convivència i civisme de l'esmentada 

ordenança a la ciutadania, entitats i seccions municipals 
 

Activitats  

 

• Reunions amb els serveis tècnics de Salut i Via Pública per tal de revisar els conceptes a 
reforçar en aquesta campanya.  

• Reunions amb les persones dissenyadores de la campanya publicitària per tal de fer 
l'encàrrec corresponent. 

 
 
Dirigit  

 

Ciutadania, entitats i seccions municipals  

 
 

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. 
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• 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 
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.  
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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  

 
 
5.4 Pla d'Acollida per a persones nouvingudes 

 
Descripció  

Els Ajuntaments del Vallès Occidental estan treballant en l'actualització del Pla d'Acollida 
Comarcal, coordinats a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per donar 
resposta a l'arribada de persones nouvingudes tant si provenen de terriotrois en conflicte a la 
mediterrània com si arriben al nostre país per d'altres motius.  
 
Aquest Pla d'Acollida inclourà: 
 
- Identificació de les necessitats, mitjançant la participació de les entitats que ja participen en 
el sistema d'acollida als diferents municipis. 
- Identificar el mapa de recursos comarcals per poder atendre les necessitats. 
- Recollir de forma ordenada el conjunt d'actuacions que es posaran en marxa 
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Activitats  

 

• Reunions tècniques amb el Consell Comarcal per tal de poder participar i incorporar-
nos en el Pla d'Acolllida Comarcal. 

• Fer les gestions necessàries per tal de l'Ajuntament de Barberà del  Vallès es pugui 
adherir al Pla. 

• Identificar els recursos actuals existents per a la població nouvinguda 
• Fer les gestions necessàries per a la implantació del Pla en el municipi. 
 

Dirigit  

 

Població nouvinguda 

 
 
5.5 Servei de Primera Acollida per a població nouvi nguda 

 

Descripció  

En compliment del que marca el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i la Llei 10/2010, d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, l'Ajuntament vol posar a l'abast el 
nou servei de primera acollida, amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal de les 
persones estrangeres que arriben a la nostra ciutat. 
  
És un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials d'informació i 
formació de les persones nouvingudes. Consistirà en  una  atenció personalitzada a les 
persones estrangeres i recent empadronades a la ciutat, a qui s'entrevistarà per tal de 
detectar les seves necessitats i fer les corresponents derivacions a d'altres serveis.  
 

Objectius  

 

• Acolliment integral de les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats 
i institucions i serveis municipals.  

• Ajut a la integració social de les persones immigrants. 
 

Activitats  

 

• Elaboració d'un document de condicions tècniques per a la contractació externa d'un 
servei de primera acollida 

• Gestions necessàries per formalitzar l'encàrrec extern pel desenvolupament del 
servei de primera acollida    

• Localització física d'un espai confidencial per l'atenció personalitzada d'aquestes 
persones  
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• Reunions de coordinació entre la secció d'Estadística i el Programa Municipal de 
Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme per tal d'establir un protocol de 
derivació   

• Reunions de presentació del nou servei a les seccions municipals, grups municipals i 
a la ciutadania i entitats  

• Accions de difusió del nou servei  
• Comunicació del nou servei a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
• Reunions de coordinació i seguiment entre l'empresa o entitat adjudicatària del servei 

i l'Ajuntament  
 

Dirigit  

 

Població nouvinguda   
Seccions municipals, ciutadania i entitats   
 
 

5.6 Servei d’informació i assessorament jurídic d’e strangeria per a la població 

nouvinguda 

 

Descripció  

 

Les entitats SCAI, Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, i AMIC, Associació d'Ajuda 
Mútua d'Immigrants a Catalunya, realitzaran el servei d'informació i assessorament jurídic 
d'estrangeria per a la població nouvinguda a Barberà del Vallès durant l’any 2017. Aquest 
servei dóna informació i assessorament sobre els tràmits d’estrangeria (autoritzacions de 
residència i treball, renovacions de targetes de residència i treball, reagrupament familiar, 
arrelament social, familiar i laboral, tràmits de familiars de ciutadans europeus, procediments 
d’expulsió, recursos administratius contra resolucions desfavorables de l’Oficina 
d’Estrangeria i els drets socials de les persones estrangeres) a la població nouvinguda de la 
ciutat i de la demarcació de Barcelona, de forma gratuïta.                                    .       
 
