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OBJECTIUS
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) és present a Vic des del 2014, impulsat
per l’Obra Social “la Caixa” i promogut a la ciutat
per l’Associació Tapís i l’Ajuntament de Vic.
Es tracta d’un projecte de ciutat, que treballa
per la millora de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.
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Amb aquesta memòria et convidem a conèixer
les principals dades, iniciatives i projectes que
s’han desenvolupat a Vic en el marc del Projecte ICI en aquests darrers sis anys.
Aquest document també vol ser un reconeixement i agraïment a la bona feina feta per la
ciutadania, les persones professionals i les que
assumeixen responsabilitats polítiques, en el
seu compromís per a construir una ciutat més
inclusiva, amable i cohesionada.

Millorar la convivència ciutadana
intercultural en el pla de la ciutadania
general, i en el de les minories socials.
Millorar les condicions de vida
dels vigatans i vigatanes.
Impulsar un procés col·lectiu
de transformació social i de les institucions per
adaptar-se a les necessitats de la comunitat.

Possibilitar la participació
en igualtat de condicions de tothom.
Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que complementin
les polítiques públiques ja existents, generadors de benestar i cohesió social, que donin
resposta a les necessitats de les persones,
especialment les que pateixen situacions de
vulnerabilitat social.
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EIX HISTÒRIC DEL PROCÉS COMUNITARI

2014
JULIOL
- Arribada del Projecte ICI a Vic

FASE 1

2015
MARÇ
- Visc A Vic – pas a pas cap a
la convivència
JULIOL
- Escola Oberta d’Estiu 2015

2014-2016

 RESENTACIÓ I
P
IMPLANTACIÓ
DE LA PROPOSTA
· Donar a conèixer la
proposta metodològica
als protagonistes.
· Convidar a participar
a tothom.
· Monografia Comunitària:
investigació participativa
per recollir la informació
del que hi havia a la ciutat
i les percepcions, sabers,
experiències i necessitats
dels seus protagonistes
(mètode de l’Audició)
· Recull de reptes de la ciutat.
· Programació Comunitària
per donar resposta als
reptes recollits.
· Creació dels primers
Espais Tècnics de relació
(ETR)
· Primeres accions
estratègiques per a
generar espais de trobada
improbables amb diversos
agents de la comunitat.

2016
MARÇ
- Formació en convivència
per a professionals
i responsables polítics.
- Visc a Vic, pas a pas cap
a la convivència
JULIOL
- Tardes d’Estiu al Carrer 2016

FASE 2
2016-2018

DESPLEGAMENT I
DESENVOLUPAMENT
DE LA PROGRAMACIÓ
COMUNITÀRIA
· Incentivar el coneixement,
avenç i creixement de la
proposta
· Fomentar la participació,
implicació i col·laboració
de la comunitat
· Investigació social per definir
reptes i necessitats en els eixos
de salut comunitària, educació
comunitària i convivència

2017

FEBRER – MAIG
- XII Escola de Pares i Mares
de Vic – Factor Q (Salut)

ABRIL
- Viu el carrer - Jornades
Multiesportives a Casa

- Creació del Grup Motor
d’AMPA

FEBRER – MAIG
- XI Escola de Pares i Mares de
Vic – Factor Q (Emocions)

MARÇ
- Creació de l'Espai de
Relació Institucional

JUNY–SETEMBRE
- Viu el carrer - Tardes d’Estiu
al carrer 2020

MARÇ
- Viu el carrer - Activitats al
carrer per Setmana Santa

- Col·laboració d’alumnat de
la UVIC-UCC en la recerca
d’actius en salut

OCTUBRE
- IV Jornada de Salut
Comunitària

- Col·laboració d’alumnat de
la UVIC-UCC en la recerca
d’actius en salut

ABRIL
- Viu el carrer - Jornades
Multiesportives al carrer 2019

MAIG
- Presentació del Programa de
Prescripció Social i Salut a la
ciutadania

- Creació de la Comissió
de persones Grans

DESEMBRE
- Inici del projecte
Tracta’m bé

- Col·laboració d’alumnat de
la UVIC-UCC en la recerca
d’actius en salut

OCTUBRE
- Creació de la Taula de
Salut Comunitària de Vic

MARÇ
- Viu el carrer - Visc a Vic 2017

2018-2020

CONSOLIDACIÓ I
SOSTENIBILITAT DEL
PROCÉS COMUNITARI
· Consolidació dels projectes
i propostes dels tres eixos

· Consolidació de l’estructura
comunitària

· Creació de l’Espai de
Relació Institucional (ERI)

· Programació comunitària
intercultural: definició
d’actuacions i projectes dels
tres eixos.

