
UNA NOVA NORMALITAT.  
LES AGENDES LOCALS EN  
LA TRANSICIÓ POST COVID
Bones pràctiques dels governs locals 2021-2022





UNA NOVA NORMALITAT.  
LES AGENDES LOCALS EN  
LA TRANSICIÓ POST COVID
Bones pràctiques del governs locals 2021-2022



Primera edició: juny del 2022

Edita
Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals
Federació de Municipis de Catalunya

Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals
Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491, 08015 - Barcelona
www.pisunyer.org

Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana 33, 6è. 1a, 08003 - Barcelona
www.fmc.cat
 
Coordinació de la publicació
Leonardo Díaz Echenique i Eva Gómez Colell.
Reproduccions fotogràfiques
El material fotogràfic que acompanya a cada pràctica ha estat cedit pels municipis participants.
Disseny i maquetació
Jordi Navarro

ISBN Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals: 978-84-95417-09-1
Dipòsit Legal: XXX
Impressió: XXXXX







UNA NOVA NORMALITAT.  
LES AGENDES LOCALS EN  
LA TRANSICIÓ POST COVID
Bones pràctiques del governs locals 2021-2022





9

ÍNDEX

Presentació ............................................................................................................................................................................ 13
Introducció ............................................................................................................................................................................ 15
I. Una nova era: El món local postpandèmia de la Covid ............................................................................................ 17

La convocatòria 2021-2022. Metodologia i avaluació ............................................................................................. 18
Les pràctiques seleccionades ........................................................................................................................................ 19

II. Les pràctiques .................................................................................................................................................................. 23
Comerç.............................................................................................................................................................................. 25
Convivència ..................................................................................................................................................................... 29
Cultura .............................................................................................................................................................................. 33
Desenvolupament econòmic ........................................................................................................................................ 39
Educació ........................................................................................................................................................................... 45
Gent gran .......................................................................................................................................................................... 55
Habitatge........................................................................................................................................................................... 59
Igualtat i gènere ............................................................................................................................................................... 63
Inclusió social .................................................................................................................................................................. 73
Infància ............................................................................................................................................................................. 87
Medi ambient ................................................................................................................................................................... 91
Noves tecnologies ........................................................................................................................................................... 97
Participació ciutadana ................................................................................................................................................. 103
Recursos humans .......................................................................................................................................................... 109
Salut pública ................................................................................................................................................................... 113
Transparència ................................................................................................................................................................ 121

Índex de les pràctiques ...................................................................................................................................................... xxx
Índex d’ens locals ................................................................................................................................................................ xxx





Volem agrair la col.laboració a tots 

els ens locals que han fet possible 

aquesta publicació.





13

PRESENTACIÓ

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals tenen la satisfacció de presentar-vos l’edició especial COVID-19 
d’iniciatives locals davant la pandèmia. L’emergència sanitària de l’any 2020 va posar 
a prova la capacitat de la societat per afrontar els reptes d’una crisi marcada per la 
incertesa i la manca de solucions provades i efectives. 
En aquest context, els governs locals han hagut d’afrontar aquests desafiaments amb 
limitacions estructurals de recursos i competències. No obstant això, des del primer 
moment, els ens locals de Catalunya no només han donat resposta a les necessitats 
més urgents, sinó que també han estat capaços de reinventar-se adaptant-se al context 
i proposant noves solucions.
En aquest llibre es recullen 87 bones pràctiques que, tot i que són una petita mostra, 
reflecteixen l’enorme esforç i creativitat que han demostrat els governs locals durant 
aquest període. Creiem que tot aquest esforç s’ha de posar en valor per a reconèixer 
la tasca que realitza el món local i aprofitar els aprenentatges d’aquestes pràctiques 
exemplars per als reptes que ens esperen en el futur.
Finalment, agraïm la col·laboració de tots els ens locals que han participat en aquesta 
edició amb entusiasme i generositat.

Olga Arnau i Sanabra 

Presidenta
Federació de Municipis de Catalunya

Àngel Garcia Fontanet

President
Fundació Carles Pi i Sunyer
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INTRODUCCIÓ

El llibre que teniu a les mans conté un conjunt de bo-
nes pràctiques dutes a terme per les entitats locals ca-
talanes  que han estat seleccionades a la convocatòria 
2021-2022 del Banc de Bones Pràctiques.. En total són 
96 experiències implementades en un context en què 
la pandèmia no s’havia superat, però que mostren la 
voluntat dels municipis per assolir la normalitat en les 
seves actuacions.
 
A la primera part d’aquest document hi trobareu els 
fonaments i la metodologia del procés de recollida i 
selecció de propostes. 
 
A la segona part, s’hi desenvolupen les experiències 
seleccionades segons l’àmbit d’actuació, així com al-
tres propostes que, tot i no haver estat valorades com 
a bones pràctiques, resulten interessants de conèixer.
Finalment, hi trobareu un índex temàtic i per ens lo-
cals per facilitar la cerca d’experiències al document, 
ja que la finalitat del present llibre és servir de docu-
ment de consulta i font d’inspiració per als ens locals 
i per a totes aquelles persones que treballen en l’àmbit 
de les polítiques públiques.
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I. UNA NOVA ERA: EL MÓN LOCAL 
POSTPANDÈMIA DE LA COVID-19

Les mesures amb caràcter d’urgència que van caracteritzar el període de 
pandèmia per la COVID-19 van dibuixar un panorama d’incertesa en el 
món local. Si bé durant els anys 2020-2021 aquest es va convertir en un 
laboratori d’“assaig-error” per evitar o esmorteir els efectes negatius de 
la pandèmia, a les acaballes del 2021 i durant el 2022 els ajuntaments i 
consells comarcals han pogut comprovar quines accions han funcionat 
i han estat beneficioses per a la ciutadania, i treballar per oferir-ne una 
versió millor. Malgrat haver hagut d’abordar la crisi sanitària i social de 
forma imprevista i pràcticament des de l’espontaneïtat, el món local ha 
aconseguit consolidar un banc de recursos propi amb eines per afrontar 
els problemes reals. 

Superada la incertesa a la qual el món s’ha hagut d’enfrontar des de prin-
cipis de l’any 2020, els ajuntaments i altres ens locals encaren una nova 
etapa: el ressorgiment de les polítiques públiques locals. Deixant enrere 
l’austeritat imposada dels darrers dos anys, els municipis ja no només 
busquen recuperar-se de l’embat de la COVID-19 sinó també, i sobretot, 
transformar-se. En aquest període de transició, el marc estructural de 
les polítiques públiques es conforma amb noves demandes, necessitats 
i exigències i es construeix a partir de prioritats diferents després de la 
pandèmia. Tot plegat suposa un repte per al món local: la governança 
multinivell i la transversalitat impliquen noves maneres de governar, i 
valors com la sostenibilitat, l’ecologisme, la digitalització o la igualtat 
d’oportunitats han pres encara més rellevància.

Alguns dels grans temes que destaquen del període postpandèmia són la 
dinamització i reactivació local a mitjà i llarg termini, el suport a la ciu-
tadania en diferents aspectes (emocional, administratiu, comunitari...), 
la transició energètica o les polítiques per garantir la igualtat efectiva de 
gènere.

A més a més, l’administració pública ha recuperat el ritme de treball, 
el qual es va veure afectat per canvis organitzatius imprevistos que van 
dificultar o aturar la realització de projectes innovadors.
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LA CONVOCATÒRIA  
2021-2022. METODOLOGIA  
I AVALUACIÓ

El Banc de Bones pràctiques (BBP) es caracteritza per 
seguir una metodologia de treball rigorosa que s’ha 
anat definint des de la primera edició, l’any 2006. En 
l’edició 2021-2022, i després de fer una cerca inicial 
per detectar pràctiques destacades i innovadores en 
webs municipals, es va convidar els responsables po-
lítics i tècnics locals dels ajuntaments de més de 5.000 
habitants i consells comarcals a fer-nos arribar aque-
lles experiències que creguessin transformadores. La 
convocatòria d’ens locals es va dur a terme entre els 
mesos de gener i febrer de 2022 i el procés de docu-
mentació i avaluació es va perllongar fins el mes de 
maig de 2022. En total, es van detectar 209 experièn-
cies, de les quals 10 provenen de la cerca a Internet i 
199 van ser proposades per les mateixes entitats.

A banda d’aquestes pràctiques seleccionades, el BBP 
ha incorporat 10 bones pràctiques proposades per 
l’Ajuntament de Barcelona des de l’espai Bones Pràcti-
ques Socials – Comunitat d’Innovació i Coneixement 
de l’Àrea de Drets Socials. La cooperació entre el BBP 
i aquest servei de l’Ajuntament de Barcelona es du a 
terme a través d’un conveni de col·laboració que es 
renova anualment. Totes aquestes pràctiques han es-
tat avaluades per una entitat externa atenent criteris 
d’avaluació similars als del BBP.

ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de les pràctiques s’han seguit un con-
junt de criteris elaborats per especialistes de diferents 
àmbits que han definit aquells temes més rellevants i 
innovadors, així com indicadors de referència per va-
lorar-ne els resultats. Aquests documents, disponibles 
a la pàgina web del BBP, s’actualitzen periòdicament i 
atenen les característiques específiques del context de 
Catalunya. Cal assenyalar també que, degut al fort im-
pacte de la pandèmia de la COVID-19 en totes les polí-
tiques públiques, l’any 2020 es van definir quatre criteris 
fonamentals a l’hora de gestionar amb èxit la crisi sani-
tària. Aquests criteris – la resiliència, la sostenibilitat, 
la governança democràtica i la inclusió social – també 
s’han tingut especialment en compte en aquesta edició. 
En resum, cada experiència ha estat avaluada segons els 
criteris específics de cada política pública i segons els 
quatre criteris més valorats durant la pandèmia.