Objectius  

 

• Acollir integral de les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats i 
institucions locals i municipals.  

• Ajudar a la integració social de les persones immigrants. 
• Donar suport a la regularització de les persones immigrants. 

 

Activitats  

 

• Gestions necessàries per assegurar els desplaçaments de les persones assessores 
especialitzades en temes jurídics d’estrangeria a Barberà del Vallès 
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• Reunions periòdiques de coordinació entre els serveis tècnics del Programa de Drets 
de la Ciutadania, Convivència i Civisme i les persones assessores especialitzades. 

• Atenció individualitzada a la població nouvinguda en matèria assessorament jurídic 
d’estrangeria. 

 

Dirigit  

 

Població nouvinguda   

 
 
5.7 Sessions informatives sobre l'aplicació de la L lei d'Estrangeria per a població 
nouvinguda  
 
 
Descripció  

 
Des del Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme es treballa per 
a que la població immigrada tingui regularitzada la seva siutació administrativa, conegui 
quins són els seus drets i deures i  tingui accés a una informació de qualitat, de manera 
gratuïta. Des del servei d'assessorament jurídic d'estrangeria s'ha valorat positivament 
organitzar  un o dos monogràfics a l'any sobre temes concrets que sovint són consultats i 
objecte de tràmit en els darrers anys.  
 
Aquest any 2018 s'ha publicat una nova instrucció sobre com sol.licitar la nacionalitat. Un 
cop hagi surtit l'odre de com aplicar aquesta novetat s'organitzarà la sessió informativa.  
 
 
Objectius  
 

• Potenciar l'accés a una informació de qualitat en màteria de la Llei d'Estrangeria  
• Ajudar a la integració social de les persones immigrants. 
• Donar suport a la regularització de les persones immigrants. 

 

Activitats  
 

• Reunions de coordinació amb les entitats que presten el servei d'assessorament 
jurídic d'estrangeria per tal d'acordar la temàtica de les sessions monogràfiques 

• Gestions necessàries per a l'organització de les sessions 
• Convocatòria a la població nouvinguda usuària del servei d'assessorament jurídic 

d'estrangeria i persones estrangeres recentment empadronades, principalment 
• Reunions de valoració de les sessions monogràfiques amb les entitats que presten el 

servei d'assessorament jurídic d'estrangeria  
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Dirigit  
 
Població nouvinguda 
 
 

5.8  Formació en societat catalana i coneixements l aborals per a població nouvinguda 
 
 

Descripció  

 
D'acord amb el decret 150/2014, de 18 de novembre, d'acollida a les persones immigrades el 
qual fa referència als coneixements en societat catalana - mòdul C- i coneixements laborals - 
mòdul B- que han de disposar les persones immigrades a Catalunya, l'Ajuntament té previst 
facilitar aquestes formacions a les persones empadronades a la ciutat. 
Aquestes formacions proporcionen continguts sobre els trets fonamentals de Catalunya i de 
Barberà del Vallès, drets i deures fonamentals, els serveis públics, la participació en el teixit 
associatiu, etc. i també sobre els drets i deures laborals, el règim jurídic laboral, serveis 
ocupacionals, com buscar feina i com autoocupar-se, principalment. 
 

Objectius  

 

• Acolliment integral de les persones immigrants 
• Oferir coneixements bàsics sobre la societat d'acollida i els seus coneixements 

laborals a les persones immigrades.  
 