· Elaboració de
l’Avaluació Comunitària
· Elaboració de la
Memòria Final

2020

GENER
- Primeres accions del
Projecte Codis Culturals

FEBRER – MAIG
- X Escola de Pares i Mares
de Vic – Factor Q

FASE 3

2019

FEBRER
- Replantejament de la XAM
(de l’acollida a la convivència)

SETEMBRE
- Creació de la Taula
de Convivència

- I Trobada Comunitària

2018

MAIG
- Creació de la Comissió de
Diades emblemàtiques
JULIOL
- Viu el carrer - Tardes d’estiu
al carrer 2017
- Treball de la XAM per la
definició de reptes en
convivència a la ciutat
- Presentació de la Taula
de Salut Comunitària a
l’Inclusió.cat, el I Congrés de
l’Acció Social de Catalunya
OCTUBRE
- II Trobada Comunitària
NOVEMBRE
- I Jornada de Salut
Comunitària
- Viu el carrer - Torneig de
futbol sala per joves

- Participació a la II Jornada
Vic, Ciutat Cuidadora
JULIOL
- Viu el carrer - Tardes d’estiu
al carrer 2018
SETEMBRE
- Presentació de la Diagnosi
de Salut Comunitària
OCTUBRE
- III Trobada Comunitària
NOVEMBRE
- II Jornada de Salut
Comunitària
DESEMBRE
- Viu el carrer - Torneig
de futbol sala per joves

- Presentació de
la Memòria Final

JUNY-SETEMBRE
- Viu el carrer - Tardes d’estiu
al carrer 2019
JULIOL
- La XAM assumeix les tasques
de la Taula de Convivència
SETEMBRE
- Disseny del projecte
Tracta’m bé
OCTUBRE
- IV Trobada Comunitària
- Presentació de l’Avaluació
Comunitària
NOVEMBRE
- III Jornada de Salut
Comunitària
DESEMBRE
- Viu el carrer - Torneig
de futbol sala per joves

LLEGENDA
Educació comunitària
Convivència
Salut comunitària
Altres

XARXA D’ACOLLIDA MUNICIPAL (ETR global)

ARQUITECTURA

DEL PROCÉS
A Vic es partia d’una gran riquesa per l’existència d'un fort teixit associatiu format per entitats
culturals, religioses, etc. que aglutinen ciutadania intercultural. També hi havia recursos que
feia anys que treballaven per la interculturalitat
i convivència: diversos Plans de Barri, Pla Local
d’Inclusió Social, i altres projectes desenvolupats amb una voluntat comunitària.
En el marc del Procés Comunitari impulsat pel
Projecte ICI, per donar resposta a les propostes de millora de convivència i cohesió social
a la ciutat, s’ha articulat una estructura organitzativa formada per espais de coresponsabilitat i compromís compartit. L’objectiu del
Projecte ICI ha estat enfortir aquests espais de
diàleg, participació i coordinació.
La creació, impuls o transformació de tots
aquests espais que conformen l’estructura
comunitària que permet fer avançar el Procés
Comunitari de Vic, han contribuït en el foment
de la convivència intercultural, ja que han permès donar resposta a necessitats detectada a
partir de projectes compartits i desenvolupats
en el sí d’aquests espais.
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SALUT COMUNITÀRIA
TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA
COMISSIÓ PRESCRIPCIONS
SOCIALS

18

AGENTS

5

AGENTS

Per implantar a Vic aquest programa nacional on un professional de la salut i pacient identifiquen junts el tipus d’activitats
que poden ser beneficioses per afrontar
un determinat problema de salut.

COMISSIÓ JORNADA DE SALUT
COMUNITÀRIA DE VIC:

COMISSIÓ VIU EL CARRER

14

AGENTS

Per construir aquest projecte socioeducatiu que es desenvolupa a l’espai públic i
que ofereix activitats esportives i de lleure
saludable a infants joves i famílies.

COMISSIÓ JOVINC! FEM BARRI

EDUCACIÓ
COMISSIÓ CODIS CULTURALS

5

AGENTS

Per treballar els xocs culturals vinculats
a l’existència d’una ciutadania cada
vegada més diversa quan a origen
i cultura a la ciutat.

14

AGENTS

6

AGENTS

Per dissenyar, construir i executar
la Jornada.

COMISSIÓ MIXTA*
DE PERSONES GRANS

CONVIVÈNCIA

36

AGENTS

Per fer un acompanyament educatiu i
personal a joves, basat en el reforç escolar, i contribuint a la seva implicació amb
la ciutat, fomentant el seu sentiment de
pertinença.

33

AGENTS

Per treballar amb i per a les persones
grans, donant resposta al repte prioritzat a
la Diagnosis de Salut comunitària, centrat
en la solitud i el maltractament.
* formada per professionals i ciutadania.

ESPAI RELACIÓ INSTITUCIONAL (ERI)
Espai on l’ajuntament de Vic, juntament
amb altres entitats públiques i privades,
es comprometen a promoure i afavorir la
cohesió social i la convivència ciutadana
intelectual de la ciutat.

9

AGENTS

ETR NUCLI
Equip que fa el seguiment del projecte.
Espai tècnic format per una tècnica
de referència en educació comunitària,
una tècnica en salut comunitària, la
referent de l’Associació Tapís i la tècnica
referent de l’Ajuntmanet de Vic.

