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1.- NOM 
Comissió d’anàlisi i intervenció comunitària. 

2.- OBJECTIU 
Consolidar el CAIC com espai per d’identificar, localitzar i donar resposta conjunta a 

necessitats que presenti la població del municipi des d’una òptica comunitària. 

3.-DESCRIPCIÓ 
Davant de la situació sobrevinguda per la pandèmia, el projecte inicial s’ha hagut de 

redissenyar doncs algunes de les actuacions s’han hagut de posposar degut a l’estat 

d’alarma declarat primerament i després per les limitacions del Procicat. 

Tot i això, el CAIC  ha esdevingut un mecanisme de participació real, d’escolta activa i 

presa col·lectiva de decisions, així com una porta d’entrada a persones de la població 

en general que es vulguin implicar en aquest projecte comunitari. 

Les actuacions que s’han treballat són: 

1.-Disseny i elaboració mapa d’actors. S’ha elaborat un tríptic com a eina en què estan 

representats tots els serveis i recursos de Vilablareix que impulsa la inclusió comunitària. 

2.-S’ha consolidat un canal de comunicació obert i transversal on les entitats si senten 

com a veritables protagonistes, socialment legitimades. 

3.-Es va iniciar el projecte Fira d’Entitats ( s’havia de realitzar el 25/04/2020): S’han creat 

unes fitxes d’inscripció de les entitats, on descriurien l’activitat que realitzarien i el 

material necessari. S’ha recollit els logotips pel disseny de les parades i també un petit 

resum dels serveis que ofereix cada entitat per realitzar un plafó explicatiu comú. A 

causa de la Covid-19 es va haver de posposar. Durant aquest 2021 al no relaxar-se les 

mesures epidemiològiques fins el mes de setembre, es va oferir a les entitats participar 

a la Fira de la Tardor i la Diada  de l’esport, i així fer una primera presa de contacte amb 

la població. 

4.-Davant aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, van sorgir diverses 

iniciatives prioritàries a desenvolupar: 

 4.a) Projecte “Cartegem-nos”: L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Vilablareix 

conjuntament amb l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran de Can Ribotic i l'Institut de 

Vilablareix, El projecte consisteix enviar-se cartes entre els alumnes de 3r d’ESO de 

l’Institut amb la gent gran del municipi. Aquest projecte s’inicia durant el mes de 

desembre 2020 pels voltants de Nadal amb una postal de felicitació dels joves cap a la 

Gent Gran. I culmina el mes de gener de 2021 amb el torn de la gent gran que 

contestaran aquesta carta i aquest intercanvi s'anirà fent amb una periodicitat mensual. 

L'objectiu és poder pal·liar amb aquesta situació de pandèmia de la COVID-19, 

l'aïllament i solitud de la gent gran del municipi i paral·lelament potenciar l'escriptura i 

lectura per part dels joves. Amb aquest projecte es vol fer arribar l'escalf i el suport 

emocional a la nostra gent gran. 

4.b) Projecte “Intergeneracional”: Aquest projecte s’ha iniciat com una eina de 

dinamització sociocultural i vinculació entre les persones del servei d’estada de Can 



          

 

 

 

Ribotic i els nens i nenes de la llar d’infants de Vilablareix; i comprèn una programació 

d’activitats al llarg del curs escolar. On s’han realitzat a tall d’exemple, barrets nous pels 

tions,  i uns Plafons Musicals, entre d’altres. 

4.c) Projecte “Caminada per la Marató”: Aquest projecte es va realitzar  gràcies a les 

entitats que   van enregistrar unes àudios del itinerari ,relacionades  amb els punts 

marcats al recorregut de la caminada, mitjançant la creació d’uns QR que et podies 

descarregar. 

4.d) Projecte “Pla d’ocupació propi”: Per part de l’Ajuntament davant les demandes de 
famílies preocupades per la pèrdua de feina o en l’àmbit social per l’aïllament i la soledat 
en els períodes de confinament en persones grans o persones amb altres tipus de 
dificultats socials. S’han contractat una persona durant 6 mesos, per a la realització de 
l’atenció i suport a la gent gran o amb dificultats socials com a conseqüència de la 
COVID-19 i dues persones per realitzar les obres d’eliminació de barreres 
arquitectòniques a la via pública i així millorar l’accessibilitat del municipi 
 
4.e) Projecte “Reintroducció de l’òliba”: L’àrea de Promoció Econòmica gràcies al 
conveni signat amb l’Ateneu cooperatiu de Terres Gironines, s’ha pogut portar a terme 
aquest projecte  que segueix la metodologia Gisfera = Biodiversitat + Sensibilització + 
Cohesió Social. On s’ha treballat amb l’escola i l’institut fent tallers de sensibilització. I 
amb un grup de voluntaris es van reintroduïr 3 òlibes en el campanar. 
 