IDENTIFICACIÓ

PUBLICACIÓ

RECERCA I SOL·LICITUD  
D’INFORMACIÓ DETALLADA

APLICACIÓ DELS CRITERIS I 
INDICADORS DE SELECCIÓ  

DE BONES PRÀCTIQUES

ELABORACIÓ DE LA FITXA  
Organització i sistematització  

de la informació, redacció

Aprovació i 
validació de  
la institució  
protagonista

Correcció  
d’estil i de  
contingut

INTRODUCCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA  
A LA BASE DE DADES
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LES PRÀCTIQUES  
SELECCIONADES

La selecció definitiva de les experiències és una de les 
tasques més difícils ja que totes les propostes mostren 
factors de qualitat i èxit en els seus resultats. No obs-
tant, en moltes ocasions es tracta d’experiències similars 
a d’altres que ja han estat reconegudes al BBP o que no 
resulten innovadores per al conjunt de municipis. En 
aquesta edició, gran part de les experiències recollides 
mostren la voluntat dels municipis de normalitzar les 
seves activitats malgrat que persisteixen els múltiples 
impactes de la pandèmia.

Talment com a les anteriors convocatòries, han predo-
minat les pràctiques vinculades a les àrees de benestar 
social i, en especial, aquelles dirigides als sectors més 
vulnerables de la població. Destaquen les actuacions 
que tracten temes de diversitat funcional, violència de 
gènere o situacions de bretxa digital. També són molt 
presents en les experiències municipals el treball en 
xarxa, l’accés als recursos, la digitalització i les campa-
nyes d’informació i sensibilització. Finalment, els pro-
grames de recuperació econòmica, l’economia circular 
o l’atenció a la biodiversitat apunten noves tendències a 
les agendes locals.

DISTRIBUCIÓ DE LES PRÀCTIQUES  
PER ENTITATS 
 
De les 41 entitats que tenen alguna pràctica, 38 són 
municipis, als quals s’han valorat favorablement un 
total de 89 experiències, i 3 són consells comarcals,  
que han aportat 7 propostes innovadores.
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DISTRIBUCIÓ DE PRÀCTIQUES  
PER ÀMBITS I QUALIFICACIÓ

Un cop avaluades les 219 propostes rebudes o detecta-
des, se n’han inclòs 96 al Banc. D’aquestes, 64 han estat 
qualificades com a bones pràctiques i 32, com a pràc-
tiques significatives. Aquestes s’han classificat en setze 
àmbits diferents inclosos al BBP. La distribució de les 
experiències per àmbits és orientativa, ja que la gran 
majoria de pràctiques són transversals i aborden temà-
tiques diverses.

SUBTEMES DE  
REFERÈNCIA

 
A banda dels àmbits temàtics en què es classifiquen 
les experiències, aquestes inclouen un subtema per tal 
de facilitar-ne la cerca i la identificació d’aspectes que 
poden ser útils per a qui consulta el BBP.

Àmbit Total

COMERÇ - 1 1

CONVIVÈNCIA 1 1 2

CULTURA 3 3 6

DESENVOLUPAMENT  
ECONÒMIC 5 - 5

EDUCACIÓ 9 5 14

GENT GRAN 2 1 3

HABITATGE 3 1 4

IGUALTAT I GÈNERE 10 2 12

INCLUSIÓ SOCIAL 12 7 19

INFÀNCIA 3 - 3

MEDI AMBIENT 4 2 6

NOVES TECNOLOGIES 4 1 5

PARTICIPACIÓ  
CIUTADANA 3 1 4

RECURSOS HUMANS 1 - 1

SALUT PÚBLICA 4 5 9

TRANSPARÈNCIA - 2 2

TOTAL GENERAL 64 32 96

Àmbit Núm.  
d’experiències

ACCÉS A RECURSOS 9

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 5

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 4

BENESTAR ANIMAL 2

BIODIVERSITAT 5

BRETXA DIGITAL 4

CORRESPONSABILITAT 3

DIVERSITAT FUNCIONAL 7

ECONOMIA CIRCULAR 2

ESPORTS 2

FACILITAR L'ACCÉS A  
L'HABITATGE 2

FORMACIÓ OCUPACIONAL 6

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 10

MILLORA DE LA GESTIÓ 4

REACTIVACIÓ ECONÒMICA 3

REFORÇ DE LES COMPETÈNCIES 
CLAU 6

RISCOS AMBIENTALS 2

SOLITUD 2

TRANSVERSALITAT 2

TREBALL EN XARXA 11

VIOLÈNCIES MASCLISTES 5

TOTAL GENERAL 96

Bones pràctiques Pràctiques significatives
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ALTRES PRÀCTIQUES  
D’INTERÈS

A banda de les 96 pràctiques valorades com a experièn-
cies innovadores, en cadascun dels àmbits es fa menció 
a altres propostes interessants desenvolupades pels ens 
locals. Totes (42) s’acompanyen d’un breu paràgraf amb 
els aspectes més destacats de cada pràctica.
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II. LES PRÀCTIQUES

Les 96 pràctiques recollides en aquest llibre han estat 
publicades pel Banc de Bones Pràctiques al mes de 
maig de 2022. S’agrupen en 16 àmbits diferents i, dins 
de cadascun d’ells, s’ordenen per categories temàtiques  
(per exemple, a Comerç hi ha pràctiques vinculades 
amb compra local i digitalització) i ordenades alfabè-
ticament. Per tal de facilitar la lectura del document 
s’ha optat per incloure -només- la informació bàsica 
de cada pràctica: títol, resum, ens locals i valoració 
(Bona pràctica o Pràctica significativa). Es pot accedir 
a la informació completa de cada experiència, junta-
ment amb la documentació respectiva, disponible al 
lloc web, clicant al títol de cada pràctica. Al final de 
cada àmbit s’esmenten altres pràctiques d’interès im-
plementades pels ens locals. Al final del llibre troba-
reu un índex de pràctiques classificades per tema i un 
altre índex de pràctiques ordenades per ens locals.





COMPTAR AMB UN COMERÇ 
PRÒSPER ÉS FONAMENTAL PER 
MANTENIR EL DINAMISME 
ECONÒMIC I LA VITALITAT DE  
LES CIUTATS

El comerç municipal és un sector estratègic 
pel desenvolupament econòmic, però també és 
clau per la millora urbana i la cohesió social. 
Les experiències municipals d’aquests anys es 
caracteritzen per promoure la modernització 
i la promoció dels comerços de proximitat, la 
implicació del teixit comercial en la gestió i la 
sensibilització ciutadana per donar suport al 
comerç local mitjançant campanyes de difusió.

Comerç
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Centelles ha posat en marxa la campanya “Tens 
20.000 motius per comprar a Centelles” amb 
l’objectiu d’incentivar el comerç local davant de 
l’amenaça que suposa el comerç virtual, així com 
per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de 
la COVID-19. En paral·lel, es busca reactivar l’ac-
tivitat comercial i fidelitzar la clientela local. En les 
dues edicions dutes a terme fins al moment (2020 
i 2021) s’han repartit 20.000 euros en vals i premis 
per consumir als més de 200 establiments i serveis 
de la vila. La iniciativa ha estat molt ben rebuda tant 
per comerciants com per compradors i ha suposat 
una injecció econòmica molt important per al teixit 
comercial de Centelles.
També es va acompanyar la campanya amb el lliura-
ment de bosses de teixit de cotó sostenibles amb la 
marca “20.000 motius” per així incentivar la compra 
d’una forma sostenible i deixar de banda les bosses 
de plàstic.

20.000 MOTIUS PER COMPRAR A 
CENTELLES   
CAMPANYA PER INCENTIVAR I FIDELITZAR 
EL COMERÇ LOCAL 

Reactivació econòmica

CENTELLES

PS

Altres pràctiques interessants

COMPRA A PROP, COMPRA AMB CONFIANÇA // 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
L’Ajuntament de Cornellà, a través de l’empresa 
municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
(Procornellà), ha lliurat 16.000 targetes moneder 
vinculades a la campanya “Compra a prop, compra 
amb confiança” a la població major de 18 anys a 
un preu de 75 € i amb un saldo de 100 € (els 25 € 
restants els aporta el consistori) per tal d’estimular 
el comerç local. En aquesta iniciativa, hi participen 
tota mena d’establiments comercials: des de parades 
dels tres mercats municipals, a botigues de moda, 
calçat o electrònica; a més de perruqueries i centres 
d’estètica

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1874




 C
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SOCIETATS CADA VEGADA 
MÉS COMPLEXES I DIVERSES 
NECESSITEN RESPOSTES MÉS 
PROPERES A LES DIFERENTS 
SENSIBILITATS

Els profunds canvis sociodemogràfics i culturals 
es viuen als carrers i a la vida quotidiana dels 
municipis. Les polítiques locals han apostat 
per la convivència mitjançant pràctiques que 
promouen valors cívics, reconeixen la diversitat i 
gestionen les diferències mitjançant la mediació.

Convivència
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El Projecte de convivència del Centre de Promoció 
Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon 
engloba un conjunt d’accions amb l’objectiu d’in-
tervenir de forma conjunta i consensuada davant 
de les situacions de conflicte per tal d’assolir una 
convivència positiva. Les accions van adreçades a la 
millora de la convivència amb l’objectiu d’afavorir 
la transferència d’aprenentatges. També recull el 
protocol d’actuació que el Centre estableix a l’hora 
de resoldre els conflictes i crear una atmosfera 
de treball i convivència segura i saludable. El 
projecte s’articula a través de tres línies d’actuació: 
la prevenció, la intervenció, i el nivell organitzatiu i 
gestió del centre.  
El Projecte es va presentar el març de 2020 fruit del 
treball multidisciplinari del Centre en col·laboració 
amb el Servei Municipal de Mediació de l’Ajun-
tament, es troba alineat amb l’Estratègia 2030 i té 
com a objectiu principal contribuir a fer créixer el 
potencial humà a través del desenvolupament d’una 
estratègia integral i conjunta per a la promoció del 
benestar de les persones usuàries i tots els agents 
que es relacionen en el marc de les actuacions que 
desenvolupa el Centre.  