TROBADA COMUNITARIA
Espai altament simbòlic, de trobada,
relació i reconeixement dels tres protagonistes de la comunitat.
Per fer visibles els avenços i fites* aconseguides pel procés comunitari així com
socialitzar la Programació Comunitària.
9

ACCIONS
COMUNITÀRIES

ACCIONS

49%

44%

5%

283

7%

7%
,2
10

QUE PARLEN

SECTORS
DELS AGENTS PRINCIPALS
0,4

XIFRES

ELS PROTAGONISTES
DEL PROCÉS COMUNITARI

5%

,9
37

2,2
Al llarg d’aquests sis anys han estat moltes les
accions desenvolupades i moltes les persones
implicades i participants. Visualitzar les xifres
totals permet fer-se una idea de la dedicació
i compromís dels protagonistes de la comunitat per a desenvolupar i fer avançar el procés
comunitari que contribueix a la millora de la
convivència i la cohesió social a Vic.

6,2

5%

%

GRAU D’IMPLICACIÓ
DELS AGENTS AL PROCÉS

9%

4

2.574

%
68
27,
1,3

PARTICIPACIONS
ALS ESPAIS DE TREBAL

0,8

%

10

582

On tots i totes ens convertim
en protagonistes i subjectes del
propi procés de desenvolupament
social i de millora de la convivència local.

9
7, 5

Persones formen part
de l’estructura comunitària.

ESPAIS
DE TREBALL

El projecte ICI consisteix en la
idea bàsica de treballar junts,
ciudadania, professionals i càrrecs
polítics, des de la corresponsabilitat i el compromís compartit, per
impulsar un procés col·lectiu de
transformació social.

PAPER CIUTADÀ

0,89 %

140

PARTICIPANTS

PAPER POLÍTIC

1,34 %

ACTORS
IMPLICATS

14.222

PAPER TÈCNIC

2,68 %

La majoria de les dades que es mostren s’han
recollit des del 2014 fins al 2019, a partir dels
sistemes de seguiment i documentació de
què disposem gràcies a la col·laboració amb
l’Obra Social “la Caixa” en el marc del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural.

PARTICIPACIONS

3%

33%
38%

AGENTS
COL·LABORADORS

El procés comunitari de Vic
compta amb diversos mecanismes d’informació comunitària
que permeten adaptar la comunicació als diversos protagonistes.
L’objectiu del projecte és que
TOTS els protagonistes, admi-

SECTORS

29%

AGENTS
IMPLICATS

AGENTS
INFORMATS

nistradors, recursos i ciutadania,
estiguin informats de com avança
el projecte. És fonamental estar
informat perquè el projecte es
desenvolupi correctament i les
persones puguin adquirir altres
nivells d’implicació: col·laborar
implicar-se.

SECTOR
CIUTADÀ

SECTOR
EDUCACIÓ

SECTOR
SALUT

SECTOR
COMUNICACIÓ

SECTOR
LABORAL

SECTOR
SEGURETAT

SECTOR
ESPORT,
OCI I CULTURA

SECTOR
ESPAIS
PÚBLICS

SECTOR
SERVEIS
SOCIALS

SECTOR
ECONÒMIC
I COMERCIAL

SECTOR
MEDI
AMBIENT

SECTOR
URBANISME
I HABITATGE

DEDICACIÓ DEL PROJECTE
DELS DIFERENTS
AGENTS IMPLICATS

DESPESA ECONÒMICA
I DE PERSONAL PER ACCIONS
I PROJECTES D'INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
(VIU EL CARRER 2017 - 2020)

3.550

211.393,14€

HORES ANUALS
19

%

RECURSOS ECONÒMICS

MOBILITZACIÓ DE RECURSOS

60

5%

%

7%
15 %

%

4%

16 %

5

%

13

58 %

AGENTS

12

AJUNTAMENT
DE VIC

ASSOCIACIÓ
TAPÍS

ALTRES
ASSOCIACIONS

ASSOCIACIONS
CIUTADANES

AGENTS
OBRA SOCIAL
"LA CAIXA"

ASSOCIACIÓ TAPÍS
(APORTACIÓ OSLC)

AJUNTAMENT
DE VIC

ENTITATS
TERCER SECTOR

ENTITATS
CIUTADANES

ALTRES
ADMINISTRACIONS I SERVEIS

ACCIONS

I PROJECTES COMUNITARIS
COMUNITAT
I CONVIVÈNCIA
El Projecte ICI ha actuat com a impulsor d’un
procés col·lectiu de transformació del context
social i de les institucions per adaptar-se als
reptes de la diversitat i a les noves necessitats
de la població. S’ha oposat als processos que
generen desigualtat i ha contribuit a possibilitar la
participació en igualtat de condicions de tothom.
Així doncs, la finalitat del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural ha estat la millora de la
convivència i la cohesió social en l’àmbit local,
per afavorir el benestar i la millora de les condicions de vida dels vigatans i vigatanes.
Per assolir els objectius esperats s’han escollit diversos eixos de treball, que han permès
abordar la convivència i la gestió de la diversitat a la ciutat. Concretament s’ha treballat en
els eixos d’Educació, Salut i Convivència. Molts
d’aquests eixos ja s’estaven treballant a la ciutat. El que es proposava era vincular-los i coordinar-los entre ells per poder generar espais
de treball en xarxa, amb la finalitat de generar
propostes i programacions de ciutat, impulsant
iniciatives conjuntes i enfortint la capacitat de
la comunitat local per donar resposta col·lectivament als reptes actuals.

