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PART I 

 
I.1.- INTRODUCCIÓ 

 

 

Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 

s’ofereix suport als ajuntaments de la demarcació per a l’elaboració de Plans d’Acció 

Comunitària Inclusiva (PLACI a partir d’ara). En el marc del Catàleg de Serveis de 

l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” la Regidoria d’Acció Social i 

Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada va sol·licitar suport per al disseny, redacció i 

implementació d’un PLACI, a partir de la diagnosi elaborada anteriorment al municipi. 

El present document deriva de la demanda esmentada. 

 

Els PLACI esdevenen instruments que permeten concretar i articular el conjunt 

d’actuacions per a la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en el marc d’una 

estratègia global de ciutat que vol integrar les iniciatives dels diferents agents que 

actuen al territori, amb una visió comunitària. En aquest sentit cal entendre la promoció 

de la inclusió com un procés que vol assegurar que totes les persones tenen les 

oportunitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, 

social i política i per a gaudir d'unes condicions de vida satisfactòries. 

 

Pel que fa als precedents i a l’històric de l’Ajuntament d’Igualada respecte a la 

promoció de polítiques inclusives:  

 

- Es parteix d’un P   L      ’I          C h     S      aprovat el mes d’abril 

de l’any 2012. El Pla es fixà com a missió la planificació, el disseny i la 

coordinació d'iniciatives, mesures i accions d'intervenció social que permetin 

detectar i afeblir els factors d'exclusió social i/o vulnerabilitat, amb l'objectiu 

principal d'incloure i aconseguir una major cohesió social de tota la població, 

mitjançant la integralitat, la transversalitat i el treball en xarxa amb tot el conjunt 

d'actors que operen al territori.  

- La gestió de les polítiques inclusives recau en l’Of      Tè       ’I          

Cohesió Social, que té com a funció ordenar i donar direcció estratègica a les 

accions d'inclusió social, i treballar amb un  model més transversal i participatiu 

que millori la detecció i la intervenció davant de situacions de vulnerabilitat del 

municipi. 
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- Es disposa d’un Observatori Social, que té com a finalitat bàsica apropar-se a 

la realitat de l'exclusió social d'Igualada. Cal destacar que l’Observatori Social 

s’encarregà d’elaborar el document diagnòstic que es va anomenar 

"Aproximació a la realitat de l'exclusió social d'Igualada", i que s'actualitza cada 

any des del 2010. 

- El treball compartit en el desenvolupament de les polítiques inclusives i de 

cohesió es garanteix a través de la Xarxa per la Inclusió, que està constituïda 

per entitats i serveis que expressen la voluntat de formar-ne part.  L'acte formal 

d'adhesió és la signatura del Compromís per a la inclusió. L’òrgan participatiu 

té com a objectiu treballar per a fer d'Igualada una ciutat diversa, inclusiva, 

solidària. 

 

En el procés de construcció d’un municipi inclusiu i cohesionat, el PLACI d’Igualada 

esdevé el fruit de la reflexió i el treball conjunt de diversos espais deliberatius on la 

ciutadania, els agents socials del municipi i els recursos tècnics que hi intervenen han 

compartit i contrastat diferents visions de la realitat social d’Igualada. A partir dels 

espais participatius s’ha estructurat un consens entorn a un marc referencial comú i 

compartit, des d’on es pretenen abordar les actuacions per promoure l’acció 

comunitària inclusiva a la ciutat. 

 

El PLACI d’Igualada 2020-2023 s’articula a partir de la definició consensuada d’una 

Missió, 10 Principis Orientadors i 6 Línies Estratègiques. Cada Línia Estratègica 

s’articula entorn diferents objectius, d’on en deriven accions específiques que caldrà 

definir, prioritzar i desenvolupar de forma detallada per a garantir un desplegament 

compartit del Pla, i de l’avaluació i seguiment corresponents. 

 

El present document, que dona resposta a la demanda de l’Ajuntament d’Igualada, 

presenta els continguts estratègics del PLACI i, prèviament, conceptualitza el fenomen 

de l’exclusió social, exposa els marcs normatius sota els quals s’emmarca, defineix 

l’acció comunitària inclusiva i detalla el procés metodològic emprat per a la seva 

elaboració. 
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I.2.- MARC CONCEPTUAL 

 

 

I.2.1.-  LS CONC PT S D’INCLUSIÓ I  XCLUSIÓ 

En les societats occidentals del segle XXI, les fronteres de l’exclusió social han 

esdevingut altament mòbils i flu des, afectant cada vegada més persones i grups 

socials (Bec , 2002). Més enllà de la manca de recursos econòmics o materials, hi ha 

d’altres factors de desigualtat o discriminació social, política, relacional o simbòlica que 

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

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

naturalesa canviant i multidimensional dels problemes socials que sovint han estat 

descrits i delimitats a partir del terme pobresa. Com la pobresa, l’exclusió social 

descriu situacions de carència material, però va més enllà i incorpora moltes altres 

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

situacions de desigualtat  com ara la discriminació, el trencament familiar, els 

problemes de salut, les carències educatives o la pèrdua del lloc de treball, que 

dificulten o impedeixen a les persones participar en activitats clau de la societat.  

Per tant, l’exclusió social es pot definir més en termes de procés -que afecta de forma 

canviant a les persones i grups de població al llarg del temps- que en termes de 

condició social. Com a conseq ència, per analit ar-la i abordar-la cal fer un salt i 

deixar enrere un enfocament estàtic tradicional (a partir del qual es van posar en 

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

més dinàmic que descriu l’exclusió social com a procés que afecta les persones en 

qualsevol moment de la seva trajectòria vital i que, per tant, pot ser canviant en el 

temps i objecte d’intervenció per part de les polítiques d’inclusió social.  

Ens interessa, doncs, posar de relleu que el terme exclusió social no es refereix 

únicament als grups de població en situació de marginació severa i a les formes 

extremes de desavantatge múltiple que poden patir les persones. La perspectiva de 

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

fenomen de l’exclusió social és complex, ens hi podem aproximar des de tres formes 

complementàries: l’exclusió com a situació, com a risc i com a procés  
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 L’                              . L’exclusió és un concepte que ens pot 

servir per definir la situació en què es troba una persona o un grup de 

persones. Des d’aquesta perspectiva la definim com un estat de necessitat 

intensa provocat per múltiples factors (materials, educatius, laborals, sanitaris, 

entre d’altres). El caràcter multifactorial de les situacions d’exclusió social en 

dificulta les respostes en forma de polítiques públiques atès que es dota les 

persones excloses de dos trets que estan lluny de les lògiques tradicionals de 

la intervenció social: invisibilitat i transversalitat. L’acumulació de factors situa 

les persones en situació d’exclusió social en una marginalitat extrema i sense 

possibilitats de ser percebuts amb claredat per les administracions.  

 L’                          . L’exclusió social no és només una intensificació 

i una acumulació de dèficits personals, sinó que també expressa la debilitat 

dels recursos individuals i col·lectius per fer-hi front. Per tant, l’exclusió social 

no és només una situació sinó que també es refereix a un context de soledat 

de l’individu que fa créixer el propi risc de trobar-se en una situació d’exclusió 

social. La persona exclosa no és només la persona amb menys recursos 

econòmics o més pobra, sinó que és aquella que sovint viu aquesta situació en 

soledat, sense relacions socials ni vincles on trobar suport, sense xarxes 

socials, amb un capital social molt dèbil, amb estructures familiars cada vegada 

més fràgils i sense valors comunitaris sòlids.  

 L’                            . L’exclusió social és la conseq ència de 

processos socials i econòmics generals que afecten els individus en 

determinats moments de la seva trajectòria vital. L’exclusió social és un procés 

que afecta una part significativa de la població que pateix una combinació de 

desavantatges socials, més o menys greus, en un moment del seu curs vital, 

com pot ser la manca de treball o la necessitat sobrevinguda de fer-se càrrec 

d’un familiar dependent, el que la situa en una posició de major vulnerabilitat i 

risc i la pot abocar a processos d’exclusió social més severs.  
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I.2.2.- ÀMBITS D’ XCLUSIÓ SOCIAL 

També és important considerar l’existència de diferents graus d’exclusió social: la 

distància entre la plena participació i l’absència d’aquesta en cadascun dels eixos és 

clarament una variable contínua que pot prendre diferents graus, de menor a major 

intensitat, i pot variar al llarg del temps. 

 

L’exclusió social és un concepte integral que mostra la complexitat d’un fenomen 

social que s’expressa en un o més àmbits vitals de les persones, desencadenant 

situacions d’una gran varietat i gravetat.  És per aquest motiu que la perspectiva més 

adequada per estudiar-la ha de ser flexible i dinàmica, tenint en compte tots els àmbits 

en els quals es pot manifestar:  

 

Principals àmbits en què s’expressa l’exclusió social 

 

 
 

Cal destacar, doncs, que la desigualtat ha esdevingut multidimensional i han emergit 

nous tipus de necessitats no previstes pels mecanismes de l’estat del benestar clàssic 

(EBK). Per altra banda, les transformacions a les quals ens hem referit, juntament amb 
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la velocitat que prenen aquests canvis, fan que les polítiques tradicionals aparegudes 

amb la incorporació de l’estat del benestar s’hagin anat tornant poc operatives i poc 

versàtils davant la complexitat, l’heterogene tat i l’especificitat dels problemes socials 

actuals. Les polítiques de benestar, gestionades de manera rígida i burocràtica, 

construïdes com a resposta a demandes homogènies i diferenciades, han esdevingut 

incapaces de fer front a situacions socials molt heterogènies i canviants, que 

requereixen formes de gestió molt més flexibles i desburocratitzades.  

 

Aquest és el motiu pel qual qualsevol de les polítiques destinades a combatre el 

fenomen de l’exclusió social s’ha de recol ar sobre unes bases i uns principis diferents 

dels que han operat fins no fa massa temps. 

 

LA INCLUSIÓ SOCIAL 

 

“Procés que garanteix que les persones amb risc de pobresa o exclusió social 

obtinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida 

econòmica, social i cultural, i puguin gaudir d’un nivell de benestar que es consideri 

normal en la societat on viuen. Fa possible que aquestes persones puguin participar 

més activament en la presa de decisions que afecten a la seva vida i els seus drets 

fonamentals” 

 

Comissió Europea, 2004 

 

 

 

I.2.3.- L’ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA I ELS PLACI 

Darrerament, la Generalitat de Catalunya es troba immersa en un procés de 

replantejament de la seva estratègia d’intervenció social en el territori i, per tant, també 

de les eines que empra per aital intervenció; els PLIS en són una d’elles i, per tant, 

també es veuen afectades per aquest procés de replantejament.  

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

Desenvolupament Comunitari (PDC) que donaran com a resultat, a partir de 2020, els 

nous Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI). Igualada és un dels 

municipis on s’ha començat a treballar en aquest sentit. 
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En síntesi, la creació dels PLACI persegueix:  

 Reforçar el paper de la ciutadania i la seva corresponsabilitat en la definició de 

les polítiques socials, així com en la seva gestió.  

 Aportar metodologia, estructura i procés a les dinàmiques actuals de 

col·laboració entre PLIS i PDC, que ja es donen en el territori.  

 Unificar els conceptes i marcs d’intervenció en relació amb el treball comunitari 

i la inclusió social en el si dels ens locals.  

 Reforçar els equips tècnics amb perfils multidisciplinaris i amb una 

complementarietat de mirades respecte a la intervenció social i comunitària.  

 Augmentar l’impacte del treball comunitari sobre les persones i les 

col·lectivitats per tal de reforçar el paper d’aquesta metodologia de treball en tot 

l’ens local, en fer evident la seva validesa a través dels seus impactes.  

 Aportar elements de reflexió en l’atenció social per evolucionar cap a un model 

proactiu i comunitari, posant un èmfasi especial als serveis socials bàsics. Així 

es busca treure l’estigma que generen les accions reactives en les persones, 

que pot ser superat per la introducció de processos d’intervenció amb 

enfocament comunitari. Els serveis i els projectes es dissenyen pensant en la 

normalit ació i en la no generació d’espais d’estigmatit ació o diferenciació.  

 Aportar recursos, metodologia i coneixement, així com promoure debats i 

reflexions entorn de l’acció comunitària i el treball inclusiu que es duu a terme 

des de diferents espais dels ens locals.  

 

Sobre l’Acció Comunitària inclusiva 

De forma breu i simplificada es podria dir que la inclusió social és el què i l’acció 

comunitària esdevindria el com. Però seria un reduccionisme que, tot i poder ser vàlid 

en alguns contextos o moments, no fa justícia a l’objecte i l’aportació de l’acció 

comunitària inclusiva.  

La conceptualització que es fa de la inclusió social té molts punts de contacte amb la 

que es fa de l’acció comunitària i, per tant, des d’una vesant conceptual i teòrica, les 

aportacions que es poden fer en aquest sentit no són significatives. La mostra és el 

seg ent triangle que compara els conceptes d’inclusió social i acció comunitària a 

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

comunitària de l’Ajuntament de Barcelona (2014): 
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 Eixos de la Inclusió Social 

 Eixos de l’Acció 

Comunitària 

 

 

 

La combinació d’aquestes dues aproximacions conceptuals mostren que els punts de 

contacte són evidents i, des d’un punt de vista teòric, els dos conceptes són molt 

similars. Els tres vèrtex tenen contactes evidents i presenten poques diferències 

conceptuals. Podríem apuntar que la formulació dels conceptes en el marc de l’Acció 

Comunitària tenen una orientació més proactiva i centrada en els objectius, però es 

pot deure a una qüestió substantiva i amb poca variació en el contingut. És en la 

vesant més operativa que trobem les complementarietats que permeten parlar d’un 

concepte que ve a substituir, per adhesió, els dos anteriors.  

Resseguint el fil d’aquesta definició operativa de l’acció comunitària inclusiva, el 

“Document de Bases del Procés d’Integració dels PLIS-PDC: els PLACI” defineix una 

acció comunitària inclusiva “com la intervenció social que busca, de manera 

intencionada i planificada, desenvolupar les potencialitats de les persones a partir de 

processos d’acompanyament i autonomia  dinamit ar i enfortir els vincles socials entre 

els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb l’objectiu de disminuir les 

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

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

Apoderament 
- 

Identificació cultural i 
connexió amb xarxes 

relacionals 
 

Millora de les 
condicions de vida 

- 
Participació en la 
producció i en la 
creació de valor 

 

Adscripció política 
i ciutadana 

Construir processos 
planificats 
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Dos dels conceptes clau que són sempre presents en els marcs de la inclusió social i 

l’acció comunitària i, en conseq encia en el de l’acció comunitària inclusiva, són els 

d’autonomia i empoderament. Aquests dos conceptes estan estretament relacionats 

ja que no es pot donar un sense l’altre. Malgrat puguin tenir una dimensió individual, 

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

individual és quelcom que va més enllà de la capacitació/formació i fa referència a la 

mobilit ació conscient d’aquestes capacitats per la transformació. Ara bé, aquest 

empoderament es dona sempre en un marc de relacions socials i comunitàries i és 

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

dimensió estratègica a les accions inclusives, com també és una finalitat en si mateixa 

amb una mirada, sempre, orientada a la millora de les condicions materials de vida.  