Activitats  

 

• Gestions necessàries per a la contractació dels dos mòduls formatius a entitats i /o 
empreses especialitzades   

• Organització dels mòduls formatius 
• Convocatòria de les accions formatives a les persones destinatàries 
• Assistència a les formacions 
• Avaluació i valoració del curs a les persones assistents al curs  
• Reunió d 'avaluació i valoració dels cursos amb l'empresa o entitat que ha dut a 

terme aquestes formacions  
 

Dirigit  

 

Població nouvinguda   
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5.9 Servei de traducció i interpretació per a pobla ció nouvinguda 

 

Descripció  

 

Una de les necessitats específiques de les persones nouvingudes segons el seu origen és el 
desconeixement de la llengua vehicular de la societat d'acollida en el moment de l'arribada. 
El servei pretén evitar situacions de desigualtat degudes a aquest desconeixement i facilitar 
l'acollida a les persones nouvingudes per part dels professionals d'atenció directa. 
 

Objectius  

 

• Facilitar la comunicació entre professionals de diferents àmbits i les persones 
nouvingudes a través d'un suport lingüístic oral o escrit. 

• Facilitar l'accés d'altres professionals municipals als serveis de traducció i 
interpretació existents. 

• Donar informació i orientar cap els recursos existents que tenen com a objectiu la 
capacitació lingüística en llengua catalana i castellana. 

 

Activitats  

 

• Canalitzar i tramitar les demandes de traducció lingüística d'entrevistes i/o d'escrits 
que es produeixin per part de professionals dels diferents àmbits. 

 
Dirigit a  

 

Professionals dels serveis municipals de serveis socials i dels centres educatius de Barberà  
Persones nouvingudes que no coneixen ni el català ni el castellà. 
 
 
 
 

6. INTERVENCIÓ, SUPORT I ASSESSORAMENT A LES COMUNI TAT DE VEÏNS I 

VEÏNES  

 

6.1 Edifici Ronda Santa Maria, 211 
 

Descripció  

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya promogué a la nostra ciutat 81 habitatges amb 
protecció oficial en règim d’arrendament. Aquesta promoció va quedar acabada l’any 2010. 
Aquest bloc d’habitatges de Ronda Santa Maria, 211, està format per una planta baixa amb 
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locals i nou plantes d’alçada, de les quals cadascuna gaudeix d’un total de nou habitatges. 
Destacar que 3 d’aquests pisos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els 
habitatges gaudeixen d’un dormitori i tots tenen com a espai vinculat una plaça 
d’aparcament. La superfície útil oscil·la entre els 37’76 m2 i 39’24 m2. Aquests habitatges 
inicialment foren destinats al col·lectiu de gent gran (persones de més de 65 anys o majors 
de 60 pensionistes); a joves fins a 35 anys, persones separades i/o divorciades judicialment i 
privades de l’ús del domicili familiar i sense menors al seu càrrec; persones amb algun tipus 
de minusvalia i barberencs i barberenques amb mobilitat reduïda i amb necessitat d'un 
habitatge adaptat. Degut a l’existència de diversitat de problemàtiques a l’edifici i agreujada 
per la recent crisi socioeconòmica, des de l’Ajuntament s’ha pres la decisió de fer una 
intervenció directa en aquest edifici. 
 

Per aquesta intervenció, des dels serveis tècnics d’aquest Programa, s’ha sol·licitat suport 
tècnic i econòmic a la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta intervenció es fa transversalment i de manera coordinada amb les seccions 
municipals que tenen competència per a la resolució de la problemàtica detectada a través 
d’una taula de coordinació político-tècnica amb membres de la Diputació de Barcelona, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i d’aquest Ajuntament. 
 