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE CAN 
CALDERON    
UN MODEL D’INTERVENCIÓ PER LA 
CONVIVÈNCIA POSITIVA 

Treball en xarxa

VILADECANS

PS

El Servei d’Intervenció per a la Convivència a l’Es-
pai Públic (SIEP) és un projecte gestionat pel Servei 
de Mediació Ciutadana amb la finalitat de promou-
re la convivència veïnal i preservar la cohesió social, 
mantenint integrada la comunitat.  
El SIEP té tres àmbits d’actuació: prevenció i pro-
venció, per tal de proporcionar aprenentatges, la 
gestió del conflicte i la difusió del servei com a pro-
motors de la bona convivència. És un projecte que 
es basa en eines diverses com la mediació comuni-
tària i els cercles de diàleg. Un del seus pilars són els 
tallers de corresponsabilització i sensibilització que 
es duen a terme als centres formatius de secundària 
o formacions professionals.  
Entre les diferents actuacions, el servei participa en 
diversos òrgans i espais de participació ciutadana 
com són els consells municipals i diferents taules o 
comissions. La visió del servei se centra en la crea-
ció de lligams entre els diferents col·lectius i entitats 
del municipi, per tal de fomentar el treball en xarxa, 
l’acció comunitària i el sentiment de pertinença a la 
ciutat. Aquest projecte es tradueix en un esforç per 
apropar i convidar la ciutadania a participar en el 
reconeixement dels seus problemes i en la cerca de 
les decisions que han de prendre com a ciutadans 
corresponsables.

SERVEI D’INTERVENCIÓ PER A LA 
CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC (SIEP)  
MEDIACIÓ ALS BARRIS 

Corresponsabilitat

CASTELLDEFELS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1885
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1841
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Altres pràctiques interessants

VILADECANS EM CUIDA // VILADECANS
“Viladecans em cuida” és un model d’intervenció 
social innovador en què s’incorpora la vessant 
comunitària com a estratègia per enfortir polítiques 
i programes d’inclusió. D’entre les 114 accions inclo-
ses, en destaquen “A Viladecans, salut emocional”, 
el projecte A-Porta, el grup de suport emocional i 
ajuda mútua (GSAM) i el projecte Nexes, per lluitar 
contra la solitud no desitjada.

CIRCUIT “EL PONT” // VILA-SECA
El circuit s’emmarca en un programa marc d’in-
tervenció comunitària que té accions i projectes a 
tres nivells: formatiu i de sensibilització, d’atenció i 
abordatge, de promoció i participació. Un dels ob-
jectius principals és dissenyar i implementar plans 
de treball singularitzats atenent a les necessitats, 
vulnerabilitats i potencialitats de cada jove, amb una 
mirada cap a la família, el context educatiu i social, i 
el seu projecte de vida.



LES POLÍTIQUES CULTURALS 
APOSTEN PER LA CREATIVITAT, 
LA INNOVACIÓ I LA COHESIÓ 
SOCIAL

Les polítiques culturals municipals desenvolupen 
un ampli repertori d’actuacions vinculades 
a les activitats artístiques, les instal·lacions i 
equipaments culturals o la promoció de valors. 
Els temes que més destaquen a les pràctiques 
del BBP són aquelles vinculades a la promoció 
de la creativitat, la cohesió social i la cultura 
participativa.

Cultura
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El projecte Passaport cultural neix amb la finalitat 
de promoure la cultura entre el jovent de Calella. 
El municipi maresmenc ofereix durant tot l’any 
una àmplia programació cultural per a tota la 
ciutadania. No obstant, després de detectar que el 
col·lectiu de joves del municipi no participa gaire 
en aquestes activitats, les àrees de Cultura, Educa-
ció i Joventut van considerar que era necessari fer 
quelcom cridaner per tal de poder engrescar tot el 
jovent del municipi. Amb l’objectiu, doncs, de fer 
arribar la cultura als i les joves i a canvi de recom-
penses en format de vals de regal que promouen 
activitats d’oci, esportives i culturals al municipi, es 
va crear el Passaport Cultural. Aquest va ser difós 
als instituts i també a través de l’Espai Jove. Des 
de la seva posada en marxa el setembre de 2021 ja 
s’han repartit tots els passaports (1.500) i se n’han 
completat els primers.

PASSAPORT CULTURAL    
INCENTIUS PER AL CONSUM DE CULTURA 
ENTRE ELS MÉS JOVES 

Accés a recursos

CALELLA

BP

El bosc pensa neix amb la voluntat de crear un lle-
gat immaterial amb el coneixement i la cultura com 
a principals actius. A través del món de les lletres, 
l’art, les ciències i el pensament, vol apropar la ciuta-
dania cap a un nou espai de difusió i reflexió situat 
a l’Anella Verda de la ciutat, al parc del Cardener. 
Aquesta idea té un caràcter recíproc perquè, alhora 
que s’activa l’entorn natural, s’està construint un 
espai per a l’herència cultural.  
El vincle entre cultura i natura es genera a través de 
l’apadrinament d’un arbre per part d’una persona-
litat convidada dins de la programació de l’agenda 
cultural. Cada arbre apadrinat s’acompanya d’una 
fita amb un codi QR que ens adreça a la pàgina 
web del projecte, on es poden trobar les biografies 
d’aquestes personalitats i els enllaços a les repro-
duccions dels actes en què han participat. En aquest 
sentit, el bosc actua com a banc de coneixement, 
conservant i enregistrant les activitats de la ciutat. El 
2021 es va fer la primera acció, amb l’apadrinament 
de set arbres per personalitats que van visitar la 
ciutat amb motiu de la 15a edició del festival Tocats 
de la Lletra i la 5a edició del Cosmògraf.

EL BOSC PENSA    
ESPAI D’INTERSECCIÓ ENTRE NATURA I 
CULTURA 

Activitats socioculturals

MANRESA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1864
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1822
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Microscopies és una mostra de Land Art que té 
com a objectiu generar espais de connexió entre la 
natura i l’ésser humà a través del paisatge compar-
tit i el medi ambient. Es vol convidar l’espectador 
a la reflexió crítica entre els diferents llenguatges 
artístics, al voltant dels valors de l’ecologia i el 
desenvolupament sostenible en perspectiva de 
futur.  
Durant una setmana, diferents artistes duen a 
terme intervencions artístiques al voltant d’un 
espai concret de l’Anella Verda de Manresa. Les 
obres estan concebudes per reintegrar-se amb 
l’entorn, ja que estan fetes amb matèries primeres 
naturals i, per tant, són efímeres. La mostra ofereix 
així un diàleg entre el medi i l’espectador, a través 
de l’existència d’una relació de correspondència. 
El projecte es concep a partir de la creació d’un 
itinerari artístic amb aquestes obres efímeres que 
posaran en valor altres zones històricament pecu-
liars i singulars amb personalitat pròpia. Per altra 
banda, Microscopies treballa també en un itinerari 
amb propostes permanents d’artistes consolidats 
en el camp de l’art a la natura.  
Microscopies és una iniciativa de caràcter anual 
del Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat CA-
CiS i l’Ajuntament de Manresa, que implica altres 
entitats per posar en valor el patrimoni ecològic de 
l’Anella Verda.

MICROSCOPIES    
UN ITINERARI DE REFLEXIÓ A TRAVÉS DE 
L’ART I EL PAISATGE 

Activitats socioculturals

MANRESA

PS

“Posada en escena. Teatre de Barri (TdB)” és una 
activitat que forma part del projecte Sabadell ON 
(SBD ON). Amb l’objectiu de fer arribar la cultura 
als barris amb menys presència cultural, “Posada 
en escena” ofereix un curs de teatre per a princi-
piants alhora que serveix com a font de cohesió, 
d’activisme comunitari i d’empoderament amb els 
veïns i veïnes com a protagonistes actius i amb el 
teatre com a fil conductor. Finalment, s’espera que 
el projecte Teatre de Barri es consolidi i doni lloc 
a diferents companyies amateurs estables a tots els 
barris de Sabadell.  
”Posada en escena” consta d’un primer curs de tea-
tre, amb una durada trimestral en què els i les par-
ticipants s’endinsen per primera vegada en el món 
de la interpretació. El segon any, s’ofereix un curs 
d’iniciació al teatre que comprèn l’any sencer en què 
es continuarà amb l’aprenentatge com a actrius i ac-
tors i que finalitzarà amb el primer muntatge teatral. 
I finalment, al tercer any s’espera poder organitzar 
una mostra teatral per la ciutat amb els diferents 
projectes artístics desenvolupats a cada barri.

“POSADA EN ESCENA  
TEATRE DE BARRI (TDB)”     
TALLERS DE TEATRE AMATEUR 

SABADELL

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1823
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1877
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Canet amb ulls de dona és un projecte que recupera, 
reivindica i visibilitza el paper de les dones que, de 
forma anònima o més reconeguda, en el passat o en 
el present, han deixat la seva empremta al municipi.  
Aquest programa es porta a terme des de l’Àrea 
d’Igualtat, i es presenta en aquesta primera edi-
ció amb la recuperació de la figura de Francesca 
Bonnemaison, pedagoga, escriptora i promotora de 
l’educació femenina popular, la qual va ser una de 
les impulsores del vot femení i referent en la lluita 
de drets per a les dones. Francesa Bonnemaison va 
viure algunes temporades al municipi de Canet i la 
seva influència es va fer palesa en la cultura política 
i educativa de la comunitat.  
Aquest programa, concebut perquè perduri en el 
temps, es concreta en una proposta artística a l’espai 
públic, dissenyada amb el col·lectiu multidisciplina-
ri ArtBlau. El projecte està pensat per esdevenir part 
d’un recorregut que comprengui el conjunt de l’obra 
i que reculli el valor de la memòria de les dones 
representades.