 

Sobre els PLACI i les seves finalitats generals 

Els PLACI en tant que instruments estratègics tot just s’estan començant a elaborar i a 

hores d’ara encara no s’han posat en marxa. En tot cas, i en aquest context inicial, 

s’aposta per prendre en consideració les orientacions del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya segons les quals els PLACI 

pretenen ser eines de planificació estratègica a disposició dels ens locals per tal de 

definir l’estratègia d’inclusió social comunitària que es durà a terme en el territori, de 

forma conjunta amb altres actors territorials i comunitaris implicats en la lluita per al 

debilitament dels factors generadors d’exclusió social i la dinamit ació social.  

Al seu torn s’entenen com a eines a disposició dels Equips de Treball de l’Acció 

Comunitària Inclusiva per tal de poder estendre i impregnar tot l’ens local (i també el 

actors del territori) de la mirada i metodologia de treball de l’Acció Comunitària 

Inclusiva   

Les finalitats generals dels PLACI pretenen ser:  

 Ordenar les accions que es duen a terme al territori en clau inclusiva i 

comunitària. 

 Projectar les estratègies a seguir per garantir el foment de l’ACI. 
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 Crear acció, projectes i dinàmiques que persegueixin l’objectiu de l’ACI. 

 Impregnar la resta d’actors de l’ens local i del territori de les metodologies, 

conceptes i principis de treball de l’ACI.  

 Acompanyar a altres agents en els seus projectes comunitaris. 

Amb tot, els PLACI mantenen la visió integral i transversal que han intentat aportar els 

PLIS en els seus anys de desenvolupament, mantenint el seu paper de 

racionalitzadors, visibilitzadors i ordenadors de les accions inclusives i comunitàries 

que es duen a terme.  

 

 

I.3.- MARC LOCAL 

 

Els ajuntaments són els agents clau que determinen les actuacions inclusives en un 

territori, amb competències específiques, que comparteixen responsabilitats i capa- 

citats d’actuació amb altres actors públics i privats. En aquest sentit, el coneixement 

sobre quin és el marc local en el que s’emmarca el Pla d’Acció Comunitària Inclusiva 

d’Igualada esdevé rellevant ja que esdevé l’eix vertebrador i articulador dels principis 

generals i el marc de treball per a la inclusió social al municipi. 

A continuació es detallen les planificacions amb caràcter inclusiu vigents actualment 

(2020), així com el seguit de taules i comissions amb participació del Pla d’Inclusió 

Social d’Igualada (PLIS) 

PLANS VIGENTS 

PLA REGIDORIA  

ÀMBIT FUNCIONAL 

AMB PARTICIPACIÓ 

DEL PLIS 

 
II Pla d’Igualtat de Gènere 

Organismes Externs  
X 

 
Pla d’Igualtat Intern 

 
Organismes Externs 

 
X 

 
Pla Local Infància i 
Adolescència 

 
Acció Social 

 
X 

 
Pla Local de Joventut 

 
Joventut 

 
X 
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Pla d’Inclusió i Cohesió 
Social 

Acció Social X 

 
Pla d’Actuació Local en 
Matèria de Serveis Socials 

 
Acció Social 

 
X 

 
Pla d’Accessibilitat 

 
Acció Social 
 

 
X 

 
Pla Educatiu d’Entorn 

 
Ensenyament  

 
X 

Pla Integral per a la 
Prevenció i Reducció de 
l’Absentisme i 
l’Abandonament Escolar 

 
Ensenyament  

 

 
Pla de Manteniment de les 
Escoles 

 
Ensenyament  

 

 
Pla de Salut d’Igualada 

 
Entorn Comunitari  
 

 
X 

 
Pla Local de Cooperació al 
Desenvolupament  
d’Igualada 

 
Cooperació 

 

 
Pla Equipaments Culturals 

 
Promoció Cultural  
 

 

 
Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible 

 
Mobilitat 

 

 
Pla d’Acció de l’Energia 
Sostenible (PAES) 

 
Sostenibilitat 

 

 
Pla Local de Prevenció de 
Residus Municipals 

 
Sostenibilitat 

 
X 

 
Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima 

 
Sostenibilitat 

 

 

TAULES I COMISSIONS AMB PARTICIPACIÓ DEL PLIS 

- Taula Municipal Cohesió  

(Atenció a les Migracions i Inclusió) 

 

- Comissió de Seguiment d’Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans  

(Serveis Municipals i Entitats) 

 

- Taula Local Infància i Adolescència         

(Serveis Municipals i Entitats) 
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- Taula per garantir els subministraments bàsics     

(Serveis Municipals i Entitats) 

 

- Xarxa per la Inclusió         

(Serveis Municipals i Entitats) 
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I.4.-  L PLACI D’IGUALADA: PROCÉS D’ LABORACIÓ 

 

 

El suport ofert per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament d’Igualada en el disseny 

de les línies d’actuació, l’elaboració i el suport en la implementació del Pla Local 

d’Acció Comunitària Inclusiva s’ha estructurat a partir d’un Pla de Treball consensuat 

que establia objectius del projecte, l’estructura orgànica i les fases i mètodes per a un 

desenvolupament adient del mateix. 

 

I.4.1.- OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE 

Els objectius que s’han près de referència en el procés de disseny de les línies 

d’actuació, elaboració i suport en la implementació del PLACI d’Igualada són els 

següents: 

 

 Donar continu tat estratègica a l’Observatori de la Inclusió, prenent-ne els 

resultats obtinguts com a referència de treball i respectant-ne en la mesura del 

possible l’estructura analítica (àmbits temàtics). 

 

 En relació a la continu tat estratègica, aprofitar l’experiència i els coneixements 

acumulats per l’Oficina Tècnica a través de la feina feta fins ara per tal de 

reorientar i adaptar el procés d’elaboració del PLACI a les particularitats locals i 

a les dinàmiques adquirides. 

 

 Obtenir un pla de treball (PLACI) que defineixi un escenari de futur possible i 

desitjable (objectiu central / missió), línies estratègiques, objectius i propostes 

d’acció (projectes i accions amb assignació de responsabilitats). 

 

 Pensar no només en els continguts propositius del PLACI, sinó també en el seu 

desplegament. És per això que s’ha treballat per a disposar d’un PLACI que, 

més enllà de l’escenari de futur, les línies estratègiques, els criteris i les 

accions/propostes, presenti un sistema de seguiment i avaluació del mateix així 

com orientacions claus per a la seva implementació efectiva. 

 

 Dinamit ar la fase de disseny de les línies d’actuació a partir d’espais 

compartits de reflexió i debat. Apostar per metodologies participatives que han 
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permès generar intel·ligència col·lectiva i perspectiva comunitària, així com 

posar les bases per a un desplegament del PLACI basat en el treball en xarxa i 

col·laboratiu. 

 

 Implicar i sensibilit ar a la xarxa d’actors (interns i externs) sobre la importància 

de treballar de forma comunitària, i a través d’objectius comuns. 

 

Des d’una vessant més específica, i a partir de les reflexions generades en la primera 

trobada entre representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, es va 

acordar que el PLACI esdevingui un instrument per: 

 

 Promoure des de l’ajuntament sensibilit ació entorn la inclusió social. 

 Aprofitar l’actiu que suposa el treball en xarxa generat fins el moment per 

donar-li continuïtat i tendir a consolidar-lo. Alhora, promoure i potenciar espais 

de treball transversal intern per tal de facilitar i garantir la perspectiva inclusiva i 

les visions comunitàries en el disseny i desplegament de les polítiques 

municipals que ho requereixin. 

 Disposar d’una visió estratègica i pautada al respecte. 

 Promoure la inclusió social treballant de forma transversal i comunitària amb 

diferents serveis municipals i entitats locals. 

 

I.4.2.- PROCÉS M TODOLÒGIC D’ LABORACIÓ D L PLACI D’IGUALADA 

La metodologia utilit ada ha estat desenvolupada entre els mesos d’octubre de 2019 i 

juny/juliol de 2020 (un termini superior al previst arrel de la situació ocasionada per la 

Covid-19). Els mètodes emprats han permès disposar d’un Pla d’Acció que planteja 

una missió i diversos principis orientadors per al conjunt de polítiques inclusives, que 

orienten diverses línies estratègiques a partir de les quals es despleguen un conjunt 

d’objectius i d’actuacions específiques. 

 

Alhora, la metodologia desenvolupada ha servit per a dinamitzar diferents espais de 

deliberació i debat compartit que han posat les bases per a garantir un desplegament 

en xarxa i col·laboratiu. 
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Estructura Orgànica 

 Grup Motor: òrgan de caràcter tècnic i executiu integrat per la Cap de Serveis 

Socials i les referents tècniques responsables locals de l’Oficina Tècnica del 

PLACI, i representants de la Diputació de Barcelona i Neòpolis. Ha estat l’òrgan 

encarregat de garantir un desenvolupament del projecte transparent, àgil i realista. 

Les característiques principals d’aquest òrgan han estat: capacitat decisiva, 

coneixement de l’entorn, capacitat tècnica i de seguiment del projecte. Es tractava 

d’evitar l’elaboració d’un suport “des de fora”, i d’agilit ar les tasques que calia 

dinamitzar durant el procés. L’òrgan s’ha reunit un total de 6 vegades durant tot el 

procés. 

 

 Espai Polític: Durant el procés d’elaboració del PLACI d’Igualada el suport extern ofert 

per la Diputació de Barcelona també ha previst que, arrel del procés d’elaboració del 

projecte s’acabi configurant un espai de composició política que hauria de consolidar-

se com a instrument de seguiment, avaluació i validació del desenvolupament del Pla. 

Liderat per la Regidoria d’Acció Social. 

Més enllà d’aquestes estructures organit atives val a dir que s’ha treballat de forma 

continuada amb l’Oficina Tècnica del PLINS d’Igualada (reconvertida en l’Oficina 

Tècnica del PLACI). També s’ha promogut la implicació i participació dels diferents 

entitats i serveis aprofitant l’existència de la Xarxa per a la Inclusió d’Igualada. 

 

Fases i mètodes del pro     ’           

Per tal de garantir l’elaboració d’un projecte útil i adaptat es va optar per prendre de 

referència la informació de l’Observatori de la Inclusió, tant pel que fa als continguts 

com a la divisió temàtica, així com els coneixements i l’experiència adquirida per 

l’Oficina Tècnica per tal de reorientar i adaptar el procés al context actual i a les 

particularitats municipals. 

 

La participació, el treball en xarxa i la transversalitat s’han de convertit, per tant, en el 

pal de paller per al disseny de les línies d’actuació i l’elaboració del document 

estratègic. En un context social complex i de canvis ràpids i constants esdevé 

imprescindible dissenyar i implementar les polítiques inclusives de forma compartida, 
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assumint que els PLACI són instruments integrals que han de promoure la implicació 

d’una àmplia xarxa d’actors 

 

Tot seguit llistem les fases i actuacions a partir de les quals s’ha estructurat el projecte  

 

NOTA: es pot consultar informació detallada sobre els espais de debat -informació bàsica de 

les sessions, metodologia emprada, llistat d’assistents, etc) a l’apartat d’annexos d’aquest 

document. 

 

 

Fase preparatòria 

 

 Objectiu: Definir de forma exhaustiva les característiques del procés 

d’elaboració del PLACI. Unificar i sintetit ar la informació de l’Observatori de la 

Inclusió per tal de dotar de sentit estratègic la fase posterior 

 

 Accions: Sessions de treball amb el Grup Motor, unificació i síntesi de 

‘Observatori de la Inclusió i preparació de les primeres accions deliberatives de 

la fase participativa posterior.  

 
 

Fase participativa 

 

 Objectiu: Promoure espais de treball compartit amb agents diversos per tal de 

definir els continguts estratègics i propositius del PLACI. Es tractava d’elaborar 

un PLACI a partir de perspectives i eines de treball en xarxa i transversalitat. 

Les deliberacions (amb tècnics locals, agents socials i ciutadania) van servir 

per a identificar necessitats prioritàries i reptes, per a definir una Missió i les 

estratègies claus del PLACI, i per a formular propostes d’acció. 

 

 Accions: Sessions de treball amb el Grup Motor, dinàmiques participatives per 

a la identificació de necessitats i reptes (a), espais reflexiu de caràcter tècnic 

per a la definició de la Missió i les Estratègies claus, i tallers participatius per a 

la definició compartida de propostes d’acció (b).  

 
 

Fase de tancament del procés participatiu i de redacció del PLACI 
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 Objectiu: Un cop dinamitzat i tancat el procés participatiu de la fase anterior 

s’inicia la redacció del PLACI, que pren de referència els resultats obtinguts 

dels espais deliberatius i de treball compartit. 

 

 Accions: Redacció d’una primera proposta de PLACI, sessions de treball el 

Grup Motor per a la seva validació, i tancament del document definitiu. 

 
 

F     ’                          

 

 

 Objectiu: Un cop redactat el PLACI cal preveure una implementació adaptada, 

útil i, sobretot, que doni continuïtat a les lògiques de treball col·laboratives, 

transversals i comunitàries que s’han aplicat durant el procés d’elaboració del 

mateix. Cal donar resposta, també des del treball en xarxa, a dues preguntes 

clau: per on comencem, i com ho farem. Es té la intenció d’impulsar l’Espai 

Polític com a espai de seguiment un cop iniciada la fase de implementació. 

 

 Accions: Sessions de treball amb el Grup Motor, dinàmica participativa i 

transversal per a la priorit ació d’accions i elaboració d’una proposta 

metodològica per al desplegament en xarxa.  
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PART II 

 
II.1.- SOBRE ELS RESULTATS DEL PLACI 

 

El procés d’elaboració del PLACI d’Igualada ha servit per ordenar informació, per fer 

extensius el conceptes inclusió social i acció comunitària al conjunt de l’organit ació 

interna i a diferents agents de la societat civil, per reflexionar, per assumir certes 

necessitats de millora, però sobretot, per posar les bases d’una planificació estratègica 

que haurà de convertir-se en el pal de paller a l’hora de desenvolupar i millorar 

integralment la política inclusiva i d’acció comunitària al municipi. 