4.e) Projecte “Educació 360”: És una iniciativa educativa, social i política que planteja 
connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de 
les persones. Primer es va donar la benvinguda dues associacions de joves noves al 
municipi. Després  es va treballar mitjançant diferents dinàmiques de grup i individuals 
amb l’objectiu de trobar el nexe comú a treballar dins aquest projecte i va sortir 
l’Intercanvi intergeneracional. 

4.-METODOLOGIA 
La metodologia per realitzar les actuacions anteriorment descrites han estat: 

FASE 1.- S’ha establert una periodicitats de trobades cada 2 mesos, sempre depenent 

de la disponibilitat. La flexibilitat és important. L’objectiu d’aquestes reunions és abordar 

totes les iniciatives des del plantejament inicial, l’organització, l’execució i l’avaluació, 

posar-les en comú, debatre-les i prendre decisions al respecte. 

FASE 2.-  El CAIC és un espai viu i dinàmic que va prenent forma com espai obert al 

diàleg entre associacions i col·lectius diversos vinculats a l'acció comunitària de 

Vilablareix. Amb el desplegament d’aquest ampli ventall d’actuacions davant la situació 

de la Covid-19, veiem consolidat el canal de comunicació interdepartamental i 

interinstitucional, com un canal obert i transversal que aposta pel valor de la participació 

de tots els agents implicats. 

FASE 3.- Per tal d’establir una Diagnosi de la situació: es va començar  recollint i 

identificant de forma sistemàtica els recursos en matèria d’acció comunitària inclusiva 

que es troben al municipi de Vilablareix. I s’ha elaborat un tríptic amb el mapeig 

d’aquests recursos.  



          

 

 

 

FASE 4.- A causa de l’emergència sanitària emmarcada durant tot el projecte, la 

priorització de les necessitats un cop desconfinants, va estar principalment treballar la 

salut i l’estat emocional en primera estància.  

FASE 5.-A partir d’aquí s’elaboren les diferents propostes d’accions unes impulsades 

directament des del teixit associatiu o veïnal i altres amb presència institucional. 

FASE 6.-S’assignen els recursos i la calendarització de les accions: 

Actuacions Agents Implicats 
del CAIC 

Recursos Temporalització 

Fira d’entitats Assoc i entitats de 
Vilablareix 

Fitxa entitats 
Pla d’actuació 
Fira d’entitats 
Logotipar 
stands 
Tècnics de l’Aj. 
àrea de joventut 
i promoció 
econòmica 

St.Jordi 2020 
(posposat per la Covid) 

Mapeig d’Actors Tots Fitxa d’actors 
Edició Triptics 

1r i 2t 2020 

Projecte “Cartegem-nos” Ajuntament 
Can Ribotic 
Ins Vilablareix 

Mat.oficina per 
la redacció de 
les cartes 

3t 2020 

Projecte 
“Intergeneracional”: 

Ajuntament 
Can Ribotic 
Llar d’infans 
Farigola 

Mat.divers per 
les accions 

Any 2020 i 2021 

Projecte “Caminada per la 
Marató”: 

Ajuntament 
Entitats 

Edició audio 
recorregut 
Mascaretes 
Mat.oficina 
divers 

2t 2021 

Projecte “Pla d’ocupació 
propi” 

Ajuntament 
OTG Salt 

Preparació de 
les Bases i 
convocatòria 
Procés de 
selecció 
Seguiment del 
Pla 
Tècnics de l’Aj. 
Àrea de RRHH, 
Promoció 
Econòmica, 
Serveis Tècnics 
i CBS 

Any 2021 

Projecte “Reintroducció 
de l’òliba” 

Ajuntament 
Ateneu Cooperatiu 
terres gironines 
Escola Madrenc 
Institut Vilablareix 

Cost 
d’externalització 
del projecte 

2t i 2t 2021 

Fira de la Tardor Ajuntament 
Entitats 

Repartició 
d’estands 
Planificació de 
les activitats a 

3t 2021 



          

 

 

 

realitzar per part 
de les entitats 
Tècnics del Aj. 
diverses àrees. 