COMUNITAT
SALUDABLE

COMUNITAT
EDUCADORA
14

JORNADES
MULTIESPORTIVES
DE SETMANA SANTA

COMUNITAT I CONVIVÈNCIA

PROJECTE
VIU EL CARRER!

Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic
i les entitats esportives de la ciutat.

PARTICIPANTS ENTRE 2018 I 2020:

270

12

ENTITATS

3

PISTES

PARTICIPANTS
La convivència és responsabilitat de tots i totes.
Els veïns i veïnes són «agents de convivència».
Els espais compartits i les trobades improbables han permès conèixer l’altre, i és aquest
el primer pas per al reconeixement i respecte.
En aquest sentit, la mediació intercultural és
un element important per a l’apropament de
posicions i per a fomentar la convivència intercultural a la ciutat. L’arquitectura comunitària
(grups de treball, comissions,...) i les accions
desenvolupades han afavorit l’establiment d’un
marc de relacions col·laboratives entre administracions, recursos i ciutadania, com també
d’interaccions interculturals positives entre
persones, grups i col·lectius de diferents procedències i pertinences.
Al llarg d’aquest temps, la Xarxa d’Acollida
Municipal, que reuneix a una quarantena de
professionals de diversos organismes, entitats
i administració local, de diferents àmbits de
treball, ha fet explícit el seu canvi en els objectius, i va passar de treballar l’acollida, a la convivència. Aquest canvi significatiu, ha provocat
el debat i la visualització de reptes i necessitats.
El treball en xarxa fomenta els projectes compartits i transversals.

Viu el carrer! és un projecte socioeducatiu que
es realitza a l’espai públic i que parteix del treball
entre diferents entitats, persones (voluntàries i
professionals) i l’administració local. El projecte
ofereix una programació d’activitats lúdiques,
esportives i gratuïtes per a infants, joves i famílies,
amb les quals es vol fomentar l’esport, els valors
saludables, la sostenibilitat i la convivència a places, pistes i parcs de la ciutat.
Per Setmana Santa es realitzen les Jornades
Multiesportives que consisteixen en una
programació d’activitats centrades en l’esport,
organitzades conjuntament amb les entitats
esportives de la ciutat.
A l’estiu s’organitzen les Tardes d’estiu al carrer
(juny – setembre), una programació d’activitats i
propostes esportives i d’oci saludable, gratuïtes
per a infants, joves i famílies. Les activitats són
diverses i organitzades conjuntament amb la participació de l’administració local i entitats socials,
educatives i culturals.
Per Nadal s’organitza un Torneig de futbol sala
per a joves majors de 16 anys per fomentar l’activitat física entre els joves i per potenciar l’alimentació i els hàbits saludables.

TARDES D’ESTIU
AL CARRER
Coorganitzat amb l’Ajuntament
de Vic i d’entitats socials, culturals
i educatives de la ciutat.

PARTICIPATS DE TOTES
LES EDATS I ORIGENS:
· PARTICIPANTS 2015 I 2016: 1.151
· PARTICIPANTS 2017: 1.000
· PARTICIPANTS 2018: 1.492
· PARTICIPANTS 2019: 2.064
· PARTICIPANTS 2020: 1.500

168

ACTIVITATS

25

ESPAIS

26

ENTITATS

TORNEIG
ESPORTIU D’HIVERN
Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic.

PARTICIPANTS ENTRE 2017 I 2018:

16

150

PARTICIPANTS

TALLERS
D’ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
TALLERS
ANTIRUMORS

COMUNITAT I CONVIVÈNCIA

FORMACIONS

FORMACIONS
ADREÇADES A PERSONES
IMPLICADES AL PROCÉS
COMUNITARI

159

Participants
als espais
de formació
transversal

Al llarg d’aquests anys de Procés Comunitari
s’han portat a terme diferents actuacions formatives i de capacitació per tal de donar resposta als
interessos i necessitats identificades i/o
expressades pels diferents protagonistes de
la comunitat. Principalment les actuacions s’han
dirigit a empoderar a la comunitat en competències interculturals així com en gestió de la diversitat, tot i que també s’han realitzat actuacions
de capacitació en altres temàtiques concretes.

FORMACIONS
OBERTES QUE S’HAN
DESENVOLUPAT EN
FORMAT DE TALLERS,
SEMINARIS I JORNADES...
JORNADES SALUT
COMUNITÀRIA

1.839

40

Participants
a la formació
de maltractament
a la gent gran

820
Participants

FACTOR Q –
ESCOLA DE PARES
I MARES

800
Participants

PARTICIPANTS

56

FORMACIONS
18

ESPAIS DE RELACIÓ COM
A ESPAIS PER LA
FORMACIÓ EN EL
TREBALL COMUNITARI.