 

Per això, els continguts estratègics que es presenten en aquest informe poden 

considerar-se un final d’etapa en una cursa de llarga durada on, tot i això, no podem 

deixar de pensar en altres finals d’etapa si volem seguir avançant amb èxit fins al final 

d’una cursa de fons.  

 

En tot cas, els resultats del PLACI poden ser  interpretats com una primera victòria ja 

que són un requisit imprescindible per promoure la inclusió social de forma realista. En 

aquest sentit creiem que és important tenir en compte dos aspectes relacionats amb 

els resultats del PLACI que ens permetran comprendre la seva utilitat estratègica: 

 

 És molt important no oblidar que les directrius que marquen els resultats finals 

del PLACI deriven directament de les informacions que presentava els 

indicadors de diagnosi de l’Observatori i de les necessitats i reptes definits de 

forma compartida, la qual cosa els dota de coherència a nivell de planificació 

estratègica. 

 

 Com passa amb la majoria de planificacions estratègiques, els resultats del 

PLACI es presenten, més enllà de la Missió i dels Principis Orientadors, 

distingint diferents nivells de profunditat: línies estratègiques, objectius i 

propostes d’acció 

 

- Les línies estratègiques poden entendre’s com les grans fites segons 

àmbits temàtics que s’haurien d’assolir a través de la gestió 

comunitària. 
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- Els objectius són orientacions, finalitats específiques, que ens hauran 

de permetre assolir les grans fites marcades per les línies 

estratègiques. 

- Les propostes d’acció són el nivell de màxima concreció de la 

planificació estratègica. Són les accions que hauran de permetre assolir 

els objectius i orientacions plantejats per les línies estratègiques i els 

objectius. (Cal aclarir que les propostes d’acció presentades en aquest 

Pla s’hauran de desenvolupar amb més detall un cop s’hagin priorit at i 

s’inici  el desplegament en xarxa corresponent).  

 

 

 

II.2.- INFORMACIÓ DE DIAGNOSI: IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS 

 

A continuació es presenta informació sintètica sobre les principals necessitats socials 

d’Igualada, que deriva de la diagnosi compartida elaborada durant l’elaboració del Pla. 

La diagnosi s’ha fonamentat en indicadors quantitatius elaborats per l’Observatori 

d’Inclusió Social i en els resultats d’espais de discussió i debat promoguts durant el 

projecte. A partir de la qual van pivotar els debats compartits durant el procés 

d’elaboració del PLACI. 

 

Més enllà de les necessitats que es presenten a continuació l’apartat d’annexos 

d’aquest document presenta informació específica de diagnosi. Concretament, 

s’adjunten un seguit de quadres sintètics que recullen necessitats i reptes identificats 

durant les dinàmiques participatives de diagnosi canalitzades a través d’un grup de 

discussió amb una mostra de persones usuàries dels Serveis Socials i d’una dinàmica 

deliberativa amb entitats i personal tècnic local (annex 3). Els debats van prendre de 

referència els principals indicadors sociodemogràfics i de risc de pobresa i exclusió 

social 2018, extrets i actualit ats per l’Oficina Tècnica del PLACI de l’Observatori 

d’Inclusió Social d’Igualada (annex 2). 

 

Cal afegir que la informació dels quadres sintètics es va prendre de referència 

informativa per a fonamentar les dues sessions deliberatives amb tècnics locals i 

entitats per a la definició compartida de propostes d’acció. 
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II.2.1.- NECESSITATS BÀSIQUES 

Renda i protecció social: Existència de salaris baixos i condicions laborals precàries. 

Deriva en situacions on les persones prefereixen ser beneficiàries de prestacions que 

treballar 

Accés a alimentació: El Banc de Queviures no ofereix plena cobertura. Alhora no es 

considera que no és un recurs “normalit ador” (súper), i que està impregnat d’un cert 

component d’estigma. 

 

Habitatge: (1) Dificultats d’accés i pagament com origen de necessitats socials. Dels 

problemes per accedir a un habitatge se’n deriven dificultats per a l’empadronament i, 

en conseqüència, per accedir a serveis bàsics. Manca oferta d’habitatge de lloguer a 

preus assequibles. (2) Política local d’habitatge millorable: manca personal a l’OLH, 

agencia d’habitatge amb pressupost insuficient i condicions dels habitatges 

millorables.  

 

Subministraments i pobresa energètica: (1) Preus excessivament elevats per a 

persones / famílies vulnerables (2) Empreses subministradores amb punts de servei 

millorables i amb excés d’entrebancs per gestionar situacions de necessitat. (3) Marc 

legal: Llei 24/2015. Provoca que necessitats de persones amb dificultats per  pagar els 

subministraments acabin recaient als serveis locals. (4) Condicions d’alguns dels 

habitatges com a origen de situacions de pobresa energètica. 

 

Efectes de la burocràcia: (1) Dificultats per a l’obtenció de documents bàsics i 

entrebancs burocràtics per renovar el NIE (persones d’origen estranger, que només ho 

poden fer telemàticament (la qual cosa suposa una barrera. (2) Efectes negatius 

provocats per la burocràcia. A l’hora de sol·licitar ajuts o d’altres recursos es generen 

situacions d’incertesa, inseguretat o por que afecten directament a les persones 

demandants. Retards (derivats de la lentitud burocràtica) a l’hora de rebre suports o 

ajuts. 

 

Gestió de recursos i serveis: El fet que l’únic criteri per a la contractació de serveis 

(com la gestió de centres, activitats, etc.), sigui el preu provoca pèrdua de qualitat dels 

mateixos. Que el criteri prioritari sigui el preu va en detriment d’entitats de proximitat 

que coneixen el territori. 
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II.2.2.- NECESSITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Oferta formativa: (1) Formació permanent massa lineal (2) Manca d’oferta formativa 

per als nois i noies que no acaben la ESO. (3) Cost de les llars d’infants. No es té prou 

en compte que n’hi ha poques i que esdevenen bàsiques per facilitar als pares i mares 

la conciliació laboral i familiar. 

Formació ocupacional: (1) Massa lligada a la conjuntura i a les subvencions. (2) 

Pocs Programes Formatius Instrumentals (PFI) o cases d’oficis. (3) Dèficits pel que fa 

a l’oferta de formació ocupacional adreçada a persones sense papers. 

Inserció Sociolaboral: (1) Dificultats per accedir a un lloc de treball. Són 

especialment vulnerables les persones majors de 45 anys –sobretot dones-, joves 

sense experiència prèvia que es volen inserir per primer cop al mercat laboral, 

persones nouvingudes, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat. (2) 

Precarietat del mercat laboral. Disposar d’una feina no suposa en l’actualitat cap 

garantia d’estabilitat (3) Dificultats d’inserció de  persones amb discapacitat. Costa 

accedir a un lloc de treball estable i decent. 

Recursos i serveis formatius i ocupacionals: (1) Desconeixement de la totalitat de 

recursos i serveis ocupacionals, tant per part dels professionals com per part de la 

ciutadania. (2) El treball esdevé una porta d’accés a certs recursos, la qual cosa 

genera situacions força paradoxals com no poder accedir a la Borsa d’Habitatge. Es 

generen percepcions d’incoherència i impotència, i incrementen els entrebancs per 

sortir de situacions de necessitat i vulnerabilitat. 

Projectes comunitaris: Manca de projectes comunitaris tant de caràcter educatiu 

com de caràcter laboral. 
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II.2.3.- NECESSITATS RELACIONALS 

Participació ciutadana i treball en xarxa: (1) L’origen i certes situacions laborals 

dificulten l’accés a espais participatius i relacionals. (2) Dèficits en els nivells i la 

representativitat participativa, especialment pel que fa a les activitats de caràcter 

cultural. L’oferta cultural (la més tradicional) és excessivament tancada i endogàmica. 

(3) Manca cultura de treball en xarxa amb el teixit associatiu (organització i gestió 

d’activitats). Massa dirigit per l’Ajuntament i poc aprofitament de la riquesa d’un teixit 

associatiu potent i variat. 

 

Xarxa social i familiar: (1) Manquen més i millors relacions i coneixement entre les 

diferents entitats del municipi. (2) Queda camí per recórrer pel que fa a les relacions 

socials. Existència de situacions de discriminació vinculades amb l’origen (3) Sensació 

de desànim derivat de situacions on la família es desvincula de la persona o la família 

que pateix dificultats. (4) Els suports de l’entorn familiar i comunitari més immediat són 

necessàries i fonamentals, però no suficients. 

 

Col·lectius de risc: (1) Clara repercussió dels problemes econòmics en les relacions 

socials. La tensió i ansietat que genera el fet de tenir dificultats econòmiques 

repercuteix  en l’estat d’ànim i genera una disminució de les relacions socials. (2) 

Famílies monoparentals amb dificultats econòmiques i per conciliar la vida laboral i la 

familiar. Alhora, sensació d’abandonament per part de la família o el cercle més 

proper. Un entorn immediat que es considera clau per a recolzar-se i desfogar-se per a 

compensar les dificultats emocionals. (3) Persones amb factors d’exclusió que 

pateixen situacions de soledat acostumen a viure sotracs emocionals que 

repercuteixen en l’estat d’ànim (4) Col·lectiu jove amb poca oferta d’oci i de lleure. 

 

Recursos comunitaris: Manca d’una guia que reculli totes les activitats organitzades 

per l’ajuntament i les entitats d’Igualada. Ajudaria a planificar millor i a evitar 

duplicitats. 

 

Model de ciutat: Excessiva centralització de les activitats al centre de la ciutat, i poca 

visió de barris. 
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II.2.4.- NECESSITATS SOCIOSANITÀRIES 

 
Serveis Recursos i burocràcia: (1) Saturació dels serveis i recursos assistencials. (2) 

La parcel·lació de recursos per àmbits no permet arribar a les necessitats reals de les 

persones. Manca més agilitat i visió global per adaptar-se a necessitats específiques i 

complexes. (3) Tancament de recursos i serveis durant el mes d’agost. (4) 

Desconeixement i manca de coordinació entre serveis de titularitat privada (no es 

coneixen ni interactuen). (5) Circuits massa burocratitzats i tràmits molt llargs. 

(6) Segons persones usuàries els serveis de salut al municipi són lents. 

 

Dependència: (1) Cost de les residències per a gent gran elevats (2) Calen més i 

millors pisos tutelats (3) Recorregut de millora pel que fa als habitatges adaptats. 

 

Discapacitats: Inexistència de recursos educatius de 0 a 3 anys. 

 

Salut mental i addiccions: (1) Manca de recursos d’habitatge, d’oci, i de lleure per a 

menors d’edat (franja de 0 a 18 anys, especialment per als adolescents). (2) Es troben 

a faltar recursos socials i terapèutics per atendre les addiccions. 
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II.3.- PLA LOCAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA D’IGUALADA  

(continguts estratègics) 

 

El PLACI d’Igualada recull el model de política inclusiva municipal que volem per a la 

ciutat, que consta d’una Missió que sintetitza la raó de ser del Pla, de 10 Principis 

Orientadors que han d’impregnar el desenvolupament estratègic plantejat, i de 6 línies 

estratègiques. Per aconseguir aquestes fites, es detallen un total de 28 objectius/eixos 

de treball d’on en deriven propostes d’actuació específiques: 

 
 

MISSIÓ 

Afavorir la mirada inclusiva a l’organització municipal, serveis, entitats i ciutadania per 

promoure una estratègia de ciutat innovadora i compartida amb els agents del territori 

que permeti millorar les condicions de vida de la ciutadania, potenciant processos 

personals i comunitaris que afavoreixin la cohesió social 

 

10 PRINCIPIS ORIENTADORS 

 

Cooperació 

Coneixement 

Claredat 

Innovació 

Apoderament 

Mirada comunitària 

Participació 

Sensibilització 

Equitat 

Impacte Inclusiu 

 

 

6 ÀMBITS ESTRATÈGICS 

 

 

 Ciutat Inclusiva 

 Social i Salut 

 Residencial  

 Relacional i Comunitari 

 Formació 

 Ocupació 

 

 

 

28 OBJECTIUS 

57 accions 
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II.3.1.- MISSIÓ 

La Missió descriu en un conjunt d'expressions la raó de ser del PLACI d’Igualada. Es 

pot entendre com una declaració d’intencions a partir de la qual deriven la resta de 

nivells. A partir dels espais deliberatius per a la identificació de necessitats i reptes el 

Grup Motor del PLACI va formular una proposta de Missió que va ser validada i 

contrastada durant les sessions deliberatives de propostes. Finalment, la Missió 

consensuada és la següent: 

 

“Afavorir  la mirada inclusiva a l’organització municipal, serveis, entitats i ciutadania per 

tal promoure una estratègia de ciutat innovadora i compartida amb els agents del 

territori que permeti millorar les condicions de vida de la ciutadania, potenciant 

processos personals i comunitaris que afavoriran la cohesió social”. 

 

II.3.2.- PRINCIPIS ORIENTADORS 

Els Principis Orientadors s’entenen com idees referencials que han d’impregnar els 

continguts del PLACI d’Igualada i el seu desplegament. Igual que amb la Missió, el 

Grup Motor del PLACI va definir els Principis Orientadors (10) a partir de la informació 

derivada de les sessions per a la identificació de necessitats i reptes.. Els 10 principis 

definits es van presentar i prendre de referència durant les sessions deliberatives de 

propostes. Són els següents: 

 

 COOPERACIÓ: Garantir transversalitat entre serveis i administracions i treball en 

xarxa amb agents que intervenen en el territori. Avançar cap a un model de treball 

col·laboratiu. 

 

 CONEIXEMENT: Generar, recepcionar i compartir informació relacionada amb la 

realitat social d’Igualada. Fer ús del coneixement per a fonamentar la presa de 

decisions. 

 

 CLAREDAT: Difondre, explicar i gestionar els recursos inclusius de forma 

ordenada, clara i entenedora, a l’abast de tothom. 
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 INNOVACIÓ: Promoure girs conceptuals i metodològics i activar els motors 

necessaris per a promoure accions innovadores. Cal partir del reconeixement de 

problemàtiques no resoltes que requereixen de noves maneres de fer. 

 

 APODERAMENT: Augmentar la fortalesa individual i comunitària, a través d’un 

procés multidimensional, que impliqui el desenvolupament de la confiança en les 

pròpies capacitats i accions. 

 

 MIRADA COMUNITÀRIA: Tenir en compte les capacitats de la comunitat en tant 

que element transformador de l’entorn, dels grups i  de les individualitats. 

 

 PARTICIPACIÓ: Promoure la participació de la societat civil en general i d eles 

persones en situació d’exclusió en particular com a element clau per garantir 

accions inclusives eficients, efectives i transparents. 