Diada de l’esport Ajuntament 
Entitats Esportives 

Proposta de 
candidats per 
part de l’entitat 
Tècnics de l’Aj. 
diverses àrees 

3t 2021 

Projecte “Educació 360”: Tots Mat. Oficina 
divers 

3t i 4t 2021 

 

FASE 7.- Acabant amb una avaluació de l’acció, d’acord amb els sistemes d’indicadors 

prèviament establerts, i amb una proposta de millora en cas que fos necessari. 

En aquest cas el seguiment realitzat ha estat: 

- Nombre de reunions del CAIC: 4  

- Nombre d’accions plantejades pel CAIC que es planifiquen per dur a terme:7 

- Nombre d’accions plantejades pel CAIC que s’acaben duent a terme:6 

- Nombre d’entitats/associacions que participen de forma regular al CAIC:10 

- Nombre de professionals que participen de forma regular al CAIC:11 

- Pressupost que l’Ajuntament destina a les accions plantejades pel CAIC: No hi ha un 

pressupost establert en funció de l’actuació plantejada es determina una àrea del 

Ajuntament que assumeix el cost des de la seva partida. 

Un cop vists els indicadors, es valora molt positivament doncs de les actuacions 

previstes la única que no s’ha pogut portar a terme ha estat la Fira d’entitats. La 

participació de les entitats és força elevada al mateix temps que la participació dels 

professionals. L’única millora que es proposa és el fet de tenir una partida per 

Participació, per tal de poder fer una previsió de les despeses que es poden assumir en 

els diferents projectes que es proposin. Per finalitzar estem molts contents per què 

durant el període subvencionable han nascut 4 entitats/associacions noves que han 

volgut formar part del CAIC. 

6.- RECURSOS 
Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a la participació del teixit associatiu i la 

implicació dels diferents agents del serveis de l’Ajuntament de Vilablareix per una banda, 

i l’altre pel suport institucional aquest treball en xarxa ha propiciat que les actuacions es 

poguessin desenvolupar amb èxit. 

Tal com s’havia previst en la memòria del Projecte, presentada en la sol·licitud de la 

Subvenció. 



          

 

 

 

7.-COMUNICACIÓ 
El Pla de comunicació establert ha estat mitjançant les Xarxes socials del Ajuntament 

(web, facebook, instagram i twitter), també en la revista trimestral “La Torratxa” i la 

difusió realitzada pels agents implicats (teixit associatiu, escola, institut, entre d’altres...) 

8.-CALENDARI  
El procés ha durat dues anualitats des del  gener 2020 fins la 31 d’octubre 2021. 

 1r 
T20 

2n 
T20 

3r 
T20 

4t 
T20 

1r 
T21 

2n 
T21 

3r 
T21 

4t 
T21 

FASES DEL 
PROCÉS 

 

FASE 1                         

FASE 2                         

FASE 3                         

FASE 4                         

FASE 5                         

FASE 6                         

FASE 7                         

 

9.-PRESSUPOST 
El pressupost per aquest Projecte del CAIC és de 8.002,20€. A continuació es detallen 

les despeses: 

Material informatiu i difusió (cost total de 1.457,19€)= 

Quadríptic “Benvingut al Poble”: 592,90€ 

Fulletó Informa i difusió a les XXSS de l’Ajuntament de les actuacions desenvolupades: 

864,29€ 

Recursos per les accions (cost total de 762,15€)= 

Plafons musicals:263,04€ 

Contractació externs:499,11€ 

Hores de dedicació del personal tècnic encarregat del Projecte (cost total de 5782,86€)= 

Organització i dinamització de les sessions: 304,42€ 

Buidatge de les sessions: 209,09€ 

Elaboració de proposta de l’acció: 2107,73€ 

Redacció i repartiment de les tasques per executar l’acció: 2107,73€ 

Seguiment i avaluació de l’acció:1053,89€ 

10.-SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
La valoració d’aquest projecte ha estat molt positiva tant per part del CAIC, com per la 

ciutadania en general. Tant és així que l’Ajuntament està treballant per formalitzar el 



          

 

 

 

reglament intern del CAIC i dotar aquest espai de garanties i transparència. També s’ha 

pogut observar que en decurs del procés s’han integrat noves associacions al CAIC, per 

tant les entitats veuen en aquest espai un lloc on s’hi senten partícips. Per altra banda 

l’única actuació que es va veure posposada que va ser la Fira d’Entitats, enguany ja 

s’està treballant per realitzar-la. 

11.-ENLLAÇ VÍDEO 

https://youtu.be/AC4UyA8sr44 

 

https://youtu.be/AC4UyA8sr44