Objectius  

 
• Conèixer les necessitat i conflictes de la comunitat de veïns i veïns per tal de 

planificar una atenció integral i adaptada a les seves necessitats. 
• Rebaixar la tensió veïnal i transmetre al veïnat que s’està treballant per resoldre i 

reduir la problemàtica i els conflictes existents. 
• Contribuir a la reducció de les problemàtiques i conflictes per tal de millorar la 

convivència a l’edifici. 
• Iniciar un procés d’acompanyament i suport a la comunitat que a més permeti establir 

una xarxa de veïns i veïnes que puguin assumir els protagonisme de les actuacions, 
que col·laborin en el retorn de la confiança en la resta del veïnat i participin en la 
creació d’un nou marc de convivència a l’edifici. 

• Capacitar a la futura xarxa de veïns i veïnes proactius per gestionar els afers 
col·lectius a mig termini, aconseguint una comunitat implicada, autònoma i amb 
capacitat d’autogestionar la convivència. 

• Facilitar eines per a la constitució formal de la comunitat i per una prevenció i 
resolució alternativa dels conflictes.  
 

 
Accions  
 

• Fer les gestions per a la contractació externa d’un servei de suport tècnic pel pla de 
millora de la convivència d’aquest edifici. 

• Reunions de seguiment entre l’empresa contractada i l’Ajuntament per al suport de la 
comunitat. 
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• Gestions necessàries per convocar les reunions de la taula de coordinació político-
tècnica amb membres de la Diputació de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i d’aquest Ajuntament. 

• Assistir a la reunions de la taula de coordinació 
 
 

Dirigit a  

 

Seccions municipals i veïns i veïnes de l’edifici 
 
 
 
7. VOLUNTARIAT 

 

7.1 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. 
 

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 voluntaria 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. 
 

Activitats  

 

• Atenció al públic 
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• 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 

 

 

7.2 Formació en Voluntariat dirigit a associacions i entitats i a 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 
 

Objectiu:  

 

• 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.  

 

 
 



 

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

                 Web: www.bdv.cat 

 35

Activitats  

 

• 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 

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

• Fer el 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  

 
 
7.3 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.  
 

Objectiu  

 
• Promocionar el voluntariat en sectors com l'educatiu, el sanitari, la gent gran... des 

dels i de les mateixos 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. 
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• 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. 

 

Dirigit  

 

Àrees i seccions municipals i altres administracions 

 

7.4. 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.  
 

Objectiu:  

 

• 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. 
 

Activitats  

 

• Disseny de dues enquestes de satisfacció amb el servei; una destinada a les 
persones usuàries i un altra a les entitats. 

• Introducció de les preguntes i opcions de resposta en un programari web que permet 
respondre online i recollir les respostes de manera automatitzada. 

• 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. 
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Dirigit     

 

Ciutadania i entitats 

 

 

7.5. Dia Internacional del Voluntariat  

 

Descripció  

 

L'Ajuntament de Barberà ve organitzant 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. 
 

Objectiu  

 

• 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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7.6. 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: 
 

 

7.6.1 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 

joves barberencs. 



 

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

                 Web: www.bdv.cat 

 39

• 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 

 
Dirigit  

 

Ciutadania, seccions municipals i la FAS 

 

7.6.2 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  
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• 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 

• Coordinar les persones voluntàries, les escoles i famílies. 
• Organització d'activitats assenyalades per a la dinamització del projecte 
• Contacte periòdic amb la Fundació Jaume Bofill 
• 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 Bofill 

 
 
7.6.3. Projecte de Voluntariat: 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 
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• 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 

 
 
7.6.4  Projecte de Voluntariat:  Acompanyament a do micili 

 

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.  
 
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. 
• 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 
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7.6.5 Projecte de Voluntariat: Acompanyament a pers ones 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...  
 