COMUNITAT SALUDABLE

DIAGNÒSTIC DE
SALUT COMUNITÀRIA

La Salut Comunitària és un concepte actual que
pretén canviar la mirada des d’on s’analitza la
salut pública. Així doncs, suposa que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços per tal de millorar la salut i el benestar de
la comunitat i de reduir les desigualtat socials.

L’octubre de 2018 la TSCV va desenvolupar
i presentar a la ciutat el Diagnòstic en Salut
Comunitària de Vic que tenia per objectiu
comptar amb un document objectiu, de qualitat i fidedigne de la realitat de la ciutat des d’on
començar a treballar la salut comunitària.

Amb la voluntat d’esdevenir un territori saludable compromès amb la salut, el Projecte ICI
es va proposar de constituir la Taula de Salut
Comunitària de Vic (TSCV) per generar propostes de treball que ajudessin a millorar la pròpia
salut i la de la comunitat a partir de la col·laboració intersectorial intensiva entre els diferents
organismes i sectors implicats.

Aquest element, treballat de forma comunitària
per a tota la TSCV, va identificar uns reptes que
de forma participativa es van prioritzar gràcies a la
participació de la ciutadania.
CIVISME
MOBILITAT
MEDI AMBIENT

En els darrers anys, s’ha establert una política pública saludable, ja que a banda d’aquesta TSCV la
ciutat ha apostat per la salut com a eix indispensable en diversos dels projectes que ha desenvolupat. És el cas de l’elaboració del POUM, que va
tenir en compte aquest àmbit per a fer propostes
urbanístiques; el projecte URBACT consistent en
trobades amb altres territoris d’àmbit internacional per a la millora d’algun espai municipal amb
la perspectiva d’esdevenir un espai saludable; i
les Receptes Saludables, que es volen impulsar
aquest 2020 per recomanar la pràctica d’esport,
les trobades socials, la participació a les entitats
de la ciutat, etc., per tal de poder millorar el benestar de les persones.
20

SOBREENVELLIMENT
SALUT MENTAL
EQUIPAMENTS I RECURSOS

116

INDICADORS

800

PARTICIPANTS

7

GRUPS FOCALS

DESIGUALTATS SOCIOECONÒMIQUES

 IOLÈNCIA DE GÈNERE
V
 DDICCIONS
A
HÀBITS D’ALIMENTACIÓ

ACTIVITAT FÍSICA
Arrel de la identificació d’aquests reptes, i per enfortir l’acció comunitària per la salut, es reafirmen
les comissions de treball creades en el marc de
la TSCV, i se’n creen de noves pel treball amb les
persones grans.

13

REPTES
DETECTATS

I

JORNADA (any 2017)

COMUNITAT SALUDABLE

JORNADA EN SALUT
COMUNITÀRIA DE LA
CIUTAT DE VIC

Les Jornades en Salut Comnitària de la ciutat de
Vic tenen l’objectiu d’aprofundir en el concepte i
marc teòric de la salut comunitària i sobretot per
donar a conèixer iniciatives que s’estan desenvolupant en aquest àmbit a diversos territoris. Són
organitzades per una comissió formada per l’EAP
Vic 1 Nord, l’EAP Vic 2 Sud, la UVic-UCC, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Ajuntament de
Vic i el Projecte d’Intervenció Comunitària de Vic.
Les jornades consten normalment d’un primer
bloc on es convida a experts a contextualitzar la
temàtica de la jornada, donant diversos punts de
vista i dades rellevants. Seguidament es realitza
un segon bloc on es convida a diverses entitats, persones, projectes i iniciatives que poden
exemplificar el treball que es fa en matèria de
salut comunitària. És un bon espai per a l’intercanvi, la difusió de coneixement i la inspiració
per a noves iniciatives.

4
820
EDICIONS
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PARTICIPANTS

Conceptes basics de la Salut
Comunitària I experiències
a la ciutat de Vic.

II

JORNADA (any 2018)
Com abordar el repte dels
Projectes en Salut Comunitària:
salut mental, educació i
immigració.

III

JORNADA (any 2019)
Envelliment amb ètica i
Experiències de salut comunitària
vinculades a les persones grans.

IV

JORNADA (any 2020)
Dol i acompanyament
en processos de malaltia –
en general, i en particular durant
aquests temps de pandèmia –
des d’una perspectiva intercultural.