 

 SENSIBILITZACIÓ: Donar a conèixer, difondre, ampliar i aprofundir de forma 

permanent i continuada en la transmissió d’estratègies i valors afavoridors de la 

inclusió. 

 

 EQUITAT: Incidir en els factors que afavoreixen la igualtat d’oportunitats. 

Promoure de manera creativa accions preventives i assistencials per tal de 

disminuir l’esquerda social. 

 

 IMPACTE INCLUSIU: Garantir l’impacte inclusiu de les accions mitjançant 

l’establiment previ de mètodes per a mesurar-lo mitjançant indicadors d’avaluació. 
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II.3.3.- LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS I ACCIONS 

LÍNIA 1.- CIUTAT INCLUSIVA 

 

Impulsar, facilitar i aportar la perspectiva inclusiva a les polítiques públiques municipals; generant coneixement, sensibilitzant, 

impulsant la transversalitat i el treball en xarxa i promovent el seguiment de les accions inclusives. 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

Regidoria / Àmbit 

funcional 

1.1.- Vetllar perquè plans, projectes i serveis 

municipals tinguin una visió inclusiva. 

1.1.1.- Suport tècnic en matèria inclusiva a personal tècnic 

municipal per tal d’incloure criteris inclusius en el 

desenvolupament de programes i actuacions locals. 

 

Acció social 

1.1.2.- Comissió transversal entesa com a espai de treball tècnic 

transversal on promoure, crear i fer seguiment d’accions 

inclusives. 

 

Acció Social 

1.2.- Produir i transferir coneixement sobre 

situacions d’exclusió social a Igualada. 

1.2.1.- Elaboració periòdica d’informes amb indicadors d’exclusió 

a través de l’Observatori Social. 

Acció Social 

1.2.2.- Organització de jornades i/o sessions informatives en 

l’àmbit de la inclusió social i l’acció comunitària. 

Acció Social 
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1.3.- Treballar en xarxa per a la definició, el 

desplegament i l’avaluació d’accions 

inclusives. 

 

1.3.1.- Consolidar la Xarxa per la Inclusió (composada per entitats 

i serveis vinculats amb la inclusió) com a espai de treball 

comunitari des d’on garantir la definició i desplegament d’accions i 

el seguiment del PLACI d’Igualada. 

 

Acció Social 

1.3.2.- Formació en matèria inclusiva i de treball comunitari als 

components d ela Xarxa per la Inclusió. 

 

Acció Social 

1.4.- Donar visibilitat i sensibilitzar sobre 

accions, mesures i bones pràctiques per a la 

inclusió i la cohesió social. 

1.4.1.- Disposar d’una estratègia comunicativa per informar a la 

ciutadania sobre bones practiques i accions vinculades amb el 

PLACI. 

Relacions Institucionals 

Acció Social 

1.4.2.- Promoció de campanyes de sensibilit ació sobre l’exclusió 

social. 

 

Relacions Institucionals 

Acció Social 

1.4.3.- Garantir una difusió del PLACI a través d’un mailing  

informatiu i trobades que serveixin per a donar a conèixer el Pla a 

entitats de tot tipus i a empreses. 

 

Acció Social 

1.5.- Afavorir la claredat i la simplificació de 

la gestió dels canals d’accés als serveis. 

1.5.1.- Facilitar un procés de simplificació administrativa, 

assessorant per a garantir tramitacions simples i fàcils. 

 

Governació 

Acció Social 

1.5.2.- Garantir criteris de lectura fàcil en la difusió de programes i Relacions Institucionals 
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serveis inclusius. 

GUIA DE COMUNICACIÓ INCLUSIVA: Creació d’un grup de 

treball per elaborar una guia de llenguatge inclusiu (fàcil, amb 

atenció al llenguatge de gènere, etc.): 

o Fer una diagnosi prèvia de quina materials s’editen 

per difondre.  

o Conèixer què ja hi ha fet com a guió per 

aconseguir ser lectura fàcil o inclusiva. 

o Fer difusió de la guia elaborada als serveis i 

entitats. 

 

Acció Social 

1.6.- Vetllar per la personalit ació en l’atenció 

de l’administració per tal d’adaptar-se a 

l’especificitat de cada persona i garantir el 

bon tracte i la qualitat.  

 

1.6.1.- Elaboració de qüestionaris i dinàmiques de grup amb 

persones usuàries de recursos i serveis per tal de millorar la 

qualitat i els nivells de personalització de les atencions. 

Acció Social 

1.7.- Avaluar de forma compartida el PLACI 

valorant l’impacte de les accions inclusives 

que se’n deriven. 

1.7.1.- Realització de sessions amb la Comissió Transversal. Acció Social 

1.7.2.- Realització de sessions amb la Xarxa per la Inclusió. Acció Social 
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LÍNIA 2.- SOCIAL I SALUT 

 

Mesures preventives i reactives per oferir respostes específiques a la cobertura de necessitats bàsiques, i per a la promoció del 

benestar integral de les persones: mental, físic i social. 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / Àmbit 

funcional) 

2.1.- Promoure la participació de les 

persones usuàries en el disseny i l’avaluació 

de les polítiques i accions dels serveis 

socials. 

 

2.1.2.- PARTICIPO I MILLORO: Creació de grups de persones 

usuàries, seleccionades en funció del tema a treballar (propostes, 

disseny, avaluació, etc.) 

o Fer 2-3 sessions de grup per fer propostes o per 

avaluar (com ha anat). 

o Durada màxima de cada sessió 1,5h. 

o Contingut en funció de la temàtica. 

o Espai de trobada accessible. 

 

Acció Social 
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2.2.- Trencar amb la parcel·lització en 

l’atenció de situacions d’exclusió social. Es 

tracta d’evitar l’atenció de necessitats en 

funció dels límits dels recursos existents. 

 

2.2.1.- ACTIVAR LA PRESCRIPCIÓ SOCIAL: Organitzar 

reunions informatives per difondre la Prescripció Social i com fer-

ne us. 

o Com funciona 

o Com bolcar dades d’activitats al programa de 

l’Agència de Salut Pública (Cat Salut). 

o Incentivar que els serveis inscriguin les activitats 

que fan. 

Entorn Comunitari 

Acció Social 

2.3.- Promoure els hàbits saludables i 

ampliar-ne l’oferta d’accions.   

 

2.3.1.- ADEQUAR L’OFERTA D’ACCIONS DE PROMOCIÓ 

D’HÀBITS SALUDABLES: Anàlisi del de l’oferta i recursos 

existents (què hi ha?). Coneixement dels destinataris (a qui arriba 

i a qui no?). Definició d’estratègies de millora (buscar la manera 

de què arribin). Pensar en els col·lectius específics. 

 

Entorn Comunitari 

 

2.3.2.- ACTIUS DE SALUT EN ACTIVITAT FÍSICA: Utilització 

dels espais d’exercici públics (maquinària de salut) amb personal 

especialitzat que exerceix funcions de guia, assessors, etc. 

 

Entorn Comunitari 

 

2.4.- Afavorir iniciatives d’oci saludable per a 

joves. 

 

2.4.1.- OCI SALUDABLE PER A JOVES (QUI ETS?): Mitjançant 

referent (educadora, integradora social...) ser presents per zones 

d’oci de joves (parcs, places, etc.) per tal d’apropar-s’hi i 

demanar-los en què estarien interessats: “què t’agradaria fer com 

Joventut  

Acció Social 
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a activitat?” Dissenyar un projecte per decidir on es va, quan, 

quina temporalització, etc. Recollir dades dels joves que vulguin 

per tenir-los en compte. 

 

2.4.2.- JOVES I HÀBITS SALUDABLES: Intervenció de caràcter 

preventiu encaminada a promoure hàbits saludables al jovent. 

Caldria treballar amb els pares així com amb altres agents 

atractius per al col·lectiu (referents mediàtics com youtubers, 

instagramers, etc.).  

 

Joventut 

2.4.3.- DIFUSIÓ DE L’OFERTA CULTURAL DE LA COMARCA 

AL JOVENT: Donar a conèixer l’oferta cultural de la comarca de 

l’Anoia als instituts a través del PIJ (Punt d’informació juvenil).  

Presentació de les diferents entitats culturals directament a les 

aules o a través d’una jornada / fira 

 

Joventut 
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LÍNIA 3.- RESIDENCIAL 

 

Af v      ’                     ’   h                      ,                                               . 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / Àmbit 

funcional) 

3.1.- Fomentar accions innovadores i 

creatives per millorar la vulnerabilitat 

residencial: pobresa energètica, accés i 

manteniment a un habitatge digne, lloguer 

assequible. 

 

 

3.1.1.- CENS D’HABITATGES BUITS: Elaboració d’un cens 

d’habitatges buits per a la promoció del lloguer. Caldria oferir 

avantatges fiscals i jurídics als propietaris. Campanya de captació 

i fidelització dels propietaris dels habitatges buits un cop fet el 

cens. 

 

Habitatge 

3.1.2.- AJUTS PER A L’ADEQÜACIÓ D’HABITATGES: Definir 

fórmules de treball en xarxa per a que en les situacions on una 

persona ha sol·licitat l’adequació de l’habitatge per subvenció de 

la Generalitat es possibiliti l’avançament del finançament. 

 

 

Habitatge 

Acció Social 
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3.1.3.- POLÍTIQUES D’HABITATGE AMB MIRADA INCLUSIVA: 

Formar part activa, des del PLACI, del Pla Local d’Habitatge 

d’Igualada, per fomentar que el PLH i el seu desplegament 

incorpori mirades i dimensions inclusives, així com per garantir 

que es promouen iniciatives per a facilitar l’accés a l’habitatge de 

col·lectius vulnerables.  

Habitatge 

Acció Social 

3.1.4.- INTERCANVI D’HABITATGES: Creació d’una borsa 

d’habitatges composada per dos grans perfils d’usuaris. D’una 

banda, famílies joves amb previsió de tenir fills i de créixer (o amb 

fills petits) que viuen en habitatges no massa grans. D’altra 

banda, persones grans (en parella o que viuen soles) residents a 

habitatges grans. 

 

Habitatge 

Acció Social 

3.1.5.- BORSA D’HABITAGES ACCESSIBLES: Disposar, dins de 

la Borsa d’Habitatges, d’una borsa d’habitatges accessibles. A 

través de la descripció del pis i l’edifici tots els que compleixin els 

requisits es tindrien en compte en aquesta borsa. 

 

Habitatge 
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3.1.6.- PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC: Creació d’un 

punt d’assessorament energètic obert a tota la ciutadania. Es 

tractaria de disposar d’un agent energètic ubicat a l’OAC per tal 

de poder resoldre dubtes i orientar en els ajustaments de les 

tarifes per reduir el cost de les factures. 

Acció Social 

3.1.7.- FORMACIONS SOBRE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS: 

Oferir formació a la ciutadania sobre subministraments bàsics, 

des dels diferents agents de detecció de casos de vulnerabilitat 

energètica (Serveis Socials, Habitatge, etc.). 

Acció Social 

Entorn Comunitari 

3.1.8.- HABITATGES SOSTENIBLES: Promoure l’existència 

d’habitatges sostenibles a Igualada mitjançant energies 

renovables (solar, geotèrmica, etc.) i optimitzant els espais 

comuns.  

Sostenibilitat  

3.2.- Facilitar la mobilitat i l’accés a la ciutat  

 

 

3.2.1.- COMISSIÓ TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT: Constitució 

d’una Comissió Tècnica d’accessibilitat (amb un tècnic 

responsable i un regidor/a que ho lideri). Aquesta Comissió hauria 

de ser operativa (no consultiva), disposar d’un grup de treball fixe 

i estable gestionat i dinamitzat pel tècnic responsable.  

Acció Social 
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3.3.- Vetllar per la detecció i supressió de 

barreres arquitectòniques i de comunicació 

 

 

3.3.1.- AJUTS PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES A HABITATGES: Promoció d’ajuts 

adreçats a comunitats de veïns i veïnes que serveixin per a 

instal·lar ascensors, així com ajuts a ciutadans en particular / 

famílies per arranjaments a la llar 

 

 

Habitatge 

 

  



 40 

LÍNIA 4.- RELACIONAL I COMUNITARI 

 

Enfortir, des de la proximitat territorial, la cohesió social promovent xarxes de suport a través de la implicació de la comunitat i 

 ’                                          f      . 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / Àmbit 

funcional) 

4.1.- Prevenció de la solitud no desitjada. 

 

4.1.1.- TREBALL EN XARXA ENTRE PROJECTES ADREÇATS 

A LA GENT GRAN: Creació d’una xarxa entre els projectes 

Radars, Lectura + a prop, Casal de la Gent Gran de Creu Roja i 

d’altres. La xarxa hauria de servir per ampliar el projecte Radars, 

anar a llegir a cases de gent gran, promoure trobades, fer xarxa 

entre persones grans, etc. 

 

Acció Social 

4.1.2.- COMPANYIA A PERSONES GRANS SOLES: Ampliar el 

projecte Radars, sumar l’acompanyament telefònic al presencial 

en aquells casos que es consideri adient. 

 

Acció Social 
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4.2.- Promoure i millorar relacions 

intergeneracionals espais de relació, 

respecte, intercanvi de coneixements 

 

 

4.2.1.- ESPAIS DE TROBADA ENTRE JOVES I GENT GRAN: 

Promoure espais de trobada entre equipaments i entitats de joves 

i de gent gran. Visites i programar tallers vinculats, per exemple, 

amb l’ús de noves tecnologies entre gent jove i persones grans. 

 

Entorn Comunitari 

Acció Social 

4.2.2.- ESPAIS URBANS INTERGENERACIONALS: Proposta 

encaminada a promoure que els equips urbanístics que tenen 

responsabilitat en el disseny i gestió dels espais públics els 

dissenyin des del paradigma inclusiu i intergeneracional 

Urbanisme 

4.3.- Afavorir projectes de voluntariat on les 

persones tinguin un espai social i a l’hora es 

puguin atendre situacions de suport a 

persones grans, infants i persones 

nouvingudes.  

4.3.1.- VOLUNTARIAT JOVE: A través dels instituts, afavorir i 

potenciar els projectes de voluntariat ja existents per tal d’afavorir 

el sentiment de pertinença a la comunitat, essent agent actiu. 

Ensenyament 
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4.3.2.- IMPULS DE L’OFICINA DE VOLUNTARIAT: Garantir 

dotació econòmica suficient per a la professionalització de 

l’Oficina de Voluntariat i la captació de voluntaris i especialistes.  

Fer visible l’Oficina del voluntariat com a referent del voluntariat a 

Igualada. També es podria comptar amb entitats socials que 

nodreixin de voluntaris l’Oficina. 

 

Acció Social 

4.4.- Promoure accions pedagògiques i 

d’orientació a les famílies. 