CANET AMB ULLS DE DONA    
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA VIVA DE LES 
DONES 

Informació i sensibilització

CANET DE MAR

PS

La Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobre-
gat és un espai de coordinació de caràcter comar-
cal en què participen ajuntaments de la comarca, 
entitats i associacions, administracions provincials 
i autonòmica i experts i expertes de l’àmbit de la 
memòria democràtica. La Xarxa està impulsada 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Centre 
d’Estudis Comarcals, amb l’estreta col·laboració 
de l’Amical Mathausen i l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, entre d’altres.  
Des de la creació de la Xarxa el 2020, s’han dut a 
terme prop d’una desena d’actuacions, que estan 
vinculades amb el reconeixement a les víctimes i 
persones del Baix Llobregat deportades a camps 
de concentració i amb la difusió d’actuacions en 
matèria de memòria democràtica, tant local com 
comarcal.  

XMD-BLL    
XARXA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DEL 
BAIX LLOBREGAT 

Treball en xarxa

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1819
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1878
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Altres pràctiques interessants

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS BASADES EN 
ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE (ODS) A LES BIBLIOTEQUES DE 
GAVÀ // GAVÀ
Les biblioteques de Gavà s’han proposat abordar 
quatre dels ODS per elaborar una agenda d’activi-
tats anual. Cadascun d’aquests quatre objectius es 
desenvolupa en un trimestre diferent: el primer de 
l’any estarà dedicat a la igualtat de gènere; el segon 
trimestre, a l’educació; el tercer, a les desigualtats 
socials, i el darrer de l’any, a la pau i la justícia. Amb 
aquest projecte les biblioteques volen col·laborar 
perquè la societat prengui consciència de les situa-
cions que demanen amb urgència un canvi social, 
mirant de crear sinergies de participació i col·labo-
ració amb altres agents i departaments del municipi.

ENCAIXA’T. PROJECTE DE PRODUCCIÓ 
ARTÍSTICA EN RESIDÈNCIA. ACTIVA L’ART A 
L’ESCOLA // LLEIDA
“Encaixa’t” és un projecte educatiu de producció 
artística i de residència, en el qual formació i artis-
tes es combinen per crear una producció dirigida 
especialment al primer cicle d’educació infantil, de 
0 a 3 anys. Així, és un projecte comunitari entre 
la cultura i l’educació, des d’una mirada totalment 
inclusiva, on el centre d’art s’ofereix com a recurs 
comunitari i, per tant, com un espai socialitzador i 
educatiu per a les escoles i, posteriorment, per a les 
famílies.



EN UN MÓN GLOBALITZAT LES 
CIUTATS VIATGEN MÉS RÀPID 
QUE ELS ESTATS

Els governs municipals s’impliquen cada 
vegada més en totes les activitats del món 
econòmic i laboral. Moltes de les pràctiques 
recollides al BBP estan dins de les tendències 
més innovadores en matèria d’economia social, 
emprenedoria, inserció laboral, formació 
ocupacional, economia circular, treball en xarxa 
i cooperació intermunicipal.

Desenvolupament  
econòmic
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El Mapa i Pla formatiu de Mollet del Vallès i Baix 
Vallès té l’objectiu de millorar l’encaix entre l’oferta 
formativa del territori, les necessitats del teixit 
productiu i els interessos i inquietuds de la pobla-
ció, mitjançant la realització d’una diagnosi de la 
situació actual, que impliqui els diferents agents 
del territori, al mateix temps que formular con-
sensuadament amb tots els actors un full de ruta 
(el Pla formatiu), l’execució del qual en els propers 
anys faci possible un millor encaix entre l’oferta i 
la demanda de formació al territori. El procés de 
treball ha englobat una diagnosi i un mapa for-
matiu, en concret, el tractament i anàlisi de dades 
estadístiques; i principalment la realització de 8 
fòrums sectorials, als quals s’han convidat 114 
persones i n’hi han assistit 65 comptant amb re-
presentants de 29 empreses (de 8 sectors diferents) 
i 36 professionals dels serveis locals d’ocupació i 
d’operadors de formació.

MAPA I PLA FORMATIU DE MOLLET I 
BAIX VALLÈS    
ENCAIX ENTRE OFERTA FORMATIVA I 
DEMANDA PRODUCTIVA 

Formació ocupacional

MOLLET DEL VALLÈS

BP

La ciutat de Mataró ha participat durant el 2020 
i 2021 al projecte europeu SocialNEET, una 
iniciativa per fomentar la capacitat d’inserció al 
mercat laboral de joves que es troben a l’atur i que 
no estan rebent formació o educació. Mitjançant 
un ventall de tallers i formacions destinats tant als 
joves com a empreses i associacions, i centrant-se 
en els conceptes d’innovació i economia social, 
l’aplicació del projecte SocialNEET a Mataró ha 
permès conèixer la realitat, els problemes i les ex-
pectatives d’aquest subsector de joves i donar-los 
una sèrie d’eines i coneixements per millorar el 
seu posicionament al mercat laboral; així com 
oferir acompanyament en la seva orientació labo-
ral, assessorament i mentoria a l’hora de planificar 
i tirar endavant projectes propis dins dels àmbits 
del cooperativisme i l’emprenedoria.

SOCIALNEET    
FORMACIÓ I CERCA DE FEINA EN ECONOMIA 
SOCIAL PER A JOVES NO OCUPATS NI EN 
PROCESSOS D’EDUCACIÓ O FORMACIÓ 

MATARÓ

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1876
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1845


Aquesta iniciativa representa una consolidació del 
fons de crèdit municipal per al foment de l’accés al 
finançament de projectes d’economia social i soli-
dària, en fase d’inici, creixement i/o consolidació, 
per tal de cobrir necessitats de liquidat derivades de 
la pandèmia COVID-19; per finançar projectes de 
reconstrucció socioeconòmica en l’àmbit de l’econo-
mia social i solidària (ESS); i per enfortir i apropar 
el sistema de finances ètiques al teixit d’ESS. En la 
primera etapa de la seva existència la iniciativa ha 
permès atorgar finançament a tres projectes d’ESS 
i la corresponent creació d’onze llocs de treball. Des-
prés d’una valoració positiva de l’etapa 2018-2021 
per part dels participants, el 2021 es torna a signar 
un nou conveni de col·laboració 2021-2024 per al 
manteniment i la consolidació d’aquesta línia de 
finançament específica per a l’ESS, amb impacte a la 
ciutat de Mataró.

FONS DE CRÈDIT    
LÍNIA DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES 
D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Reactivació econòmica

MATARÓ

BP

L’Oficina de Polígons d’Activitat Econòmica és una 
nova eina de treball creada per l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, dissenyada per impulsar els Polígons 
d’Activitat Econòmica (PAES) i dinamitzar el mercat 
de treball del municipi. Per a aquest propòsit, s’ha 
apostat per la creació de sinergies entre tots els 
agents del territori i del teixit social, reforçant la 
implicació i la col·laboració entre ells per detectar i 
generar noves oportunitats d’ocupació.  
La visió del projecte s’alinea amb l’ocupació de 
qualitat, la retenció de la inversió, la transició 
energètica, el desenvolupament sostenible, la quarta 
revolució industrial i les noves organitzacions.  
Per al funcionament de l’Oficina s’ha dissenyant 
un sistema de governança que permet identificar i 
agilitzar els canals d’interlocució de l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic i els setze polígons d’activitat 
del municipi. Aquest sistema de governança genera 
un espai de treball en xarxa amb el teixit socioeco-
nòmic del territori que permet identificar sectors 
productius de generació d’ocupació de qualitat per 
dissenyar i desplegar projectes en correspondència 
amb les línies estratègiques de l’Oficina, com per 
exemple l’Agenda 2030.

OFICINA DE POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA    
ESPAI D’INTERCONNEXIÓ 

Treball en xarxa

EL PRAT DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1848
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1821


 D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t e
co

nò
m

ic
Bo

ne
s p

rà
ct

iq
ue

s m
un

ic
ip

al
s 2

02
1-

20
22

 / 

43

Altres pràctiques interessants

Al mes de novembre de 2021 es va programar el 
Mes de la Indústria 4.0 a Viladecans per desenvolu-
par l’ecosistema d’innovació industrial. Segons els 
eixos de dinamització econòmics de l’Agenda 2030, 
es van treballar diferents objectius: millora de la 
inclusió laboral i la capacitació professional dels tre-
balladors i treballadores, i impuls d’un creixement 
econòmic divers, que vagi lligat a l’ocupació de 
qualitat, la sostenibilitat i l’economia circular i que 
potenciï l’atracció d’inversions i la transformació 
digital de les empreses. Tot plegat, es va vehicular 
en tres accions concretes: quatre tallers orientats a 
emprenedors, empresaris i professionals de l’àmbit 
industrial, per donar una visió teoricopràctica de 
les tecnologies 4.0 i el seu impacte en la digitalit-
zació de processos, productes i models de negoci; 
un programa formatiu de 90 h sobre indústria 4.0, 
orientada a perfils professionals sense formació 
superior, per tal que la indústria del territori compti 
amb treballadors de base amb formació sobre les 
noves tecnologies i noves metodologies aplicables 
al sector; i una jornada sobre indústria 4.0 amb la 
participació dels assistents i altres empreses i em-
prenedors industrials del territori.