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 

 
 
7.6.6. 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 s'ha 
constituït l'Associació de Voluntaris 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 
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• 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 
col·laborar 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  

 
 

Dirigit  

 

Ciutadania, secció municipal de Protecció Civil i  Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Barberà del Vallès 
 

 

7.6.7.  Projecte de Voluntariat:  Banc d'Aliments d e la Parròquia Santa Maria 

 

Descripció  

 
La Parròquia Santa Maria disposa d'un banc d'aliments destinat a aquelles persones 
derivades de Serveis Socials de l'Ajuntament. 
 
És un projecte que pretén dotar de suport alimentari bàsic a les persones més necessitades, 
lluitant contra la fam a través del treball contra el malbaratament alimentari, disposa d'un 
Banc d'Aliments i d'un supermercat solidari.  Participar en aquest projecte permetrà a les 
persones voluntàries sensibilitzar-se amb les persones més necessitades al mateix temps 
que aprendre com es gestiona un servei de repartiment d'aliments. 
 

Objectius  

 

• Garantir l'accés a una alimentació bàsica per a tothom. 
• Evitar el malbaratament d'aliments. 
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Activitats  

 

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

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

 

Dirigit  

 

Ciutadania i Parròquia Santa Maria 

 

7.6.8.  Projecte de Voluntariat:  Biblioteca Escola  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 alumnes nouvinguts 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. 
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Dirigit  

 

Ciutadania, seccions municipals AFA de l'escola Marta Mata i centre educatiu 

 

 

7.6.9.  Projecte de Voluntariat:  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 
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 seccions municipals 
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7.6.10.  Projecte de Voluntariat:  Intercanvi exper iències gent jove – gent gran 

 

Descripció  

 
Projecte presentat en el marc del Pla Local de Joventut 2017/2020 de Barberà del Vallès, 
dins de l'àmbit de Convivència i participació.  
 

La base del projecte és l'aprenentatge com a valor individual imprescindible, relacionat amb 
l'experiència. És per això que es planteja el foment de la interacció dels i les joves amb la 
gent gran i amb la finalitat que es puguin compartir les vivències pròpies i personals, que 
puguin ser d'utilitat per al dia a dia i la vida d'ambdós col·lectius.  
 
 
Objectius  
 
Foment de les relacions i l’intercanvi d’experiències intergeneracional aprofundint en la 
cohesió social a la comunitat 
 

Activitats  

 

• Reunions amb les seccions de joventut i gent gran per posar en marxa el projecte. 
• Reunions amb les entitats de gent gran i de gent jove 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  

 

Seccions de joventut i de gent gran, entitats i ciutadania 

 

7.6.11 Projecte de Voluntariat: 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.  
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Objectius  

 

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

 

Activitats  

 

• Difusió del projecte entre la població  

 

Dirigit  

 

Seccions municipals, ciutadania i Consorci de Normalització Lingüística 

 

 

8. SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM  DE LUCRE 

 

8.1 Convenis d'activitats i infraestructures a enti tats i associacions 

 
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 Serveis Personals 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 
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. 
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• 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  
• Informe de valoració del projecte presentat 
• Revisió de conveni de col·laboració entre les entitats i l'Ajuntament 
• Seguiment de les actuacions dels convenis establerts 
• Informe valoració i justificació dels convenis establerts 
 
 

Dirigit  

 

Associacions i entitats 
 
 
 
9. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

9.1 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 la immigració, 
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l'associacionisme i el voluntariat, principalment amb la Direcció General d'Immigració i el 
Departament Acció Ciutadana 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 d' 
immigració, 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 sobre ajuts econòmics i/o suport tècnic 
en l'àmbit del voluntariat del Departament d’Acció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya 

• Contracte-Programa per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de la immigració 
des de la Direcció General d'Immigració de la Generalitat de Catalunya  

 

 

9.2 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 immigració, la mediació, l'associacionisme i el voluntariat, 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 d' 
immigració, de drets civils, de civisme, de cohesió social, de mediació i de voluntariat 
al municipi 

Activitats  

 
• Participació en les diferents accions formatives, jornades i reunions  organitzades des 

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

 

 

9.3 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. 