 

 

4.4.1.- PARTICIPACIÓ D’ENTITATS AL MÒDUL C D’ACOLLIDA: 

Participació d’entitats igualadines al mòdul C d’acollida. El mòdul 

C és una de les funcions que s’ofereixen al Servei de Primera 

Acollida per a persones nouvingudes a Igualada. Es tractaria de 

promoure la participació de diverses entitats en aquest mòdul per 

tal de donar-se a conèixer. 

 

Acció social 

4.4.2.- REFORÇ ESCOLAR A EQUIPAMENTS LOCALS I 

ENTITATS: Promoure la participació de joves i de mares i pares 

de nens i nenes per fer reforç escolar en entitats i equipaments 

cívics del municipi. Es tractaria que els pares i mares participin en 

les classes de reforç escolar, ajudant als infants a fer els deures. 

A través de voluntàries i voluntaris facilitar eines als pares per a 

promoure l’èxit escolar dels fills. 

 

Entorn Comunitari 

Ensenyament 

Acció Social 
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4.5.- Vetllar per la prevenció i l’atenció de 

situacions d’abús i violència (de gènere, a 

gent gran, bullying, LGTBI, etc.)  

 

 

4.5.1.- MESURES DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE 

SITUACIONS D’ABÚS I VIOLÈNCIA: Des de l’administració 

fomentar i valorar aquelles entitats i empreses que incorporin 

mesures relacionades amb la prevenció i detecció de situacions 

d’abús i violència. 

  

Organismes Externs 

Acció Social 

4.6.- Afavorir projectes d’educació cívica i 

cultural 

4.6.1.- CAMPANYA “TOTS SOM RESPONSABLES”: Implicació 

de tota la ciutadania en el benestar i seguretat de tothom. 

Promoció d’una campanya a través de tallers a les escoles i/o 

instituts que impliquin a pares o famílies. 

 

Ensenyament 

Sostenibilitat 

Acció Social 

 

4.6.2.- AGENTS CÍVICS: Creació d’un cos d’Agents Cívics. 

Exercirien el rol d’educadors de carrer amb la finalitat de 

promoure interaccions cíviques davant situacions i casos incívics. 

Ampliar accions tipus “La guàrdia de la nit”. 

 

Entorn Comunitari 

Sostenibilitat 

Acció Social 
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LÍNIA 5.- FORMACIÓ 

 

Vetllar per l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés i manteniment de la formació al llarg de tot el cicle vital. 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / Àmbit 

funcional) 

5.1.- Promoure una educació inclusiva en tot 

el cicle vital. 

 

 

5.1.1.- OBERTURA DE LES ESCOLES A LA COMUNITAT: 

Projecte que serveixi per reforçar vincles entre escoles, 

associacions de ve ns i ve nes, casals d’avis, grups escoltes, 

corals, entitats, etc. Es tracta de promoure que les escoles siguin 

obertes i permeables, que els agents socials participin de l’escola, 

i l’escola dels agents. D’aquesta manera s’apostaria per escoles 

inclusives al llarg de tot el cicle vital (afavorir la inclusió en les 

activitats extraescolars). 

 

 

 

Ensenyament 
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5.1.2.- AFRONTAR LA SEGREGACIÓ ESCOLAR: Vetllar per 

l’aplicació i millora de mesures encaminades a afrontar la 

segregació escolar a través de la Comissió d’Equitat liderada per 

la Regidoria i el Departament d’Ensenyament. Es tracta de 

garantir l’equitat així com processos d’acollida efectius a través 

derivats de la matrícula viva. 

 

Ensenyament 

5.2.- Motivar i facilitar l’accés a la formació 

post-obligatòria.  

 

 

5.2.1.- ALUMNES DE SUPORT: Motivar i facilitar l’accés a la 

formació post-obligatòria a través d’alumnes de post-obligatòria 

que acompanyin i assessorin de manera individualitzada i 

continuada a alumnes de 3er i 4t d’ESO. Aquest acompanyament 

hauria de servir per motivar i fomentar la presa de consciència 

dels alumnes d’ESO acompanyats. 

Ensenyament 
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5.3.- Fomentar accions formatives pels joves 

que no han acabat l’ESO i a persones en una 

situació administrativa irregular.  

 

5.3.1.- DETECCIÓ I SEGUIMENT D’ALUMNES DE 16 A 21 

ANYS: Incidir en la vessant preventiva del Pla d’Absentisme a 

través de l’elaboració d’un circuit o protocol de caràcter preventiu 

per a la detecció i seguiment d’alumnes de 16 a 21 anys que no 

tenen l’ESO o tenen l’ESO i no continuen la formació.  

Ensenyament 

5.3.2.- FOMENT D’ACCIONS FORMATIVES PER A PERSONES 

EN SITUACIÓ IRREGULAR: Promoure la participació de 

persones en situació irregular en les accions i espais formatius 

programats des dels centre cívics i entitats d’Igualada. En la 

programació dels espais cívics i entitats fer una reserva de places 

per a persones en situació administrativa irregular. 

 

Entorn Comunitari 

Acció Social 

5.4.- Afavorir la inclusió en les activitats 

extraescolars i de lleure dels infants i joves. 

 

 

5.4.1.- ACTIVITATS DE LLEURE PER A TOTHOM: Reserva d’un 

percentatge de places d’activitats extraescolars i de lleure per a 

col·lectius vulnerables (susceptibles de quedar exclosos 

d’aquestes activitats per q estions econòmiques, de gènere, 

culturals, etc.) 

Entorn Comunitari 

Ensenyament 

Esports 

Acció Social 
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LÍNIA 6.- OCUPACIÓ 

 

Fomentar oportunitats d’ocupabilitat i d’accés al mercat de treball. Promoure accions innovadores i creatives per facilitar 

processos d’inserció sociolaboral. 

 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / Àmbit 

funcional) 

6.1.- Vetllar perquè la formació professional i 

ocupacional sigui adaptada a les necessitats 

del mercat laboral.  

 

 

6.1.1.- TAULA DE FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ: Creació 

d’una taula / observatori / comissió de formació per a l’ocupació. 

Amb una entitat / persona responsable. Recollida d’informació per 

tal de conèixer què es fa, com i on. Amb trobades periòdiques. 

 

Dinamització Econòmica 
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6.2.- Facilitar l’acreditació de competències 

de persones adultes per afavorir la inserció 

laboral.  

 

 

 

6.2.1.- ITINERARI ADAPTAT DE CAPACITACIÓ: Creació d’un 

itinerari adaptat, adreçat a persones adultes, de capacitació. On 

es dissenyin diferents etapes / estadis d’un itinerari, on cada 

servei executi la seva competència. Per exemple: Inicial ( bàsica -

llengua, entorn,...- / instrumental -tècnica-) 

 

 

 

Dinamització Econòmica 

Acció Social 

6.3.- Donar a conèixer els beneficis de 

contractar persones amb discapacitat, majors 

de 45 anys, etc.  

 

 

6.3.1.- SENSIBILITZACIÓ DELS EMPRESARIS: Facilitar la 

promoció de trobades amb el sector empresarial d’Igualada i amb 

gremis laborals per tal d’incrementar la mirada inclusiva del sector 

empresarial local i de donar a conèixer els beneficis socials que 

se’n deriven. 

 

 

 

Dinamització Econòmica 

 

6.4.- Impulsar la creació de projectes 

comunitaris amb persones vulnerables de 

caire ocupacional (donar sentit al treball, 

ocupar el temps, generar xarxes...). 

. 

6.4.1.- MENTOR LABORAL: Dotar de contingut la figura del 

mentor laboral per tal que pugui ser replicat en diferents entorns 

(empreses, CET, ocupació). Esdevé imprescindible cercar una 

línia de finançament per tal de cobrir aquesta figura del mentor. 

 

 

 

 

Dinamització Econòmica 
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6.4.2.- FOMENT D’EMPRESES D’INSERCIÓ: Establir estratègies 

per a fomentar la creació d’empreses d’inserció per fer feines 

com: rehabilitació d’edificis, neteges, protecció mediambiental, 

etc. 

 

Dinamització Econòmica 

 

6.4.3.- CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA INCLUSIUS: 

Que l’administració local priorit i la contractació d’empreses 

d’inserció sociolaboral. (criteris de contractació) i empreses locals 

amb clàusules socials 

 

Governació 

Acció Social 

6.4.4.- “OBJECCIÓ D’INCONSCIÈNCIA”: Establir hores de servei 

comunitari a les persones que estan gaudint de prestacions 

socials. Es tracta d’integrar-les en equips i projectes que ja 

funcionen. 

 

 

Dinamització Econòmica 

Acció Social 
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PART III 

 
III.1.- SOBRE EL DESPLEGAMENT, EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ D L PLA 

 

 

El Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva d’Igualada defineix de forma exhaustiva un 

full de ruta per al municipi mitjançant la concreció de missió, principis orientadors, 

línies estratègiques, objectius i accions. Es disposa, doncs, d’un marc d’actuació en 

matèria inclusiva que caldrà desenvolupar mitjançant plans d’acció anuals a partir dels 

quals prioritzar estratègies i accions en funció de les necessitats del territori i els 

recursos existents. 

 

Un cop definits i exposats els continguts propositius del PLACI d’Igualada aquest 

apartat pretén exposar els criteris i directrius claus que hauran de fonamentar les 

tasques de desplegament, seguiment i avaluació del document. 

 

A partir de la presa en consideració dels criteris i directrius es pretén garantir un 

desplegament i un sistema de seguiment i avaluació que permeti conèixer el grau de 

desenvolupament del pla i el seu impacte, i facilitar la incorporació d’elements de 

millora contínua del procés. 

 

Desplegament 

 

Un cop elaborat i aprovat el Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva d’Igualada caldrà 

garantir un procés de desplegament efectiu i constant, a partir de les següents 

referències de treball: 

 

1.- Priorit ar accions, amb l’objectiu de traslladar les directrius estratègiques del pla a 

la realitat local. Caldrà garantir que la priorit ació d’accions inclogui objectius de les 

diferents línies estratègiques plantejades pel PLACI (garantia d’integralitat) 

 

2.- Desenvolupar les accions prioritzades en base al lideratge polític (directrius de 

responsables d’àrees municipals implicades) la transversalitat interna (implicació de 

diferents àrees municipals) i el treball comunitari i en xarxa (agents locals vinculats 

amb la inclusió social). 
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3.- Seguir fomentant les relacions i el coneixement entre els diversos actors 

relacionats amb la inclusió social a Igualada, facilitant i consolidant una forma de 

treballar basada en la coresponsabilitat i el treball compartit. 

 

4.- Garantir una visió global del desplegament d’accions. Cal evitar el 

desenvolupament d’actuacions de forma aïllada, garantir la presa en consideració dels 

principis orientadors consensuats i, en definitiva, fer convergir el desenvolupament 

d’accions en un mateix comú denominador. 

 

5.-Garantir l’avaluació i el seguiment del procés de desplegament, i ordenar el treball a 

partir d’una estructura orgànica clara i operativa. 

 

 

Estructura orgànica vinculada al desplegament, avaluació i seguiment del PLACI 

 

L’estructura orgànica del PLACI estarà constitu da per: 

- Oficina Tècnica del PLACI: òrgan de caràcter executiu encarregat de 

liderar el desenvolupament del pla a nivell tècnic. L’Oficina Tècnica 

rebrà suport del Servei de Comunicació. 

- Espai Polític: composat per responsables polítics de les àrees 

implicades en el desenvolupament de les accions que formen part del 

pla d’acció anual.   

- Comissió Tècnica: composada per personal tècnic referent de les àrees 

implicades en el desenvolupament de les accions que formen part del 

pla d’acció anual.   

- Xarxa per la Inclusió: espai preexistent de treball col·laboratiu, 

composat per diferents agents del territori vinculats amb la inclusió 

social. 
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Seguiment i avaluació del PLACI 

 

El seguiment i avaluació de l’execució del PLACI d’Igualada no s’ha d’entendre com un 

fi en sí mateix sinó com una fase integrada en el procés de desplegament del pla. 

Garantir seguiment ha de permetre conèixer sistemàticament l’efectivitat i eficiència de 

les accions que es vagin desenvolupant, d’acord amb els principis orientadors, 

estratègies i objectius establerts pel document, conèixer els avenços en matèria 

d’inclusió social a Igualada i garantir transparència i informació pel que fa a la seva 

evolució. 

 

Es planteja que, per a un seguiment i avaluació del desenvolupament de pla eficaç i 

útil: 

 

 La Oficina Tècnica de PLACI:  

o Vetlli per a un desplegament transversal i en xarxa de les accions que es 

vagin prioritzant.  

o S’asseguri que, per a cada acció desplegada, es mesuren els indicadors 

de seguiment, i els reculli de forma ordenada i integral 

 L’Espai Polític, la Comissió Tècnica i la Xarxa per la Inclusió esdevinguin els 

espais claus de seguiment sobre el desplegament del pla i entorns d’avaluació 

integral. Cal garantir que en aquest espais es transmeti informació sobre com 

evoluciona el desenvolupament d eles accions i que es promogui avaluació 

integrals sobre el projecte de caràcter qualitatiu. 

 

Amb tot, el seguiment i avaluació del PLACI d’Igualada permetrà retre comptes del 

que es fa, fonamentar possibles decisions de reorientació i millora, i justificar la feina 

feta i els seus rendiments. 
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Annex 1: INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE LES SESSIONS DELIBERATIVES 

DE LA FASE PARTICIPATIVA 

 

(a) Dinàmiques participatives per a la identificació de necessitats i reptes:  

 

La fase participativa del PLACI va preveure una primera etapa encaminada a 

identificar necessitats socials i reptes actuals del municipi en matèria d’inclusió i 

cohesió social. És en aquesta fase on es van dinamitzar diferents espais deliberatius 

amb agents diversos; una dinàmica de grup amb persones usuàries de Serveis Socials 

i un taller participatiu amb entitats i personal tècnic municipal. 

 

La sessió grupal amb una mostra de persones usuàries va tenir lloc a l’Espai Cívic 

Centre d’Igualada el dia 6 de novembre de 2019, de 10h a 11:30h. Amb la sessió es 

pretenia complementar el projecte a partir de la recollida i sistematització de les 

vivències, opinions i valoracions de ciutadans i ciutadanes que no acostumen a 

participar en espais públics de debat. 

L’Oficina Tècnica del PLACI, vinculada al Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, 

es va encarregar de coordinar el procés de convocatòria, a partir de contactes amb 

entitats i recursos inclusius existents a la ciutat, que van servir per identificar possibles 

participants. Finalment, van assistir a la sessió 12 ciutadans i ciutadanes. 