MES DE LA INDÚSTRIA 4.0    
ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL 

VILADECANS

BP

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ALINEAT 
AMB ODS I AGENDA URBANA // VILADECANS
El Pla estratègic de subvencions (PES) es defineix 
com l’instrument de planificació estratègica que té 
com a objectiu ordenar, racionalitzar i alinear amb 
l’estratègica municipal totes les línies de subvenció 
que s’impulsin per part de l’Ajuntament durant la 
seva vigència. Durant l’any 2021, l’Ajuntament de 
Viladecans ha aprovat la seva estratègia Viladecans 
2030 en el marc dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i ha aprovat l’Agenda Urbana de Vila-
decans alineada amb l’Agenda Urbana Espanyola. 
En definitiva, s’ha vinculat cada línia de subvenció 
municipal amb els eixos estratègics del document 
de planificació estratègica Viladecans 2030, especi-
ficant la seva missió i el repte que es pretén assolir 
amb l’activitat subvencional.

RECUPERACIÓ DEL CULTIU DE LA VINYA A 
TERRASSA // TERRASSA
Des de Terrassa s’ha posat en marxa una iniciativa 
amb la qual es vol recuperar el passat vitivinícola 
de la ciutat i de la comarca, amb un projecte que 
contempla la plantació de vinyes en una de les 
parcel·les municipals situada a la zona de Mossèn 
Homs. A més, s’està intentant recuperar una varietat 
de cep autòctona local, el terrassenc, molt lligat a la 
memòria històrica de la ciutat, tant pel patrimoni 
vitivinícola com també pel tèxtil, ja que les inversi-
ons fetes per a la industrialització d’aquest sector, en 
bona part, provenien del vi.

MENTORING LABORAL // VILADECANS
El Mentoring Laboral pretén millorar l’ocupabilitat 
de persones més grans de 30 anys en situació d’atur, 
prioritzant les més grans de 45 anys i dones, a través 
de l’anàlisi i el desenvolupament competencial, i po-
tenciant el treball en xarxa amb els agents socials i 
econòmics del territori. Un dels seus objectius prin-
cipals és oferir un acompanyament personalitzat a 
través d’entrevistes individuals d’anàlisi de l’ocupa-
bilitat que ajudin a identificar fortaleses i debilitats, 
a més de dissenyar itineraris de millora i orientar i 
assessorar per accedir als recursos ocupacionals i/o 
conèixer els recursos i noves estratègies per accedir 
al mercat de treball.

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1900




LES OPORTUNITATS 
EDUCATIVES DE LA POBLACIÓ 
DEPENEN CADA VEGADA MÉS 
DEL PAPER DELS MUNICIPIS

El lloc dels ajuntaments en l’àmbit de l’educació 
s’orienta fonamentalment a garantir oportunitats 
educatives més enllà dels ensenyaments obligatoris 
i a consolidar la igualtat d’oportunitats dels sectors 
més vulnerables. Aquestes estratègies es veuen 
reflectides en pràctiques que s’ocupen de l’equitat i 
la innovació educativa, reforçant les competències 
claus, l’acompanyament a les famílies, la vinculació 
amb el territori i la promoció dels valors 
intergeneracionals.

Educació
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L’Ajuntament de Lleida i el Departament d’Educa-
ció de la Generalitat han posat en marxa el Punt 
d’Equitat Educativa, un projecte que, juntament 
amb altres accions, pretén evitar la segregació 
escolar perquè es fa una distribució equitativa entre 
tots els centres dels alumnes que arriben a mig curs. 
Es tracta d’un recurs socioeducatiu que funciona 
amb la col·laboració dels Equips d’Assessorament 
Psicopedagògic del Departament d’Educació, els 
Serveis Socials de la Paeria i l’Oficina Municipal 
d’Escolarització que ha permès agilitzar i millorar 
l’acollida de les famílies nouvingudes amb fills i 
filles en edat d’escolarització. 
La iniciativa resol una qüestió rellevant a la ciutat 
de Lleida i comuna en municipis grans, i és que és 
un dels municipis amb més segregació escolar de 
Catalunya: el curs 2020-2021, un 60 % de l’alumnat 
de matrícula viva provenia de l’estranger. Gràcies 
al Punt per l’Equitat Educativa, el procés per donar 
resposta a la vulnerabilitat de les famílies nouvingu-
des s’ha reduït considerablement (uns quinze dies) 
i aquestes disposen d’una finestreta única amb tota 
la informació relativa al sistema educatiu i social de 
la ciutat.

PUNT PER L’EQUITAT EDUCATIVA.   
ATENCIÓ INTEGRAL A L’ESCOLARITZACIÓ 
D’INFANTS DE FAMÍLIES NOUVINGUDES 

Accés a recursos

LLEIDA

BP

A ritme de barri és un programa d’equitat educativa 
que acosta l’aprenentatge d’un instrument musical, a 
través de la pràctica en grup, a centres educatius que 
es troben situats en barris del municipi amb una 
situació sociocultural desafavorida. 
Durant tot el curs escolar i en horari lectiu, 
un professor de l’Escola Municipal de Música 
imparteix una sessió setmanal d’aprenentatge d’un 
instrument (guitarra o percussió). L’activitat s’adreça 
a tot l’alumnat de 5è i 6è de primària i es porta a 
terme de manera coordinada entre el professorat 
de música del centre educatiu i el professorat 
de l’Escola Municipal de Música - Conservatori 
Professional de Música.
En els sis cursos que fa que funciona, quan la 
situació de la pandèmia ho ha permès, s’han dut a 
terme diferents actuacions d’àmbit comunitari per 
donar visibilitat a l’activitat més enllà del centre 
escolar: actuacions en jornades musicals del barri, 
actuacions en celebracions de les escoles, actuacions 
durant festivitats, actuacions en altres centres 
educatius, etc.

A RITME DE BARRI.    
L’ENSENYAMENT MUSICAL COM A EINA DE 
COHESIÓ SOCIAL 

SABADELL

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1873
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1875
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Aquesta pràctica és una iniciativa de l’Ajuntament 
de Manlleu en col·laboració amb centres educatius, 
associacions de mares, pares i familiars d’alumnes, i 
entitats del municipi, consistent en la creació d’una 
oferta coherent, àmplia i accessible d’activitats ex-
traescolars per als infants del municipi. Els objectius 
d’aquesta iniciativa consisteixen, d’una banda, a 
consolidar i visibilitzar l’oferta d’activitats extraes-
colars existents, aportant tanta varietat d’activitats 
com sigui possible, ajustant els horaris per evitar 
duplicitats i solapaments, i convidant els infants que 
provin activitats noves mitjançant petits tastos de la 
activitat, jornades compartides entre escoles i amb 
pares i mares; i, d’altra banda, a promoure l’accés a 
aquestes activitats dels infants amb més risc d’exclu-
sió socioeconòmica mitjançant la col·laboració amb 
els serveis socials.

OFERTA COORDINADA I ACCÉS 
IGUALITARI A ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

Accés a recursos

MANLLEU

PS

El Programa d’acompanyament educatiu forma part 
del Servei de Mediació Ciutadana i sorgeix en un 
inici com a proposta per abordar l’assetjament esco-
lar a les aules. Amb una perspectiva més àmplia, el 
programa ofereix les eines necessàries per afavo-
rir la convivència en l’entorn escolar i acadèmic, 
basant-se íntegrament en la prevenció. Les metodo-
logies pròpies del funcionament són la mediació, la 
cultura de pau i el diàleg. 

El PAE és un programa a mida, que aglutina un 
conjunt d’activitats estructurades en quatre nivells 
interdependents que configuren un itinerari. 
Aquestes activitats estan basades en unes actuaci-
ons d’acompanyament i es desenvolupen de forma 
progressiva prenent com a base els objectius i 
assoliments, encara que les escoles poden selecci-
onar parts del programa, adaptant-ne el format a 
les seves necessitats, sempre que hagin assolit les 
competències dels nivells requerits.

El programa està implantat en 7 centres de 24 
possibles, sense distingir entre la titularitat de les 
escoles i respectant la identitat de cada una. Està 
demostrant que l’apropament i l’acompanyament 
són una forma de sostenir i facilitar la convivència 
en el futur, amb la convicció que els aprenentatges 
són un procés que requereix un temps per generar 
canvis en els hàbits.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 
EDUCATIU (PAE)    
CREANT CONVIVÈNCIA DES DE LES AULES 

Acompanyament emocional

CASTELLDEFELS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1903
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1824
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Aquest projecte és una proposta formativa de 
caràcter gratuït, orientada a les famílies de l’alumnat 
de les escoles de Sant Pere de Ribes, amb una clara 
direcció cap a les famílies nouvingudes. Va néixer 
com a resposta als requeriments en competències 
digitals que es necessiten per teixir les relacions en-
tre familiars i l’escola durant el confinament. En un 
entorn cada vegada més virtual i digitalitzat, es volia 
estimular l’adquisició de coneixements de les eines 
informàtiques per part dels familiars dels alumnes, 
per ajudar a conèixer i gestionar eines com el correu 
electrònic, l’accés a l’entorn virtual d’aprenentatge 
(Classroom i Moodle), l’ús del mòbil, tauletes o la 
gestió d’aplicacions telemàtiques de l’Administració 
amb relació a beques i altres qüestions de l’entorn 
educatiu.  
En l’edició començada el febrer de 2022, s’han 
ampliat a dos mòduls amb dos nivells competen-
cials diferents: un nivell bàsic elemental i un nivell 
superior que comprèn l’ús de programari més 
avançat. Cada mòdul formatiu s’amplia, un cop a la 
setmana, amb més continguts i el projecte incorpo-
ra també un servei d’acollida d’infants per tal que 
les famílies puguin compatibilitzar el curs amb les 
cures dels fills.