COMUNITAT SALUDABLE

PROGRAMA
DE PRESCRIPCIÓ
SOCIAL I SALUT

Programa impulsat per la Generalitat que
consisteix en la prescripció per part de
professionals dels Centres D’atenció Primària,
a pacients amb situacions de desànim, solitud,
etc. el fet de participar d’entitats i projectes
de ciutat on establir relacions socials amb
altres persones.
En aquests moments s’estan centrant els
esforços en donar a conèixer aquest programa
als diferents serveis i entitats, per tal que aquests
puguin bolcar les seves activitats a l’aplicatiu
Web Actius i Salut de la Generalitat de Catalunya disponible a les dues Àrees Bàsiques de Salut
des d’on es deriven els pacients. És per aquest
motiu que es compta amb la contribució
de l’alumnat d’infermeria de la UVIC-UCC,
que a través d’un treball de camp en la seva
assignatura de salut comunitària, contacten
amb els diferents agents, fen-los un seguiment
en qüestions de l’aplicatiu.

3

ANYS DE TEMPORALITAT

2

ÀREES BÀSIQUES
DE SALUT IMPLICADES
CAP OSONA
(EAP Vic 1 Nord)

CAP EL REMEI
(EAP Vic 2 Sud)

95

ACTUACIONS DISPONIBLES
A L’APLICATIU:
· Activitats formatives (tallers, cursos, ...)
· Activitats culturals i d’oci (teatre, lectura,
música, art,..)
· Activitat física i esportiva (gimnàstica,
excursions, rutes saludables...)
· Equipaments de la ciutat (parcs,
biblioteques, centres cívics, museus...)
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TRACTA’M BÉ CONSTA
DE DIVERSES ACCIONS:

COMUNITAT SALUDABLE

PROJECTE
TRACTA’M BÉ
· SITUACIONS
AMB TRACTE:
Fruit de la priorització de reptes detectats
al diagnòstic de salut comunitària sorgeix la
Comissió de Persones Grans, formada per
persones professionals així com per persones
grans vinculades a diverses entitats del territori
que, amb les seves experiències i vivències,
contribuiran en l’elaboració de propostes per la
millora de l’estat de les persones grans a Vic.
La Comissió treballa amb el Tracta’m bé, una
campanya per la prevenció i sensibilització
sobre el maltractament a les persones grans i la
solitud no desitjada.

PROJECTE ACTIVAT L'ANY

2020
36

PARTICIPANTS
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Campanya de fotos per promoure
el bon tracte a les persones grans.

· RELATS AMB TRACTE:
Recull d’històries de ficció per
donar a conèixer els diferents
tipus d’abusos que pot patir la
gent gran.

· ESTABLIMENTS
AMB TRACTE:
Xarxa d’establiments per la
detecció de situacions de
maltractament i solitud no
desitjada de persones grans.

· AULES AMB TRACTE:
Materials per treballar el valor
de les persones grans als centres
educatius.

ESCOLA DE PARES
I MARES – FACTOR Q

COMUNITAT EDUCADORA

L’educació comunitària és una forma d’educació intencionada realitzada amb i des de la
comunitat, que té la finalitat de contribuir al
desenvolupament i la cohesió social, així com
contribuir a l’exercici de la ciutadania. L’educació comunitària transforma els espais comunitaris en espais educatius i als membres de la
comunitat en agents educatius, involucrant a
persones, grups i institucions aconseguint majors quotes de benestar social.

CONCRETAMENT, AMB L’EDUCACIÓ
COMUNITÀRIA ES PRETÉN:

· Afavorir la participació de persones, grups i
institucions al seu entorn, com a subjectes
actius i protagonistes de la seva pròpia història,
els valors democràtics i el creixement dels
drets i els deures.

· Promoure el desenvolupament integral de
les persones, impulsant el desplegament de
les seves capacitats i potencialitats, al mateix temps que exerceixen les competències
adquirides.

· Contribuir a l’organització i desenvolupament
de la comunitat, en tant que part activa del
procés educatiu, i es nodreix tan del que
aporta als seus membres com del que els seus
membres li aporten a ella.

· Fomentar l’aprenentatge durant tot el cicle vital,
una educació contínua, permanent i inclusiva.

El 2016 es va impulsar un grup motor amb
representació de totes les AMPA de la ciutat, tan
d’escoles de titularitat pública com concertada,
per treballar la gestió de la diversitat als centres
educatius. Aquest treball va seguir amb l’objectiu de treballar conjuntament per dissenyar
una programació de l’Escola de Pares i Mares –
Factor Q més inclusiva, més concentrada en el
calendari, i on s’incidís en temàtiques d’interès
per a totes les famílies.
L’Escola de Pares i Mares – Factor Q tenia
l’objectiu d’oferir una programació de qualitat a
través de propostes formatives impulsades des
dels centres educatius, des d’entitats del tercer
sector i des de l’administració. Així, de manera
conjunta i coordinada s’organitzava una programació complerta amb l’objectiu d’arribar al
màxim de públic.

EDICIONS
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ACTIVITATS

800

PARTICIPANTS

CURS 2016 - 2017
Taules i xerrades sobre la gestió de la diversitat.

CURS 2017 - 2018
Programació centrada en l’educació emocional.