El guió utilitzat per a conduir la sessió es va plantejar prenent de referència 4 grans 

blocs de reflexió. Són els següents: 

 

 Identificació de les principals necessitats socials al municipi (a partir de la 

vivència personal i de l’entorn comunitari més immediat). 

 Valoració dels suports i recursos existents. 

 Expectatives de futur. 

 Definició dels principals reptes de millora (a través d’una fitxa que es va 

respondre individualment). 

 

Pel que fa a la metodologia utilitzada es va optar per dinamitzar un grup de discussió, 

tècnica d’investigació social de caràcter qualitatiu que serveix per conèixer els 

discursos existents entre els diferents agents participants. Amb aquesta tècnica 

d’investigació social ens proposàvem aconseguir una conversa acuradament 
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planejada i dissenyada per obtenir informació sobre cada una de les àrees d’interès 

plantejades, en un ambient permissiu i no-directiu. Els grups de discussió permeten 

captar la percepció subjectiva del conflicte expressada en una situació de discussió i 

no com a “opinió” reflexiva i individual. Val a dir que la metodologia aplicada es va 

complementar amb una part de caràcter participatiu plantejada a la part final de la 

sessió, on es demanava als assistents que plantegessin per escrit, i de forma 

individual, reptes que caldria afrontar a Igualada per a millorar la situació social al 

municipi. 

La sessió deliberativa amb personal tècnic local i entitats es va celebrar a l’Espai 

Cívic Centre d’Igualada el dia 21 de novembre de 2019, de 10h a 12:30h. La dinàmica 

va servir per promoure diàlegs i reflexions conjuntes a partir de necessitats, 

expectatives i visions compartides entre diferents agents locals vinculats amb l’àmbit 

de la inclusió i la cohesió social a Igualada.  

 

Els debat dinamitzat es va dissenyar per conèixer de primera mà realitats i 

percepcions comunes abans d’establir objectius i criteris d’actuació estratègica. Amb la 

sessió es pretenia fonamentar el projecte d’elaboració d’un nou Pla a partir de la 

recollida i sistematit ació d’opinions i valoracions d’agents que, per la seva tasca 

professional, bagatge i/o coneixement de la realitat local, poden fer aportacions que 

desenvolupin i complementin la informació presentada pels indicadors quantitatius de 

diagnòstic analit ats per l’Oficina Tècnica (Observatori).  

Van participar de la sessió un total de 29 persones en representació de 12 entitats i de 

14 departaments municipals: 

 

ENTITATS (12) 

 Apinas 

 Atlas 

 Caritas 

 Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) 

 Creu Roja 

 CSA. Atenció Ciutadà 

 Dones amb empenta 

 Casal Cívic Montserrat 

 Institut Joan Mercader 

 SIE 
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 SMC Anoia 

 TAC 

 Escola d’Adults 

 

DEPARTAMENTS MUNICIPALS (14) 

 Consum 

 Dinamització Econòmica 

 Equipaments Cívics 

 Ensenyament 

 Escola d’Adults 

 Esports 

 Habitatge 

 Joventut 

 Migracions 

 Primera Acollida 

 OAC 

 Sanitat 

 Serveis Socials – Infància 

 Serveis Socials – Gent Gran 

 Oficina Tècnica del PLACI 
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(b) Taller participatius per a la definició compartida d’accions:  

 

La segona etapa de la fase participativa del PLACI va pivotar entorn la dinamització de 

dues sessions deliberatives amb tècnics locals i entitats per a la definició 

                         ’     . Les dinàmiques van tenir lloc a l’Espai Cívic 

Centre d’Igualada els dies 18 i 21 de febrer de 2020 de 10:30h a 12:30h. 

La dinamit ació d’aquests espais participatius van servir per promoure diàlegs i 

reflexions conjuntes a partir de les necessitats i reptes actuals d’Igualada en matèria 

d’inclusió social (identificades a la fase anterior). En concret, els espais deliberatius 

van servir per: 

 

 Revisar i validar de forma compartida la proposta de Missió plantejada per 

l’Oficina Tècnica del PLACI. 

 Presentar i dotar de valor els Principis Orientadors definits per l’Oficina 

Tècnica a partir dels resultats de la fase anterior de definició compartida de 

necessitats i reptes. 

 Definir de forma participada            ’      que, prenent de referència els 

Principis Orientadors, la Missió i les Línies Estratègiques, omplin de contingut 

actualit at el PLACI d’Igualada. 

Van participar de les dues sessions un total de 41 persones en representació d’entitats 

departaments municipals. D’aquestes, 22 van assistir a la sessió del 18/02/2020 i van 

treballar els àmbits Residencial i Social i Salut. A la sessió del 21/02/20 van assistir un 

total de 19 persones, que van treballar els àmbits de Formació, Ocupació i Relacional i 

Comunitari: 

 

SESSIÓ 1: Residencial + Social i Salut (18/02/2020) 

Infància 

Esports 

Joventut 

Gent Gran 

Urbanisme 

Habitatge 

CSSI 

Urbanisme 

Cultura 

Apinas 

Salut 

Serveis Socials 
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OAC 

CSI. EAP Igualada Urbà 

Aidar 

FSSJ 

Obra Pública 

CSA 

Inclusió 
Serveis Socials 
 

  SESSIÓ 2: Formació + Ocupació + Relacional i Comunitari (21/02/2020) 

Equipaments Cívics 

Serveis Socials 

Migracions 

Primera Acollida 

Escola Adults 

Casals Cívics Generalitat 

Càritas 

Radars 

Escola Pia 

SIE 

Creu Roja 

Atlas 

TAC 

Ocupació 

Inclusió 

Ensenyament 

Dones amb Empenta 
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Annex 2: INDICADORS SOCIODEMOGRÀFICS I DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 2018 (SÍNTESI) 

INDICADORS SOCIODEMOGRÀFICS 
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NECESSITATS BÀSIQUES 
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ECONÒMIC I LABORAL 
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FORMATIU 
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RELACIONAL 
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SOCIAL I SANITARI 
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Annex 3: QUADRES SINTÈTICS DE NECESSITATS I REPTES 

NECESSITATS BÀSIQUES 

 

 FORTALESES FEBLESES 

Renda i protecció social *Renda Garantida. Prestació social consolidada, i ubicada al SOC. 
 

 

*Precarietat: Existència de salaris baixos i condicions laborals precàries. 
Aquest context provoca que moltes persones prefereixin rebre una 
prestació que treballar (població inactiva). 
*Baix poder adquisitiu: una de les principals problemàtiques socials segons 

persones usuàries. Dificultats per cobrir el pagament de necessitats bàsiques, 

sobretot de col·lectius especialment dependents com persones grans que viuen 

soles, minusvàlids físics i/o psíquics, famílies monoparentals o persones que 

pateixen situacions d’atur de llarga durada o amb llocs de treball precaris. 

 

 

 

Garantia d’accés a 

l’alimentació 

 

*Existència del Banc de Queviures. És un recurs consolidat, amb xarxa i 

amb voluntaris. 

 

 

 

*Banc de Queviures: Malgrat que l’existència del Banc de Queviures es 
considera una fortalesa, aquest recurs no ofereix plena cobertura. 
*Banc de Queviures: Alhora, es destaca com a feblesa el fet que no és un 
recurs “normalitzador” (súper), i que està impregnat d’un cert component 
d’estigma. 
 

Habitatge *Existència d’una Oficina d’Habitatge  

*Bona xarxa administrativa vinculada amb l’àmbit de l’habitatge (Oficina 

Local d’Habitatge, Serveis Socials i Agència d’Habitatge de Catalunya). 

*Bona gestió dels ajuts de lloguer 

*Existència del BAR (Banc d’articles), que permet cobrir necessitats 

bàsiques relacionades amb l’habitatge i promou el treball comunitari. 

*El sensellarisme (gent vivint al carrer) no és una problemàtica greu a 

Igualada. 

 

*Accés a l’habitatge (dificultats d’accés i pagament = origen de necessitats): 

els problemes per accedir a un habitatge són evidents al municipi. D’aquí en 

deriven dificultats per a l’empadronament i, en conseqüència, per accedir a 

serveis bàsics (serveis socials, ensenyament, sanitat, etc.).  

*Accés a l’habitatge (lloguer): Es troba a faltar oferta d’habitatge de lloguer a 

preus assequibles a Igualada. 

*OLH: Es considera que manca personal a l’oficina 

*Polítiques locals d’habitatge: La manca de pressupost de l’agència d’habitatge 

es destaca com a una debilitat. 

*Polítiques locals d’habitatge: Les condicions dels habitatges de l’agència 

també són destacades com una feblesa. 

*Parc d’habitatges: Existència d’habitatges buits al municipi. Segons persones 
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usuàries molts dels habitatges buits d’Igualada estan abandonats i bruts. 

*Ocupacions il·legals. Les persones usuàries no recolzen aquest tipus 
d’actuacions però matisen que no s’hauria de permetre l’existència de 
tants habitatges buits mentre existeixin casos de persones amb dificultats 
per accedir a un bé bàsic i fonamental: “Moltes de les ocupacions són una 
conseqüència d’aquesta situació. L’Ajuntament hi hauria de treballar”. 

Subministraments i Pobresa 

Energètica 

 

* La taula per garantir els subministraments és considera una fortalesa 
pel que fa als subministraments bàsics arrel dels recursos, serveis i 
projectes que se’n deriven (ajudes per pagar subministraments, punt 
d’eficiència energètica i projectes varis que han sorgit de la taula). 
 

*Empreses subministradores: existència de massa entrebancs amb les 
empreses subministradores. 
*Empreses subministradores: punt de servi d’Endesa, millorable. 
*Preus: els preus dels subministraments bàsics són molt elevats per a 
persones i famílies vulnerables. 
*Segons persones usuàries: elevat cost de serveis bàsics (aigua, llum, 
habitatge, etc.) i dificultats per cobrir aquestes despeses quan els 
ingressos mensuals són reduïts. A més, en moltes ocasions es destaca que 
es produeix un “cúmul de dificultats” que encara dificulten més les 
situacions de necessitat. 
*Habitatges: les condicions d’alguns habitatges també s’esgrimeixen com 
una feblesa vinculada amb la pobresa energètica. 
*Marc legal: Llei 24/2015. La gent amb dificultats no paga els 
subministraments i tot acaba recaient als servis locals. 
 

Efectes de la Burocràcia 

 

 

 

 

 

 

*Entrebancs burocràtics: existència de problemes per renovar el NIE per a 
les persones d’origen estranger, que només ho poden fer telemàticament 
(la qual cosa suposa una barrera per a molts). 
*Les reflexions entorn la vivència personal de situacions de necessitat també 

posen sobre la taula les afectacions negatives que genera la burocràcia. A 

l’hora de sol·licitar ajuts o d’altres recursos es generen situacions d’incertesa, 

inseguretat o por que afecten directament a les persones demandants. 

*Retards (derivats de la lentitud burocràtica) a l’hora de rebre suports o 
ajuts que esdevenen claus per a les persones.  
*Dificultats per a l’obtenció de documents bàsics. 

Gestió de recursos i serveis *Les persones usuàries manifesten valoracions positives pel que fa als 

suports de l’Ajuntament per afrontar el pagament de despeses bàsiques. 

 

 

* Externalitzacions: el fet que l´únic criteri per a la contractació de certs 
serveis (com la gestió de centres, activitats, etc.), sigui el preu provoca una 
evident pèrdua de qualitat dels mateixos. A més, que el criteri prioritari 
sigui el preu va en detriment d’entitats de proximitat que coneixen el 
territori. 
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REPTES 
 

SOBRE LES POLÍTIQUES LOCALS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES 

- Es considera que cal promoure un canvi de mirada pel que fa a la promoció de les polítiques locals per a la cobertura de necessitats bàsiques, a través d’una mentalitat 
menys centralitzada en els serveis socials i més transversal de l’Ajuntament. 

- Segons persones usuàries, necessitat d’identificar i conèixer bé casos de vulnerabilitat des de l’administració, per garantir suports que permetin afrontar els costos de 
necessitats bàsiques a les persones i famílies que més ho necessiten. 

 

GESTIÓ DE RECURSOS I SERVEIS 

- Contractació pública: promoure una millora i canvi en la contractació pública per part de l’Ajuntament de recursos i serveis externalitzats. Cal que els criteris socials i de 
proximitat tinguin un pes cabdal. 

 

HABITATGE 

- Innovació: apostar per la promoció de polítiques d’habitatge socials innovadores, que vagin més enllà de les actuacions tradicionals i que es basin en la creativitat. 
- Recursos: incrementar la partida pressupostària dedicada a polítiques locals d’habitatge. 
- Habitatge social: fer ús del dret de tanteig i retracte per tal d’adquirir habitatges i destinar-los a finalitats socials. 
- Parc d’habitatges: gestionar i prendre decisions en relació als habitatges buits d’Igualada. Segons persones usuàries, no s’hauria de permetre l’existència de tants habitatges 

buits mentre existeixin casos de persones amb dificultats per accedir a un bé bàsic i fonamental: “Moltes de les ocupacions són una conseqüència d’aquesta situació. 
L’Ajuntament hi hauria de treballar”. 

- Accés a l’habitatge: engegar accions encaminades a promoure l’existència d’habitatge assequible al municipi. 
- Accés a l’habitatge: segons persones usuàries, pensar en mesures com la promoció de pisos compartits per a persones amb dificultats per fer front als costos de mercat 

actuals d’un habitatge 
- Habitatges i locals buits: segons persones usuàries, caldria tenir en  compte aquesta situació per tal de cobrir necessitats de persones que pateixen situacions de 

vulnerabilitat social vinculada amb l’habitatge.  
- Treball en xarxa: promoure la creació d’una Taula Local d’Habitatge 
- Accés a l’habitatge (origen de necessitats): els problemes per accedir a un habitatge són evidents al municipi.  
- Pisos tutelats: Caldria que l’oferta d’aquesta tipologia d’habitatges s’incrementés ja que es considera que n’hi ha pocs. 
- Habitatges adaptats. Es considera que en caldrien més, i que els habitatges adaptats són millorables: “Moltes vegades no estan prou adaptats ja que no es tenen prou en 

compte les especificitats de cada cas”.   
 

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS I POBRESA ENERGÈTICA 

- Finestra Única: promoure la creació d0una finestra única per a gestionar totes les necessitats, serveis i recursos relacionats amb els subministraments bàsics. Es tractaria de 
garantir totes les gestions des d’aquesta única porta d’entrada. 

 

GARANTIA D’ACCÉS A LA ALIMENTACIÓ 

- Banc de Queviures: Promoure la targeta moneder (principalment per incrementar la cobertura i trencar estigmes). 
 