CAPACITACIÓ DIGITAL  
PER A LES FAMÍLIES    
UNA MILLORA PER A LA INCLUSIÓ DE LES 
FAMÍLIES EN EL DIA A DIA DE L’ESCOLA 

Bretxa digital

SANT PERE DE RIBES

PS

Els circuits permanents d’orientació són una senya-
lització permanent d’una part del territori, represen-
tat en un mapa i amb un seguit de fites o controls 
que segueixen la distribució d’un traçat prefixat. 
Aquest circuits tenen l’objectiu de formar part de les 
activitats educatives de lleure actiu i de coneixement 
del patrimoni natural i arquitectònic per a tota la 
ciutadania. L’activitat consisteix a recórrer aquests 
circuits passant per cadascun dels punts de control 
establerts en el mapa marcats amb unes estaques, 
cadascuna d’elles amb un número i un codi QR. Els 
usuaris i usuàries mitjançant un smartphone o una 
tauleta poden llegir els codis QR que es troben a ca-
dascuna de les fites del circuit, marcades amb unes 
estaques en punts característics i de fàcil accés.  
En total s’han dissenyat quatre circuits d’entre 2 i 
8 km, amb diversos nivells d’exigència, com és el cir-
cuit d’iniciació per als petits o adults que comencen, 
fins als circuits més complicats. Aquests circuïts es 
poden dur a terme en ordre lliure i quan vingui més 
de gust, ja sigui en família, amb amics o individu-
alment.

CIRCUITS D’ORIENTACIÓ  
DES DE LES ESCOLES    
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I 
LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES EN 
L’EDUCACIÓ DELS INFANTS 

Esports

REUS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1852
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1826


50

El Servei Comunitari de l’Ajuntament de Castell 
d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró és un projecte munici-
pal que s’emmarca dins dels Serveis Comunitaris 
curriculars del quart curs d’educació secundària 
obligatòria tal com estipula el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, de caràcter 
obligatori des del curs 2019-2020 .  
 La particularitat d’aquesta proposta rau en el fet 
que des del lideratge de la Unitat de Joventut, les 
diferents àrees de l’Ajuntament preparen propostes 
dins de la seva dinàmica, per tal que el jovent del 
municipi pugui escollir dur a terme els seus serveis 
comunitaris a través de l’Ajuntament, a fi i efecte de 
millorar la vinculació dels i les joves amb el muni-
cipi, conèixer les diferents activitats que anualment 
s’hi duen a terme així com les diferents dinàmiques 
que ofereix l’Administració pública del territori.  
L’Ajuntament, busca fer de pont entre els i les joves 
del municipi i la xarxa d’entitats i associacions amb 
l’objectiu de donar-la a conèixer a l’alumnat i les se-
ves famílies, per tal de promoure la participació del 
jovent, fomentant el compromís amb la construcció 
d’una societat més justa, més cohesionada i arrelada 
al territori.

SERVEI COMUNITARI DE 
L’AJUNTAMENT    
ESTUDIANTS I TEIXIT ASSOCIATIU 

Formació ocupacional

CASTELL-PLATJA D’ARO

PS

El projecte Èxit es una proposta dirigida als alum-
nes de 3r i 4t d’ESO de l’IES Maria Rúbies de Lleida, 
alumnes amb dificultats d‘aprenentatge que es 
troben en el final de l’etapa obligatòria de l’ensenya-
ment, i que no tenen decidit el seu futur.  
Aquest projecte està orientat a motivar els alumnes 
a fer activitats formatives pràctiques en instal·la-
cions i equipaments del consistori, paral·lelament 
a les activitats teòriques. Aquestes activitats tenen 
com a finalitat l’aplicació pràctica dels coneixements 
adquirits i també l’apropament a la relació adulta 
en el món laboral. Aquest assoliment de competèn-
cies va acompanyat d’un seguiment i un acompa-
nyament on es proporcionen als alumnes eines per 
afrontar la integració als sistemes organitzatius del 
lloc de treball. L’alumnat en pràctiques pot treballar 
habilitats laborals bàsiques, assumir responsabili-
tats, practicar habilitats socials, el respecte a l’altre, 
el treball en equip, la implicació positiva en la feina, 
així com descobrir aptituds pròpies entre altres 
aspectes.  
Aquest projecte es coordina des de l’Institut Maria 
Rúbies i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament. El 
projecte s’ha portat a terme en cinc cursos escolars 
consecutius, amb diferent nombre d’alumnes.

PROJECTE ÈXIT    
APROPAMENT LABORAL A TRAVÉS  
DE LA PRÀCTICA D’OFICIS 

LLEIDA

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1828
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1880
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L’Ajuntament de Manlleu ha impulsat l’ENOM 
(Espai de Noves Oportunitats de Manlleu), un 
servei d’acompanyament en l’educació i la integració 
al mercat laboral dirigit a aquells joves d’entre 16 i 
24 anys que no hagin acabat l’educació obligatòria 
o que es veuen amb dificultats per entrar al mercat 
laboral. L’objectiu és oferir una segona oportunitat 
a aquells joves que acudeixin al servei, tot fent una 
anàlisi de quines són les particularitats, necessitats 
i desitjos de cada jove i dissenyant itineraris a mida 
que els permetin completar la seva formació bàsica 
o iniciar-se en un dels camps de formació que el 
servei ofereix. Després d’un any de funcionament, el 
servei ha pogut donar acompanyament i orientació 
a més de 300 joves del municipi.

ESPAI DE NOVES OPORTUNITATS   
FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT  
PER A JOVES 

Reforç de les competències clau

MANLLEU

PS

Boscos de lectures té per objectiu afavorir l’èxit 
educatiu a partir de la consolidació de l’hàbit lector. 
Amb la idea de fons que la dificultat d’accés a la lec-
tura se supera quan entre el lector i el text es produ-
eixen connexions personals rellevants i perdurables, 
Boscos de lectures barreja joves de primer cicle de 
secundària de les escoles públiques d’Olot, perquè al 
llarg de les sessions comparteixin textos i itineraris 
de lectura personalitzats que permetin crear una 
comunitat lectora cohesionada. Els participants 
han conegut tot el que envolta el llibre (editorials, 
llibreters i llibreteres, creadors i creadores, etc.), i 
han establert connexions entre els diversos àmbits 
de creació, alhora que implica els adults en l’apre-
nentatge de noves maneres de transmetre el gust per 
la lectura.  
Les sessions tenen lloc majoritàriament als centres 
educatius, però també a d’altres espais del municipi 
com la Biblioteca d’Olot, el Museu de la Garrotxa, la 
Llibreria Drac o l’espai públic, tot apropant els joves 
a llocs que els poden ser desconeguts.

BOSCOS DE LECTURES    
UN ESPAI PER FOMENTAR L’HÀBIT LECTOR 

OLOT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1904
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1815
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FRISBEE (Do Something 4 Nothing) és un projecte 
d’Aprenentatge i Servei Solidari (ApSS) ideat des 
del seu inici per una quinzena de joves de Lleida 
durant el curs 20-21 i coordinat per la Regidoria 
d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes 
de l’Ajuntament i la Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació de la Universitat de Lleida. 
Emmarcat en el treball que aquests dos organis-
mes estan duent a terme com a promotors de la 
xarxa temàtica “Els objectius de desenvolupament 
sostenible amb la implicació de la infància.  Fase 
II”, defineix un model d’actuació amb la implicació 
del jovent per dur a terme una acció concreta a la 
ciutat de Lleida. FRISBEE és el títol del projecte 
consensuat pel jovent que ha participat en la seva 
creació mitjançant un procés participatiu amb 
trobades presencials i trobades en línia. Arran 
d’aquests primers contactes, l’any 2021 es va dur a 
terme una prova pilot de tres mesos que va consistir 
en la recollida de material d’higiene menstrual per a 
la Fundació Arrels. 
Els i les joves participants en són els principals 
protagonistes, d’aquesta manera esdevé un projecte 
que va més enllà de la solidaritat, que permet for-
mar una ciutadania compromesa amb la lluita per 
erradicar les desigualtats i reforçar el compromís 
cívic i els vincles de ciutat.

FRISBEE. DO SOMETHING 4 NOTHING   
COOPERACIÓ DEL JOVENT 

Treball en xarxa

LLEIDA

BP

La Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat (XAJI) 
és un projecte de caràcter preventiu que té l’objec-
tiu de formar persones joves que siguin capaces de 
promoure la igualtat de gènere, detectar relacions 
abusives en el seu propi entorn educatiu i esdeve-
nir així, en els processos de socialització, referents 
entre els seus iguals. En aquest sentit, es tracta d’una 
proposta amb un component intergeneracional. 
Els voluntaris de 4t d’ESO conclouen el projecte 
fent de mentors/es per als nous integrants de 1r. 
En tot aquest procés, l’alumnat compta també amb 
l’acompanyament i la facilitació de la coordinació 
del projecte, que desenvolupa formacions i fa el 
seguiment de les propostes dels voluntaris.  
Fent una mirada enrere, la XAJI és pionera a 
Catalunya, ja que es gesta sobre una sòlida base de 
col·laboració des del 2014 entre la Plataforma Uni-
tària contra les Violències de Gènere i l’Ajuntament 
de Cornellà. Aquesta unió volia donar més empenta 
i unitat a les accions i projectes de prevenció als 
centres educatius. 
A l’actualitat, la XAJIi és present als sis instituts pú-
blics d’educació secundària de Cornellà de Llobre-
gat, i és un projecte integrat per 133 nois i noies de 
1r d’ESO i 59 nois i noies de 4t d’ESO.

