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Comissió d’anàlisi i intervenció comunitària 

 

Objectiu 

Redefinir i consolidar la Comissió d’anàlisi i intervenció comunitària(CAIC) i enfortir el teixit 

associatiu de Vilablareix. 

 

Finalitat 

Dissenyar amb els professionals i el teixit associatiu les accions més adients per donar 

resposta a les necessitats d'intervenció comunitària detectades per aquests conjunt de 

persones en contacte directe i continu amb els veïns i veïnes de Vilablareix. 

 

Descripció  

La Comissió d’anàlisi i intervenció comunitària(CAIC) es va iniciar a 2018. No és una 

comissió formalment constituïda; és un espai de trobada entre entitats, associacions i 

serveis del municipi (propis de l’ajuntament o d’altres administracions), pensat per 

identificar, localitzar i donar resposta conjunta a necessitats que presenti la població de 

Vilablareix des d’una òptica comunitària. Una de les finalitats del CAIC és facilitar la 

detecció de necessitats d’intervenció i coordinar esforços. Es tracta d’un grup de treball 

interdepartamental i interinstitucional. 

Es vol redefinir aquest espai participatiu, formalitzar-lo i consolidar-lo. A més d’aquest espai 

estable, es vol mirar de crear espais puntuals de participació, oberts a la població general. 

Entitats que hi participen: 

 

Amics de Sant Roc  

Ateneu de la Dona 

Esplai Kamono 

Grup de teatre Olla dels Maiquiets 

Casal de la Gent Gran Vilablareix 

Associació Reiki Vilablareix 

Associació donants de sang Vilablareix 

Associació Cultural de Vilablareix 

Càritas Vilablareix (i Càrites Fornells) 
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Entitats esportives: 
  

Tennis Taula 

Handbol 

Rítmica 

Bàsquet 

Futbol  

Club Ciclista Vilablareix 

BTT 
 

Professionals i serveis que hi participen: 

CBS Gironès-Salt Treballadors Socials de Vilablareix (2) 

Ludoteca "Les Orenetes" (Aj. Vilablareix) 

Llar d'Infants "La Farigola" (Aj. Vilablareix) 

Tècnica de joventut i cultura (Aj. Vilablareix) 

Biblioteca/Sala lectura (Aj. Vilablareix) 

Can Ribotic - Centre Atenció a les persones (Aj. Vilablareix, SUMAR) 

"El Rusc" - Promoció Econòmica (Aj. Vilablareix) 

CEIP Madrenc (Departament d’Ensenyament, GENCAT) 

INS Vilablareix (Departament d’Ensenyament, GENCAT) 

Ràdio Vilablareix  (Aj. Vilablareix) 

Consultori Local de Vilablareix  (Departament de Salut, GENCAT) 

Regidoria ensenyament i cultura (Aj. Vilablareix) 

Regidoria afers socials, salut i igualtat (Aj. Vilablareix) 

Regidoria promoció econòmica, participació, salut pública i medi 
ambient (Aj. Vilablareix) 

 

Metodologia  

 Fases del procés  

- Establiment de trobades periòdiques. 
- Obertura d’un canal de comunicació. 
- Diagnosi de situació. Actius i necessitats. 
- Priorització de necessitats.  
- Elaboració d’una proposta d’accions. 
- Assignació de recursos i calendarització de les accions. 
- Seguiment de les accions i reformulació. Avaluació contínua. 
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Mecanismes, mètodes i eines participatives que preveu el procés: 

- Grups de discussió 
- World café 
- Enquesta a la web municipal i a l'APP municipal (via Forms) 
- Mapeig d’acctius  
- Kahoot 

 

Recursos 

- Recursos humans propis i externs. 
- Impulsors principals: 

o 2 Treballadors socials CBS Gironès 
o Tècnica de joventut i cultura de l’Aj de Vilablareix 
o Tècnic de promoció econòmica de l’Aj de Vilablareix  

 

Seguiment i avaluació 

 Es farà un seguiment dels següents indicadors: 

- Nombre de reunions del CAIC 
- Nombre d’accions plantejades pel CAIC que es planifiquen per dur a terme 
- Nombre d’accions plantejades pel CAIC que s’acaben duent a terme 
- Nombre d’entitats/associacions que participen de forma regular al CAIC  
- Nombre de professionals que participen de forma regular al CAIC 
- Pressupost que l’Ajuntament destina a les accions plantejades pel CAIC 

Indicadors específics de la Fira d’Entitats: 

- Nombre d’entitats presents a la Fira 
- Nombre d’accions/tallers liderades per les entitats 
- Nombre d’assistents a la Fira 
- Nombre de persones que s’incorporen a les entitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