RENDA I PROTECCIÓ SOCIAL 

- Contraprestacions: es planteja que es promoguin contraprestacions a persones usuàries dels serveis socials i una major connexió entre Ignova i els Serveis Socials. 
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

 

 

 FORTALESES FEBLESES 

Context Local   *La taxa d’escolarització als 17 anys d’Igualada està al 88%, la qual 
cosa es considera una fortalesa a posar en valor. 

 

Projectes Comunitaris  *No existeixen suficients projectes de caràcter comunitari tant de caràcter 
educatiu com de caràcter laboral. 

Oferta Formativa 

 

*En general, existència d’una oferta formativa potent i de qualitat. 
*Oferta de formació “informal” molt àmplia i variada. Es valora 
positivament el fet que des de l’administració s’hi aboquin recursos 
pressupostaris (€/ciutadà). 
*Les persones usuàries valoren positivament els suports per afrontar 
el cost de certes formacions (per adults, per exemple). De fet, es 
transmet una valoració molt positiva de l’oferta formativa per adults a 
Igualada (es posa d’exemple l’oferta formativa del Casal de la Gent 
Gran). Aquest tipus de recursos permeten formar-se i adquirir 
coneixements i, alhora, esdevenen una gran oportunitat per ocupar el 
temps, relacionar-se i conèixer a persones. 
 

*Formació permanent: molt lineal 
*Oferta post secundària: manca d’oferta formativa per als nois i noies que 
no acaben la ESO.  
*Les persones usuàries destaquen com a feblesa el cost de les llars 
d’infants. Caldria tenir més en compte que n’hi ha poques i que esdevenen 
bàsiques per facilitar als pares i mares la conciliació laboral i familiar. 
 
 

Formació Ocupacional *Existència de recursos en formació ocupacional i orientació 
 
 

*Massa lligada al “moment” i a les subvencions. 
*Pocs Programes Formatius Instrumentals (PFI) o cases d’oficis. 
*Dèficits pel que fa a l’oferta de formació ocupacional adreçada a persones 
sense papers. 
 

Inserció Sociolaboral *Existència de programes ocupacionals adreçats a persones molt 
vulnerables, que permeten l’accés directe al treball. 
*Existència d’una Oficina Tècnica Laboral amb dispositius d’inserció 
laboral per a persones amb trastorns de salut mental. 
*Servei Ignova, amb assessorament per a processos d’acreditació de 
competències de persones adultes. 
 
 

*Les persones usuàries posen de manifest moltes dificultats per trobar un 
lloc de treball. Són especialment vulnerables les persones majors de 45 
anys –sobretot dones-, joves sense experiència prèvia que es volen inserir 
per primer cop al mercat laboral, persones nouvingudes, aturats de llarga 
durada, persones amb discapacitat, etc.). 
*Excessiva precarietat del mercat laboral. El fet de disposar d’una feina no 
suposa en l’actualitat cap garantia d’estabilitat (contractes temporals, 
salaris baixos, horaris que dificulten la conciliació, feines físicament dures, 
etc.). 
*Dificultats d’inserció que pateixen les persones amb discapacitat. Es 
considera que si la situació ja és complicada en general, el col·lectiu encara 
ho té més difícil per accedir a un lloc de treball estable i decent. 



 80 

 

Recursos i serveis formatius 

i ocupacionals 

 

 *Desconeixement de la totalitat de recursos i serveis ocupacionals dels que 
es disposa a Igualada, tant per part dels professionals com per part de la 
ciutadania. 
*Segons persones usuàries el treball esdevé una porta d’accés a certs 
recursos, la qual cosa genera situacions força paradoxals com no poder 
accedir a la Borsa d’Habitatge. Segons les persones participants, aquest 
tipus de paradoxes generen percepcions d’incoherència i impotència, i 
incrementen els entrebancs per sortir de situacions de necessitat i 
vulnerabilitat. 

 

 

 

 
REPTES 

 

VISIÓ GLOBAL I INTERSECTORIALITAT: 
- Definir una línia estratègica que aglutini formació i ocupació (oficina que agrupi tota la informació en relació a l’àmbit formatiu i ocupacional). 
- Millorar els canals de comunicació entre tècnics i serveis. 
- Definir una línia estratègica que aglutini formació i ocupació (oficina que agrupi tota la informació en relació a l’àmbit formatiu i ocupacional). 
- Millorar els canals de comunicació entre tècnics i serveis. 
- Necessitat d’afrontar el futur tenint en compte que la poca oferta de llocs de treball i la precarietat laboral existent al municipi tenen a veure, d’entre d’altres, amb la pèrdua 

de teixit industrial que ha patit el municipi en relació a anys/dècades anteriors. A aquest fet s’hi afegeixen certs dèficits vinculats amb el sistema de comunicacions amb 
Barcelona (“el tren és lent i el bus és car”). Amb tot, es considera important que s’engeguin mesures per tal de reactivar l’economia local. 

- Necessitat d’entendre la rellevància del món laboral. A hores d’ara es caracteritza per la precarietat i per una manca d’ofertes de treball a la ciutat. Si aquesta realitat no 
varia es fa difícil pensar en un futur millor per a les persones que pateixen situacions d’exclusió social. 

 
ORIENTACIÓ: 

- Creació d’un servei tan a nivell formatiu com laboral especialitat en joves de 15 a 25 anys. 
 
OFERTA FORMATIVA 

- Que la formació informal ajudi a enfortir accions de caràcter inclusiu. 
- Garantir més i millors recursos formatius per a la població local. Es valoren positivament els suports per afrontar el cost de certes formacions (per adults, per exemple), 

malgrat que es comenta que no estaria malament consolidar aquests suports a través d’accions més potents de difusió i motivadores. 
 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 

- Esdevé un repte fonamental definir com adaptar la formació professional i ocupacional a les necessitats del mercat laboral ja que aquest està canviant i evolucionant de 
forma constant. És incert preveure les noves professions del futur. 

- Formar a les persones per tal d’incrementar el nivell de qualificació. 
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ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES 

- Necessitat de reconèixer en major mesura la qualificació de les persones adultes que disposen d’experiència professional i/o formació no reglada. 
 
SENSIBILITZACIÓ I PROJECTES COMUNITARIS 

- Conscienciar i sensibilitzar a empreses i a entitats sobre la importància d’incorporar/contractar a persones amb discapacitat. 
- Educació cívica: es troben a faltar espais i iniciatives que permetin promoure i millorar les relacions intergeneracionals. Aspectes com el respecte o l’intercanvi de 

coneixements i els espais de relació entre joves i gent gran es consideren millorables i amb recorregut de millora. Es reclamen accions de pedagogia i orientació a les 
famílies (en tant que unitats educadores bàsiques), incentivar aspectes com el respecte a la gent gran des de les escoles, o engegar experiències que posin en valor els valors 
positius de cada col·lectiu. 

- Creació de projectes comunitaris amb la participació de persones vulnerables (donar sentit al treball, ocupar el temps,  generar xarxes, etc.). 
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RELACIONAL 

 

 

 FORTALESES FEBLESES 

Participació Ciutadana i 
Treball en Xarxa 
 

 *Barreres: L’origen i certes situacions laborals provoquen que no tothom 
accedeixi a espais participatius i relacionals. 
*Inclusió participativa: existència de dèficits pel que fa als nivells 
participatius i a la inclusió en la participació de la ciutadania. Especialment 
pel que fa a les activitats de caràcter cultural. L’oferta cultural (la més 
tradicional) és excessivament tancada i endogàmica. 
*Treball en xarxa: manca de cultura de treball en xarxa amb el teixit 
associatiu (organització i gestió d’activitats). Massa dirigit per 
l’Ajuntament. No s’aprofita prou la riquesa d’un teixit associatiu potent i 
variat. 
 

Xarxa social i familiar 
 

*Existència d’un teixit associatiu ric i variat que esdevé una xarxa 
d’ajuda i suport per als col·lectius i, alhora, entoma el rol d’interlocució 
amb l’administració. 
*Segons persones usuàries, les xarxes socials i familiars, esdevenen 
fonamentals (sempre i quan es tingui la sort de tenir-ne). 
 
 

*Treball conjunt: es troben a faltar mes i millors relacions i coneixement 
entre les diferents entitats del municipi. 
*Segons persones usuàries encara queda camí per recórrer pel que fa a les 
relacions socials. Concretament es comenta l’existència de situacions de 
discriminació vinculades amb l’origen, i la manca d’acceptació de cultures i 
maneres de fer diferents.  
*El col·lectiu de persones usuàries destaca especialment la sensació de 
desànim que suposa viure situacions on la família es desvincula de la 
persona o la família que pateix dificultats. Esdevenen situacions dures i 
difícils de pair. 
*Els suports de l’entorn familiar i comunitari més immediat són 
necessàries i fonamentals, però no suficients. 
 

Col·lectius de risc 
 

 *PERSONES I FAMÍLIES AMB PROBLEMES ECONÒMICS: clara repercussió 
dels problemes econòmics en les relacions socials. La tensió i ansietat que 
genera el fet de tenir dificultats econòmiques repercuteix  en l’estat d’ànim 
de les persones / famílies i, alhora, genera una disminució de les relacions 
socials. 
*FAMÍLIES MONOPARENTALS: a) dificultats econòmiques per afrontar les 
despeses i existència d’impediments claríssims per poder conciliar la vida 
laboral i la familiar. Problemàtiques que deriven d’aquesta situació; 
relacions de tensió al sí de la família o disminució de contactes amb cercles 
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d’amistats propers. b) Sensació d’abandonament per part de la família o el 
cercle més proper d’amistats. Un entorn immediat que es considera clau 
per a recolzar-se i desfogar-se per a compensar les dificultats emocionals. 
c) en ocasions, qui pateix soledat té la percepció que el “sistema social no es 
preocupa suficientment de les persones amb problemes econòmics, de salut o 
de mobilitat que viuen soles” 
*PERSONES SOLES: persones amb factors d’exclusió que pateixen 
situacions de soledat acostumen a viure sotracs emocionals que 
repercuteixen en l’estat d’ànim. 
*JOVES: certa preocupació vinculada amb la poca oferta d’oci i de lleure 
per al jovent d’Igualada. Els i les joves han de marxar d’Igualada o estar-se 
al carrer. 
 

Recursos Comunitaris *El nombre de centres cívics. Es disposa, d’una xarxa d’equipaments de 
proximitat que faciliten la dinamització comunitària, i que ajuden a 
detectar necessitats. 
*L’oferta lúdica d’Igualada (promoguda per l’administració i les 
entitats) és àmplia i variada, amb la qual cosa es promou la xarxa 
relacional.  
*Bona oferta de serveis especialitzats (SIE, FAP, APINAS, Associació 
contra el càncer, etc.) 
* Segons persones usuàries, les associacions i entitats juguen un paper 
molt important en tant que agents que complementen els serveis que 
ofereixen les administracions públiques. 
* Més enllà dels recursos que ofereixen les persones usuàries posen 
molt d’èmfasi en reconèixer que el teixit associatiu esdevé una vàlvula 
d’escapament per afrontar situacions de necessitat. 
*Voluntariat: gran oportunitat inclusiva i de cohesió a potenciar segons 
persones usuàries. 
*Les persones usuàries identifiquen les entitats com agents bàsics i 
claus tan a l’hora d’oferir recursos adaptats com a l’hora de possibilitar 
espais de relació i cohesió. 
 

*Informació agregada: manca d’una guia que reculli totes les activitats 
organitzades per l’ajuntament i les entitats d’Igualada. Ajudaria a 
planificar millor i a evitar duplicitats. 
 
 
 

Model de ciutat *La dimensió i estructura de la ciutat permet l’existència d’una bona 
xarxa relacional. A més, la gent d’Igualada tendeix a acollir. 

*Centralisme: excessiva centralització de les activitats al centre de la ciutat 
i poca visió de barris (a diferencia de fa uns anys). 
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REPTES 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TREBALL EN XARXA 
- Trencar sostre de vidre: 

o Apostar pel desenvolupament de polítiques inclusives que entenguin els espais relacionals i comunitaris com una prioritat. Es tracta de garantir la inclusió de 

tothom a la comunitat i de promoure la participació (si cal, amb ajuts i/o beques). 

o En definitiva, cal que tothom es senti cridat a participar de la vida de ciutat, a partir del treball en xarxa. 

 
XARXA SOCIAL I FAMILIAR 

- Calen més accions per integrar a persones immigrants a la societat local, facilitant el coneixement mutu i promovent relacions respectuoses. 

- Situacions on la família es desvincula de la persona o la família que pateix dificultats: esdevé fonamental detectar aquest casos per tal de cobrir necessitats que, en d’altres 

supòsits, cobreix el cercle familiar. 

 

COL·LECTIUS DE RISC 
- Gent gran que viu sola. Partint de la base que la soledat afecta especialment a persones grans es considera que hauria de considerar-se com una urgència que cal afrontar de 

forma immediata: “Hi ha gent gran que viu sola que té la sort de tenir suports dignes i l’atenció de les seves famílies, però molts no tenim aquesta sort”. 

 
RECURSOS COMUNITARIS 

- Informació agregada: es proposa disposar d’un única butlletí (guia) que inclogui totes les activitats /culturals, educatives, de lleure, socials, etc.) que s’organitzen al 

municipi (Ajuntament, Generalitat, altres administracions, entitats, etc.). 

- Més suports i estratègies des de l’administració per a consolidar a les entitats: subvencions, suports per als usuaris, campanyes de motivació per a formar-ne part, etc. 
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SOCIAL I SANITARI 

 
 

 FORTALESES FEBLESES 

Transversalitat i Treball en 

Xarxa 

*La bona entesa entre professionals i entre agents socials diversos 
agilitza processos. 
*Existeix predisposició a treballar en xarxa i de forma compartida 
 
 
 

 

Serveis, Recursos i 

Burocràcia 

 

 *Saturació dels serveis i recursos assistencials. 
*La parcel·lació dels recursos per àmbits no permet arribar a les 
necessitats reals de les persones. (“es pot quedar fora quan no s’és un 
perfil predeterminat amb necessitats concretes”). No existeix, doncs, prou 
agilitat i visió global per adaptar-se a necessitats específiques i complexes 
*Tancament de recursos i serveis durant el mes d’agost. 
*Desconeixement i manca de coordinació entre serveis de titularitat 
privada (no es coneixen ni interactuen). 
*Circuits massa burocratitzats i tràmits molt llargs. 

o Exemples: Període d’un any aproximadament per a 
tramitar la dependència. O lentitud per a la 
tramitacions vinculades a Centre de Dia. 

*Segons persones usuàries els serveis de salut al municipi són lents, i es té 
la percepció que el tracte del personal sanitari és, en ocasions, millorable 
per la manca d’empatia que de vegades es transmet.  
 