CURS 2018 - 2019
Programació centrada en la salut comunitària.
28

3

19

AMPAS
IMPLICADES

COMUNITAT EDUCADORA

CODIS CULTURALS

L’Ajuntament de Vic engega l’any 2016 el projecte “Codis culturals” a partir de la demanda clara
de diferents centres educatius de Vic i d’altres
agents municipals i de la ciutat, de treballar els
embats culturals vinculats a l’existència d’una
ciutadania cada vegada més diversa quant a
origen i creences. Concretament es detecta la
necessitat d’abordar aquesta qüestió per tal de
donar resposta als diferents reptes en l’àmbit dels
serveis socials, sanitari, d’acollida i convivència.
Es crea un grup motor per detectar reptes
prioritaris en el terreny dels codis culturals i emprendre estratègies i accions consensuades per
sensibilitzar la població i transformar situacions
quotidianes que poden revertir en una millor
convivència a la ciutat. El 2020 s’hi sumen els
reptes derivats també per la situació de crisi
sanitària i les conseqüències a nivell educatiu
que ha causat a nivell general, i en particular a
famílies més vulnerables.
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2

CURSOS
TEMPORALITAT

3 EIXOS DE TREBALL:

· E DUCACIÓ:
A primària, treball de criança responsiva
amb famílies i a secundària, sobre el
Ramadà, a l’aula i amb famílies.

· S ALUT:
Treball a la Taula Salut Comunitària
per identificar situacions complexes
en l’àmbit sanitari fruit de la diversitat
cultural, disseny de sessions d’acollida
sanitària i aplicació del protocol
d’acollida sanitària a Vic.

· F ORMACIÓ:
Formació pel Consistori municipal;
formació per a professionals:
professorat dels centres educatius i
professionals sanitaris; formació per la
ciutadania: divulgació de la diversitat
religiosa i exposició sobre confessions
religioses a Vic.

270

PARTICIPANTS

IMPACTES
I PROJECCIÓ

AQUESTS SÓN ELS IMPACTES
MÉS SIGNIFICATIUS QUE HEM
IDENTIFICAT.
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1

3

5

7

Una metodologia capaç d’aglutinar ciutadania, institucions i professionals en una estratègia conjunta per superar els reptes de la ciutat
a partir de la suma de les veus plurals de la
comunitat. Una estructura comunitària
formada per 8 grups de treballs tècnics i un
d’institucional.

Un programa de dinamització de l’espai públic, el projecte Viu el carrer! que ha desenvolupat 180 activitats amb més de 7.500 participants
gràcies als esforços de recursos i de més de 30
entitats de la ciutat. Activitats gratuïtes, d’oci i esport saludable, adreçades a infants, joves i famílies.
Per revitalitzar la vida als espais públics de la ciutat
i promoure el moviment de la ciutadania de Vic.

Des del Projecte ICI es va promoure que
la XAM (Xarxa d'Acollida Municipal), que
funciona a la ciutat des del 2008, fes el canvi
d'objectiu de l’Acollida a la Convivència”, incorporant diversos agents que vetllen diàriament per la
convivència des de diversos àmbits a la ciutat. La
XAM es reuneix habitualment amb 36 professionals per a treballar per aquests objectius comuns
i cal seguir consolidant-la en els propers anys.

Espai de Relació Institucional, que recull
el protocol de compromisos i actuacions pel
qual l’Ajuntament de Vic, juntament amb 11
entitats públiques i privades, es comprometen
a promoure i afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural de la ciutat.

2

4

6

8

Una Programació Comunitària amb diverses propostes concretes d’intervenció en els
àmbits de salut comunitària, educació comunitària i la convivència.

Accions de treball conjunt que mostren l’energia i el potencial dels diversos recursos que treballen per la Salut Comunitària de la ciutat, com
la Jornada de Salut Comunitària de Vic, que
en les seves dues primeres edicions ha aplegat
a permès formar a 650 persones en diversos
temes relacionats amb la salut comunitària.

Una Taula de Salut Comunitària, formada
per 18 agents dels camps social i de la salut,
de la qual ha sorgit una Diagnosi en salut
comunitària de Vic, on s’han identificat els
principals reptes de treball per a la ciutat.

Una comissió mixta de persones grans, formada per persones professionals, i també per
usuaris i membres de diverses entitats per a
persones grans, que uneixen esforços per donar resposta a les inquietuds d’aquest col·lectiu
i promoure el projecte de sensibilització i
prevenció Tracta’m bé.

33

IMPACTES
I PROJECCIÓ

REPTES
I RECOMANACIONS
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1

3

5

7

Vetllar per les aliances locals i el compromís
polític: Destaquem l’aposta política i tècnica que
es fa per a fer sostenibles les diverses línies de
treball impulsades en el marc del Projecte ICI.

Garantir la participació de la ciutadania,
especialment diversa, en l’anàlisi i diagnosi
de la situació actual, així com en la proposta i
presa de decisions a portar a terme (actualitzant
periòdicament la Programació Comunitària), és
imprescindible per tal que els resultats d’aquestes
accions siguin positius i s’ajustin a les necessitats
reals de la comunitat.