XARXA ACTIVA DE LA JOVENTUT PER LA 
IGUALTAT   
AGENTS JOVES PER A LA IGUALTAT ALS 
INSTITUTS 

Violències masclistes

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1854
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1846
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El projecte Escoles segures. Construint espais segurs 
en l’àmbit educatiu té per finalitat crear les condi-
cions necessàries per evitar qualsevol tipus d’asset-
jament, agressió sexual i qualsevol altra forma de 
violència masclista i d’abús a infants, adolescents, 
joves i conjunt de persones que integren les comu-
nitats educatives de les escoles municipals de Lleida. 
El projecte s’ha iniciat amb les escoles d’ensenya-
ments artístics: l’Aula Municipal de Teatre, l’Escola 
d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM) i l’Escola 
i Conservatori Municipal de Música. El projecte 
sobre espais segurs inclou quatre actuacions: una 
formació al professorat en prevenció de violències 
masclistes i abusos sexuals, l’elaboració d’un proto-
col amb un codi de conducta que ajudi a minimitzar 
les situacions de risc i amb mecanismes per seguir 
en cas que se’n produeixi alguna, una auditoria de 
gènere dels espais i una aplicació per denunciar 
l’abús o la violència de qualsevol tipus.

ESCOLES SEGURES    
CONSTRUINT ESPAIS SEGURS EN L’ÀMBIT 
EDUCATIU 

LLEIDA

BP

El Projecte integral de coeducació recull un conjunt 
d’eines que permeten prevenir i abordar les violènci-
es masclistes. Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajun-
tament, es volia incidir en la inclusió d’una nova 
mirada dintre de les aules, amb l’objectiu d’apropar 
els i les joves a la internalització de la perspectiva de 
gènere i fer-los conscients dels discursos violents. 
Aquest projecte implica l’alumnat, el professorat i 
les famílies, entenent la dimensió sociològica del 
fenomen de l’educació. 
El funcionament de la proposta es basa en la parti-
cipació en diferents tallers i xerrades on es treba-
llen dinàmiques amb els diversos participants del 
projecte, que deriven en espais de reflexió i debat en 
clau pedagògica i feminista. 
Aquest projecte ha estat concebut també amb pers-
pectiva de temps, ja que s’ha portat a terme en totes 
les etapes de l’aprenentatge educatiu dels centres 
escolars del municipi: escoles bressol, educació 
infantil, educació primària i secundària. És per això 
un projecte on es treballa l’assoliment d’un futur, on 
l’educació se situa a l’epicentre en l’assoliment d’una 
societat més igualitària i justa.

PROJECTE INTEGRAL DE COEDUCACIÓ    
CAP A UNA NOVA MIRADA A L’AULA 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1871
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1825
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Altres pràctiques interessants

COEDUCACIÓ A BRESSOL // MATARÓ
L’objectiu del projecte és incorporar la perspectiva 
de gènere en la primera etapa educativa (0-3 anys) i 
afavorir la construcció d’identitats el màxim de lliu-
res, justes i igualitàries, com a eina imprescindible 
de prevenció de les violències de gènere. El projecte 
proposa un treball d’intervenció socioeducativa per 
assegurar el dret a la llibertat i a la igualtat d’oportu-
nitats als infants de 0 a 3 anys mitjançant la forma-
ció a professionals i equips directius de les escoles 
bressol municipals, la formació i sensibilització a 
les famílies, la millora de les eines, espais i material 
pedagògic, la implementació de la coeducació a les 
diferents escoles i la creació de material pedagògic.

CONTES A LA VORA DE TOTES LES LLENGÜES 
QUE PARLEM // MANLLEU
Voluntàries i voluntaris expliquen contes tradicio-
nals en les llengües dels països d’origen dels alum-
nes. Les persones voluntàries són mares o familiars 
d’alumnes i joves estudiants. Qui narra explica el 
conte popular del seu país de procedència d’una 
tirada en la llengua original i després en català, 
i la narració pot anar acompanyada de diferents 
elements com vestuari, titelles, algun element típic 
del país o una proposta d’activitat... Entre d’altres 
objectius, aquesta proposta engloba el de reflexionar 
sobre quina és la nostra mirada cap a les llengües 
d’origen i prendre consciència de la dificultat que 
poden tenir els alumnes a l’hora d’aprendre català.

FÍSICA AL PARC // VILADECANS
Dins del projecte municipal Ciència al carrer, s’ha 
desenvolupat un projecte perquè estudiants de pri-
mària i ESO, i també famílies, puguin aprendre físi-
ca utilitzant els diferents elements d’un parc infantil, 
concretament del parc de la Marina de Viladecans. 
Amb aquesta iniciativa s’aprofita l’espai públic per 
aprendre, ja que els parcs infantils són verdaders 
laboratoris de física: observant les atraccions podem 
estudiar la velocitat, les acceleracions, les forces, la 
gravetat, el moviment circular…

ESPAIS QUE EDUQUEN, PATIS PER A TOTHOM // 
LLEIDA
El projecte “Espais que eduquen, patis per a tot-
hom” sorgeix de la necessitat sentida i compartida 
de “repensar” els patis escolars i adequar-los a les 
necessitats i voluntats de tots els agents que compar-
teixen aquest espai. És un projecte que involucra 
tota la comunitat educativa, des dels infants fins a 
les famílies, professorat, PASS i qualsevol persona 
que formi part de la dinàmica que es desenvolupa a 
l’escola, i inclou un procés de formació a les comu-
nitats educatives de manera plural i interdisciplina-
ri, així com la creació de comissions de pati a cada 
escola participant.



L’ENVELLIMENT ÉS  
MOLT MÉS QUE UNA  
ETAPA DE LA VIDA

Uns dels principals reptes de les polítiques de 
benestar és garantir la qualitat de vida d’un 
col·lectiu amb un pes demogràfic creixent i 
necessitats i demandes diverses. Moltes de les 
pràctiques del BBP s’inscriuen en el paradigma 
de l’envelliment actiu, promouen l’autonomia 
individual, les relacions socials intergeneracionals 
i s’ocupen de l’atenció i cura de les persones amb 
dependència.

Gent gran
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“Activa el +60” és un projecte dut a terme pel Servei 
de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de 
Terrassa, dirigit a les persones de més de seixanta 
anys. A conseqüència de l’emergència sanitària, el 
projecte experimenta una reformulació, i el 2021 
s’orienta cap a la creació d’un canal de difusió d’ac-
tivitats, basat en un servei de missatgeria a través de 
l’aplicació mòbil de WhatsApp. “Activa el +60” passa 
així a gestionar i difondre la informació de l’agenda 
d’activitats de tota la ciutat.  
El nou canal de difusió dona ara una informació 
més personalitzada d’acord amb els interessos de 
les persones subscrites, informant tant d’activitats 
presencials com telemàtiques. Gràcies a l’aplica-
ció mòbil, la difusió es fa més accessible ja que la 
informació es comparteix de forma sistemàtica i per 
grups. L’agenda comprèn tota l’oferta que apareix als 
webs de les entitats de la ciutat així com dels serveis 
de l’Ajuntament, i permet recuperar propostes tradi-
cionals o de petits col·lectius que no tenien difusió 
mediàtica.  
La plataforma de difusió ha esdevingut un actiu per 
al municipi ja que contribueix a l’activació de les re-
lacions intergeneracionals en un moment crític tant 
per a la cultura com per a les relacions personals.

“ACTIVA EL +60” A LES FARMÀCIES    
UN NOU CANAL DE MISSATGERIA DE 
L’AGENDA DE LA CIUTAT 

Activitats socioculturals

TERRASSA

PS

VinclesBCN és un servei de l’Ajuntament de Barce-
lona que combat la soledat reforçant les relacions 
socials de les persones grans que se senten soles 
i millorant-ne el benestar mitjançant les noves 
tecnologies i el suport d’equips de dinamització. 
S’inicia amb una prova pilot el 2017 i posteriorment 
s’estén a tota la ciutat. Actualment, ha arribat a les 
3.000 persones usuàries. El servei es desenvolupa 
a través d’una aplicació en una tauleta o mòbil que 
està dissenyada perquè en faci ús una persona gran 
i que permet fer i rebre videotrucades, missatges de 
text, àudios i fotos.  
Es fa una formació inicial a la persona gran perquè 
aprengui a utilitzar-la, se’n fa un seguiment i es 
dona suport en l’aprenentatge i en l’ús amb visi-
tes dels professionals del servei als domicilis dels 
usuaris. Les persones, a través de la tauleta, es posen 
en contacte amb la seva xarxa personal de familiars 
i amics, i també participen en grups de barri i grups 
d’interès que ells mateixos han proposat (cinema, 
música...). VinclesBCN crea comunitats de persones 
grans amb interessos comuns. Els dinamitzadors 
i les dinamitzadores del servei animen els grups i 
fomenten la trobada de les persones usuàries en les 
activitats presencials.

SERVEI VINCLES BCN    
TECNOLOGIA I COMUNITAT AMB I PER A LES 
PERSONES GRANS 

Solitud

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1830
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1895
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EMPIC és una iniciativa impulsada pel Consell 
Comarcal de les Garrigues que té com a objec-
tiu consolidar una plataforma d’atenció i serveis 
de proximitat a la gent gran de la comarca. Les 
Garrigues és una comarca que presenta uns índexs 
d’envelliment elevats, fins i tot superiors a la mitjana 
d’altres comarques de caire rural. A més, la baixa 
densitat de població, repartida en diversos nuclis 
petits, dificulta la consolidació de serveis d’atenció 
centralitzats. Enfocada en la solució de les dificul-
tats que sorgeixen d’aquestes característiques, la 
plataforma EMPIC pretén coordinar els diversos 
centres socials i serveis a la gent gran de la comarca, 
de manera que promovent el seu treball en xarxa 
puguin detectar més activament les necessitats de la 
gent gran i atendre-les de manera més eficient. A fi-
nals de 2021, la majoria de municipis de la comarca 
s’han adherit al projecte, que ha pogut atendre més 
de mig miler d’usuaris.