Accessibilitat 

 

*Accessibilitat millorada a la ciutat (sobretot al barri de Montserrat). 
*Existència del Consell d’Accessibilitat. 
 

 

Dependència 

 

*Existència de Serveis d’Atenció Domiciliària 
*Les persones usuàries fan una valoració molt positiva del projecte 
“Radars” promogut per l’Ajuntament d’Igualada. Es considera un 
recurs exemplar,  imprescindible, molt útil i ben gestionat. 
 
 

*Segons persones usuàries, el cost de les residencies per a gent gran són 
massa elevats, que calen més i millors pisos tutelats i que existeix molt 
recorregut de millora per millor els habitatges adaptats. 
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Discapacitats 

 

*Els serveis d’atenció a la discapacitat estan molt consolidats. 
(“col·lapsats, però consolidats”). 
*Existència d’un circuit tancat i bona cobertura de necessitats. 
 

*Inexistència de recursos educatius de 0 a 3 anys 
 

Salut mental i addiccions *S’identifica com a fortalesa que la salut mental hagi passat a ser una 
prioritat política (el Departament de Salut Pública ho té molt en 
compte a l’hora de dissenyar accions). 
*El treball per la salut mental és un servei enfortit i cada vegada més 
conegut. 
*Existència de programes de prevenció i informació sobre addiccions 
a les escoles instituts de la ciutat. 
 

*Manca de recursos d’habitatge, d’oci, i de lleure per a menors d’edat 
(franja de 0 a 18 anys, especialment per als adolescents). 

o Amb aquesta aportació s’obre un debat en relació al 
model de recursos. Calen recursos especialitzats i 
específics per al col·lectiu o millor apostar per serveis 
integrals i universals que promoguin la normalització? 

*Es troben a faltar recursos socials i terapèutics per atendre les 
addiccions. 
 

 
 

REPTES 
 
GENERAL (ampliar perspectiva) 

- Visualitzar als col·lectius que no entren dins els perfils habituals: 
o Discapacitats envellits 
o Salut mental amb deteriorament cognitiu 
o Dones maltractades amb addicions 
o Etc. 

- Catàleg de centres i serveis (viu i actualitzat). 
- Garantir que ningú quedi exclòs de practicar hàbits saludables per motius econòmics. 

 
DISCAPACITATS I DEPENDÈNCIA 

- Aula especialitzada en Llar d’Infants 
- Habitatges tutelats 

 
SALUT MENTAL 

- Esplai per a joves  
 
SERVEIS I RECURSOS 

- Respecte a l’atenció que s’ofereix a les persones usuàries caldria posar a les persones al centre per tal de garantir que el tracte i la qualitat del servei sigui igual per a 
tothom. 
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ASPECTES TRANSVERSALS 

Aspectes Transversals 
 

La dinamització dels diferents espais de debat per a la identificació de necessitats i reptes socials a Igualada ha fet aflorar una sèrie de reflexions de caràcter transversal que caldria prendre en 

consideració durant el procés d’elaboració del PLACI. Són els següents 

 

 

FEBLESES DERIVADES DE PATIR SITUACIONS D’EXCLUSIÓ (Reflexió de partida) 

- Segons persones usuàries el PLACI s’ha de tenir molt en compte que patir situacions d’exclusió requereix de molt valor i molta lluita diària per afrontar-les, ja que la inèrcia de 

les persones amb necessitats socials és tendir a l’estancament i al desànim, la qual cosa dificulta la necessitat de tirar endavant i afrontar la quotidianitat amb força. 

 

REFLEXIONS GENERALS SOBRE ELS RECURSOS INCLUSIUS 

- En general, es recullen valoracions positives però, alhora, es considera que certs suports i recursos de les administracions públiques haurien de ser més personalitzats per tal 

d’adaptar-se a les especificitats de cada cas. 

- També es considera una feblesa dels recursos i suports de l’administració aspectes com la rigidesa, la lentitud o la manca d’adaptació a les necessitats específiques de les persones 

usuàries i/o beneficiàries. 

- Es conclou que els recursos existents es podrien millorar, ser presentats de forma més clara i entenedora, i gestionar i distribuir de forma més equitativa. 

 

FEBLESES I REPTES VINCULATS AMB LA MOBILITAT INTERNA 

- Existència de barreres arquitectòniques al municipi que dificulten la mobilitat a peu de la ciutadania, especialment de les persones amb mobilitat reduïda (persones 
amb cadires de rodes, amb cotxets, etc.). Problemàtica estesa arreu del municipi.  
=>Es reclama que s’afronti per part de l’Ajuntament. Es fa referència a voreres estretes,  llambordes aixecades, pendents excessives, elements de mobiliari urbà que 
dificulten el pas, etc. 

- Necessitat de millorar la gestió dels aparcaments per a persones amb discapacitat. Concretament s’exposen problemàtiques com: 
o Burocràcia excessiva per a sol·licitar autoritzacions d’aparcament (massa valoracions, lentitud, terminis molt llargs o poca consideració per a les persones que 

no tenen experiència ni coneixements per a realitzar gestions a través d’internet). 
o Poc control d’usos incívics d’aquest tipus d’aparcaments (gent que aparca sense l’autorització, gent que utilitza autoritzacions de familiars sense tenir 

discapacitat, etc.) 
- Dèficits vinculats amb el transport públic municipal. Es considera que és millorable, per exemple, “per fer més fàcil i còmode l’accés a l’Hospital des de diferents punts de 

la ciutat”.  
 

AMB TOT, EXPECTATIVES DE FUTUR CIUTADANES NO MASSA OPTIMISTES 

- A nivell general, perquè es comparteix la percepció que la manca de política actual i de capacitat de diàleg fa molt difícil que les polítiques socials esdevinguin una 
prioritat dels governs. Es considera que difícilment existirà una aposta per a incrementar els recursos que es destinen a l’àmbit social. 

- A nivell local, perquè es té la sensació que amb els anys Igualada absorbirà població expulsada per Barcelona capital per motius d’habitatge i treball. Això pot acabar 
convertint Igualada en una “ciutat dormitori” amb els efectes negatius per a la cohesió social que aquest fet genera. 
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Annex 4: DESPLEGAMENT DE LES ACCIONS 

A continuació es presenta, a tall d’exemple i de forma detallada, cada una de les 

accions de la Línia Estratègica 1 (Ciutat Inclusiva). Durant el desplegament del PLACI 

d’Igualada caldrà que les accions es concretin prenent en consideració els següents 

ítems: objectius específics, tipus de desplegament1, cost, responsable/referent, any 

previst d’execució, agents implicats, i indicador/s d’avaluació.  

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. CIUTAT INCLUSIVA 

Impulsar, facilitar i aportar la perspectiva inclusiva a les polítiques públiques municipals; 

generant coneixement, sensibilitzant, impulsant la transversalitat i el treball en xarxa i 

promovent el seguiment de les accions inclusives. 

Objectiu 1.1.- Vetllar perquè plans, projectes i serveis municipals tinguin una visió 

inclusiva. 

Acció 1.1.1.- Suport tècnic en matèria inclusiva a personal tècnic municipal per tal d’incloure 

criteris inclusius en el desenvolupament de programes i actuacions locals. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Garantir mirada inclusiva en el disseny i desplegament de polítiques públiques 
municipals 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de diversos departaments municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Memòria/recull anual amb el detall de referents tècnics i programes i actuacions on s’ha 

ofert suport des de l’Oficina Tècnica del PLACI 

Acció 1.1.2..- Comissió transversal entesa com a espai de treball tècnic transversal on 

promoure, crear i fer seguiment d’accions inclusives. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Disposar d’un espai de caràcter tècnic i transversal des d’on impulsar i avaluar accions 
de caràcter inclusiu 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

                                                 
1 El desplegament de les accions plantejades pel PLACI d’Igualada poden ser de caràcter intern (mitjançant la gestió interna de 
l’Ajuntament) o en xarxa (mitjançant l’impuls i lideratge de l’Ajuntament i amb la col·laboració d’agents del territori a través de la 
Xarxa per la Inclusió). 
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RESPONSABLE / REFERENT: Regidoria de Serveis Socials i Habitatge 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de diversos departaments municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Memòria amb les actes de les sessions de la Comissió (ordres del dia i acords presos) 

Objectiu 1.2.- P              f                                   ’                  

Igualada. 

Acció 1.2.1.- Elaboració periòdica (anual?) d’informes amb indicadors d’exclusió a través de 

l’Observatori Social.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Disposar d’informació de caràcter quantitatiu actualit ada per conèixer la realitat del 
municipi en matèria d’exclusió social. 

 Produir i transferir coneixement en matèria d’inclusió social i treball comunitari. 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Observatori Social 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Memòria anual amb indicadors d’exclusió 

Acció 1.2.2.- Organització de jornades i/o sessions informatives en l’àmbit de la inclusió 

social i l’acció comunitària. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Transferir coneixement en matèria d’inclusió social i treball comunitari 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: 2022 i 2024 

AGENTS IMPLICATS: Conjunt de l’administració local i societat civil en general 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Realitzar una jornada, com a mínim, cada 2 anys 

 Nombre d’assistents a la jornada 

 Nota mitjana de valoració dels i les assistents 
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Objectiu 1.3.- T                             f      ,                    ’ v        

 ’        inclusives. 

Acció 1.3.1.- Consolidar la Xarxa per la Inclusió (composada per entitats i serveis vinculats 

amb la inclusió) com a espai de treball comunitari des d’on garantir la definició i 

desplegament d’accions i el seguiment del PLACI d’Igualada. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Garantir l’existència d’un espai de treball en xarxa per al desenvolupament compartit de 
polítiques inclusives. 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI, serveis municipals vinculats 

amb la inclusió i entitats membres de la Xarxa 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Nombre de convocatòries i actes de les sessions de la Xarxa per la Inclusió 

Acció 1.3.2.- Formació en matèria inclusiva i de treball comunitari als components de la 

Xarxa per la Inclusió. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Facilitar el desenvolupament de treball en xarxa a través de la transmissió de 
coneixement i bones pràctiques al conjunt d’actors implicats 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: 2021 i 2023 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI, serveis municipals vinculats 

amb la inclusió i entitats membres de la Xarxa 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Organització, com a mínim, de dues sessions formatives 

 

 

Objectiu 1.4.- Donar visibilitat i sensibilitzar sobre accions, mesures i bones 

pràctiques per a la inclusió i la cohesió social. 

Acció 1.4.1.- Disposar d’una estratègia comunicativa per informar a la ciutadania sobre 

bones practiques i accions vinculades amb el PLACI. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Difondre, visualit ar i sensibilit ar la ciutadania en matèria d’inclusió i cohesió social. 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Comunicació i Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI i Comunicació 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Elaboració d’un pla de comunicació 

 Recull anual d’accions comunicatives desplegades 

Acció 1.4.2.- Promoció de campanyes de sensibilització sobre l’exclusió social. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Sensibilit ació en matèria d’exclusió social a través de campanyes puntuals i de 
caràcter específic 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Comunicació i Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI i Comunicació 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Inclusió de campanyes específiques de sensibilització dins el pla de comunicació. 

 Recull de les campanyes promogudes. 

Acció 1.4.3.- Garantir una difusió del PLACI a través d’un mailing informatiu i trobades que 

serveixin per a donar a conèixer el Pla a entitats de tot tipus i a empreses. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Fer difusió sobre el PLACI i el seu desplegament 

 Sensibilit ació d’actors del territori en matèria d’inclusió 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Comunicació i Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI, entitats i empreses locals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  
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 Elaboració d’una base de dades mailing i enviament de correus informatius i de 

seguiment entre 1 i 2 cops a l’any. 

 Inclusió de trobades informatives amb entitats i empreses dins el pla de comunicació. 

 Recull de les trobades organitzades. 

Objectiu 1.5.- Afavorir la claredat i la simplificació                           ’          

serveis. 

Acció 1.5.1.- Facilitar un procés de simplificació administrativa, assessorant per a garantir 

tramitacions simples i fàcils. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Promoure tramitacions i gestions administratives simples i clares 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Regidoria de Serveis Socials i Habitatge 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: 2021 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI i altres tècnics de la 

Regidoria 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Elaboració d’un sistema d’assessorament per a la simplificació de les gestions 

Acció 1.5.2.- Garantir criteris de lectura fàcil en la difusió de programes i serveis inclusius. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Facilitar la comprensió i coneixement de programes i serveis inclusius 
 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Comunicació i Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: 2021 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI, Comunicació i altres tècnics 

de serveis municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Inclusió d’una acció destinada a simplificar i facilitar una lectura fàcil dels programes i 

recursos inclusius dins el pla de comunicació 

Objectiu 1.6.- Vetllar per la personalització en l’atenció de l’administració per tal 

d’adaptar-se a l’especificitat de cada persona i garantir el bon tracte i la qualitat. 

Acció 1.6.1.- Elaboració de qüestionaris i dinàmiques de grup amb persones usuàries de 



 93 

recursos i serveis per tal de millorar la qualitat i els nivells de personalització de les 

atencions. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Millorar la qualitat, la personalit ació i l’atenció a persones usuàries 

 Promoure la participació de persones usuàries per a definir millores 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Regidoria de Serveis Socials i Habitatge 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI, tècnics de la regidora de 

Serveis Socials i Habitatge i persones usuàries. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Elaboració ‘un q estionari d’avaluació per avaluar atencions i recollir propostes de 

millora 

 Celebració d’un grup de discussió cada dos anys amb persones usuàries per avaluar 

atencions i recollir propostes de millora 

 Definició d’un quadre de millores derivat de les aportacions ciutadanes 

Objectiu 1.7.- Av         f                   PLACI v         ’                       

       v   q     ’      v  . 

Acció 1.7.1.- Realització de sessions amb la Comissió Transversal.. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Informar sobre el desenvolupament del PLACI i avaluar-ho de forma transversal 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 

COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de diversos serveis i programes de caràcter inclusiu 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Celebració d’una sessió anual, informativa i d’avaluació amb la Comissió Tècncia 

Acció 1.7.2.- Realització de sessions amb la Xarxa per la Inclusió... 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Informar sobre el desenvolupament del PLACI i avaluar-ho de forma compartida amb 
els components de la Xarxa 

TIPUS DE DESPLEGAMENT: Intern 
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COST: 

RESPONSABLE / REFERENT: Oficina Tècnica del PLACI 

ANY PREVIST D’EXECUCIÓ: De 2021 a 2024 

AGENTS IMPLICATS: Referents tècnics de l’Oficina del PLACI i membres de la Xarxa 

INDICADORS D’AVALUACIÓ:  

 Celebració d’una sessió anual, informativa i d’avaluació amb els membres de la Xarxa 
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