Fomentar la formació com a elements clau per
l’apropament de posicions i per a fomentar la
convivència intercultural a la ciutat.

Incloure el procés comunitari intercultural,
així com les accions, projectes i línies
impulsades, al nou PLACI (Pla Local d'Acció
Comunitària Inclusiva) previst d'elaborar des
de l’Ajuntament de Vic, liderat pel Departament
de Ciutadania.

2

4

6

8

Disposar d’un equip comunitari que permeti fer
el seguiment i donar suport a l’estructura comunitària generada i als projectes que es desenvolupen, és fonamental per tal de mantenir-la activa.

Mantenir un espai que es responsabilitzi
d’analitzar i proposar sobre la convivència
intercultural a la ciutat.

Vetllar per la sostenibilitat d’espais
i projectes que actualment es desenvolupen
sobretot gràcies a la tasca que realitza l’equip
ICI i que han estat contribucions positives del
Projecte durant aquests anys.

Potenciar les iniciatives específiques per la
millora de la convivència ciutadana intercultural.
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ENTITATS,

RECURSOS I SERVEIS

· A barake bake
· A gència Salut Pública Generalitat Catalunya
· A grupació de Sords Vic i Comarca
· A grupaments Escoltes i MIJAC
· A MPAS dels Centres Educatius de primària
i secundària de Vic

· A ssociació per a la sostenibilitat humana,
ecològica i social - ASHES

· A ssessoria LIC - Llengua, interculturalitat
i cohesió social

· A tenció a la Salut Sexual
i Reproductiva Osona - ASSIR

· A ssociació African Muslim
· A ssociació Comerciants del Passeig
· A ssociació Cultural Jaume Balmes
· A ssociació Cultural la Clota
· A ssociació de vídues de Vic i comarca
· A ssociació de Diversitat Funcional
d’Osona – ADFO

· A ssociació Familiars i Malalts d'Alzheimer
d'Osona - AFMADO

· A ssociació Familiars Malalts Mentals
d'Osona - AFMMO

· A ssociació Festes Osona
· A ssociació Ghanesos Osona
· A ssociació Sant Tomàs
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· A ssociacions de veïns i veïnes
dels barris de Vic

· A tlàntida, Centre Arts Escèniques d'Osona.
· B asquet Femení Osona
· B iblioteca Joan Triadú
·C
 àritas Arxiprestal Vic
·C
 asa d’Oficis de Vic
·C
 asal Cívic Mossen Guiteras
·C
 asal Claret
·C
 asal de la gent Gran la Rambla
·C
 àtedra Cures Pal·liatives Vic, ciutat Cuidadora

·C
 entre Arts Contemporànies Vic - ACVIC
·C
 entres Educatius de primària
i secundària de Vic

·C
 entre Formació Adults Montseny
·C
 entre Islàmic de Vic
·C
 ompanyia Intringulis
·C
 omunitat Musulmana de Vic
· Iglesia de Pentecostés en el Reino
de España en Vic

·C
 entres Cívics Vic
·C
 lub Atlètic Vic
·C
 lub Bàsquet Vic
·C
 lub Handbol Vic

·C
 lub Patí Vic
·C
 ol·legi de Farmacèutics
·C
 ol·legi de metges de Barcelona
·C
 omissió Festa Major Jove Vic
·C
 onsell Esportiu Osona - CEO
·C
 onsorci Hospitalari Vic
·C
 onsorci per la Normalització Lingüística
·C
 REACCIÓ
·C
 reu Roja Osona
·D
 iamonds Cheerleading
·D
 IXIT UVIC
· E quip d’Atenció Primària - EAP Vic 1 Nord
· E quip d’Atenció Primària - EAP Vic 2 Sud
· E quip Assessorament i Orientació
Psicopedagògica – EAP

· E scoles Bressol Municipals de Vic
· F ederació Associacions Pares Alumnes
Catalunya - FAPAC

· F estival Protesta
· F undació Amics de la Gent Gran
· F undació Hospital de la Santa Creu de Vic
· F undació Unió Esportiva Vic
· F undació Universitària Balmes
·G
 uàrdia Urbana de Vic

· J oguines Sense Fronteres
· J oguines Gargamel
· L a Farinera, centre d'arts visuals de Vic
·M
 ossos d'Esquadra
·M
 useu Episcopal de Vic
·N
 its de Cinema oriental
·O
 AR Vic
·O
 NCE
·O
 sona Rugby Crancs
·O
 sonament
· P rojecte Aurora
· R esidència El Nadal
· R esidència Germanetes dels Pobres
· R esidència Saids
· S ervei Català de la Salut
· S ÍRIUS Vic. Centre per l'Autonomia personal.
·U
 niversitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya

· V ic Bàsket Beat
· V ic Bitlles Catalanes
· V ic Dones - SIAD Osona
· V ic Riuprimer REFO FC
· V ic Tennis Taula
· V oleibol Callís
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“La utopia
possible: la
intervenció
comunitària”
- MARCO MARCHIONI