PLATAFORMA EMPIC    
SERVEIS DE PROXIMITAT A LA GENT GRAN 

Treball en xarxa

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

BP

Altres pràctiques interessants

OBRINT CAMINS //  
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Amb l’objectiu de pal·liar el sentiment de solitud no 
desitjada i el risc d’aïllament social en les persones 
grans que viuen a Vilafranca, s’han constituït grups 
de suport als diferents barris del municipi amb 
els quals es fan sortides, activitats, xerrades... En 
definitiva, el projecte vol donar suport emocional 
a les persones que, pel que sigui, se senten soles.  
El projecte “Obrint camins” forma part del de pla 
de xoc social aprovat per l’Ajuntament per lluitar 
contra els efectes de la COVID-19.

HORT SOCIAL DE LA GENT GRAN //  
MONT-ROIG DEL CAMP
L’Hort social de la gent gran és un espai dissenyat 
expressament per facilitar l’accés i l’activitat a les 
persones grans i esdevé una eina essencial per 
assolir l’objectiu principal d’aquest recurs: el foment 
d’una bona xarxa relacional que permeti evitar 
situacions d’aïllament i solitud, i l’adquisició d’hàbits 
que contribueixin a una vida activa tant des del 
punt de vista físic com cognitiu. L’accés a l’hort no 
té horari, cada usuari/ària té autonomia per decidir 
quan hi va, quant temps hi dedica i quines són les 
tasques que hi vol dur a terme. La feina és comuni-
tària i la collita es reparteix entre totes les persones 
que hi participen.

PSICOLOGIA I TEATRE PER AL DIA A DIA. TALLER 
D’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A LA GENT GRAN 
// ESPLUGUES DE LLOBREGAT
El taller d’educació emocional per a la gent gran 
Psicologia i teatre per al dia a dia consisteix a im-
partir sessions formatives dirigides a la gent gran. 
Es planteja com un espai d’aprenentatge, creixe-
ment, cura i acompanyament obert a la gent gran 
de la ciutat. Es tracta d’oferir un espai que fomenti 
la relació i la creació dels vincles entre les persones 
grans. És un espai on es duen a terme dinàmiques 
vivencials per reflexionar i, a la vegada, proporcio-
nar recursos d’autoconeixement i gestió emocional 
sobre les diferents etapes de la vida i com afrontar la 
situació actual.

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1837


ELS MUNICIPIS HAN 
ACOMPANYAT LES DEMANDES 
CIUTADANES I HAN ESTAT 
AGENTS D’INNOVACIÓ DE LES 
POLÍTIQUES D’HABITATGE

Garantir el dret a un habitatge digne ha 
estat un repte fonamental en els temps de 
crisis. Novament, els municipis han estat 
a l’avantguarda de les accions per evitar la 
pèrdua i garantir l’accés a l’habitatge alhora 
que s’impulsaven experiències diverses per a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis. També han 
prestat una major atenció als casos de pobresa 
energètica per tal d’intentar mitigar-ne les 
conseqüències.

Habitatge
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L’Ajuntament de Ripoll està portant a terme accions 
per a la recuperació i rehabilitació dels habitatges 
buits del Barri Vell i està apostant per l’optimització 
dels recursos i la potenciació de l’economia circular.  
Mitjançant l’Ordenança d’acció concertada, els 
propietaris dels pisos buits cedeixen l’habitatge 
per tal que l’Ajuntament apliqui el pla de reforma, 
rehabilitació i lloguer, per un període de deu anys. 
L’Ajuntament de Ripoll gestiona i assumeix el cost 
fins a un import màxim fixat a l’ordenança, i fa la 
gestió de tot aquest procés, però a la llarga recupera 
la inversió. La inversió és rendible per a ambdues 
parts i té un impacte social directe. Per una banda, 
la rehabilitació es fa a través d’un programa d’ocu-
pació, i un cop els pisos estan reformats, passen a 
formar part de la borsa municipal de lloguer social, 
per facilitar l’accés a l’habitatge a joves que busquen 
emancipar-se o a aquells col·lectius amb més difi-
cultats d’accedir al mercat de lloguer lliure.  
L’Ajuntament de Ripoll suma així una iniciativa més 
a les polítiques d’Habitatge, en la direcció de dina-
mitzar i promocionar accions per al desenvolupa-
ment econòmic a la ciutat, principalment dels joves.

REHABILITACIÓ D’HABITATGES EN 
RÈGIM DE CESSIÓ    
PROJECTE D’ACTIVACIÓ DEL TEIXIT SOCIAL 
I ECONÒMIC DEL BARRI VELL 

Economia circular

RIPOLL

BP

Aquest projecte està orientat a afavorir l’accés tem-
poral a un allotjament digne a aquelles persones 
que es troben en una situació de vulnerabilitat 
o exclusió residencial i social, oferint una xar-
xa d’allotjaments de titularitat municipal a preu 
social. La peculiaritat d’aquest projecte és que l’ús 
de l’habitatge és compartit, i els arrendataris tenen 
un acompanyament orientat cap a la reinserció 
socioprofessional durant tota la seva estada.  
Des d’aquest programa es du a terme un seguiment 
individual per part d’una treballadora social amb 
la coordinació del/la referent de Serveis Socials, 
per tal de poder abordar un pla de treball. La me-
diació i el treball per la convivència és una de les 
fortaleses d’aquest programa, ja que afavoreix les 
relacions socials i ajuda a la creació de xarxes de 
solidaritat mútua.  
El programa Pis compartit és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Viladecans dirigida per l’Oficina 
Local de l‘Habitatge i el VIMED, empresa que 
s’encarrega dels serveis de gestió urbanística i 
d’infraestructures de la ciutat, per tal de contribuir 
a la promoció econòmica de Viladecans. L’accés i 
la durada del programa estan determinats per les 
situacions personals i familiars de cada individu.  

PROGRAMA PIS COMPARTIT    
SUPORT A L’ALLOTJAMENT EN SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA RESIDENCIAL 

Facilitar l’accés a l’habitatge

VILADECANS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1891
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1833
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“Lloguem! / Yes we rent!” constitueix un programa 
temporal d’habitatge accessible basat en pisos buits 
de propietat privada i gestionat per una cooperati-
va publicoprivada, amb l’objectiu de proporcionar 
un pla d’acció i un model organitzatiu i econòmic 
per a una intervenció innovadora de l’habitatge. 
“Lloguem!” pretén generar alternatives residencials 
assequibles llogant pisos a preus inferiors al mercat 
a persones que necessiten habitatges assequibles, a 
canvi d’una rehabilitació de l’habitatge.  
A partir d’una inversió inicial, es preveu augmentar 
gradualment el control fins que s’assoleixi una part 
crítica del mercat per tal de poder canviar les regles 
i augmentar les oportunitats d’habitatge assequible 
per als llogaters. Per tant, el projecte té un doble 
objectiu ja que, d’una banda, vol facilitar l’accés a 
l’habitatge de lloguer a Mataró mitjançant el control 
d’una gran quantitat de pisos de propietaris privats 
i canviant les normes de tot el mercat a través de 
la reducció de la pressió sobre els preus i el foment 
de la desagregació i, de l’altra, promoure un model 
organitzatiu i econòmic específic que consisteixi en 
un impuls per part de l’Ajuntament de Mataró, per 
tal de proporcionar el finançament inicial per a la 
creació d’una cooperativa mixta que garanteixi que 
l’impacte positiu del programa sigui sostenible.

“LLOGUEM! / YES WE RENT!”    
UNA ALTERNATIVA AL MERCAT D’HABITATGE 
ACTUAL 

Facilitar l’accés a l’habitatge

MATARÓ

BP

La campanya #jollogo vol fer front als rumors i 
estereotips existents sobre certs col·lectius amb 
la mostra de referents positius, tant de persones 
propietàries com de persones racialitzades que 
han llogat un pis al municipi. A banda d’afavorir la 
convivència, la campanya també busca promoure 
la igualtat d’oportunitats i garantir el dret a l’accés 
a un habitatge digne. Paral·lelament, s’ha creat una 
Xarxa de Mediació de Lloguer Social al municipi. 
Amb tot plegat, ha crescut l’interès per part dels 
propietaris de pisos buits de posar-los en lloguer 
alhora que s’ha afavorit l’accés a l’habitatge als 
col·lectius més vulnerables.

#JOLLOGO    
CAMPANYA ANTIRUMORS PER A L’ACCÉS A 
L’HABITATGE 

Informació i sensibilització

SANT HILARI SACALM

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1818
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1863


CAL PENSAR ELS POBLES 
I CIUTATS DES D’UNA 
PERSPECTIVA IGUALITÀRIA I 
FEMINISTA

Les polítiques de gènere han aconseguit situar-
se a l’agenda política i social, passant d’estar als 
marges de les polítiques públiques a desplegar-
se transversalment en els diferents àmbits.  
Els governs locals aposten per incloure una 
mirada feminista i interseccional a l’hora 
d’impulsar accions de sensibilització envers 
l’equitat de gènere i la diversitat sexual i contra 
la violència masclista.

Igualtat i gènere
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Amb l’objectiu de pal·liar algunes discriminacions 
associades a la menstruació, i alhora promoure 
un diàleg públic sobre el cicle menstrual i la salut 
sexual i reproductiva de les dones i de les persones 
menstruants, l’Ajuntament de Cardedeu ha posat 
en marxa la campanya “De la pobresa menstrual 
a l’empoderament”. Aquesta aborda una realitat 
social i col·lectiva amb una voluntat transforma-
dora, facilitant la informació, espais i recursos a 
aquelles persones menstruants que així ho vulguin. 
En definitiva, es tracta d’una campanya d’equitat 
menstrual per garantir una menstruació digna per 
a tothom. Les accions de la campanya s’articulen 
a través de quatre eixos: salut, economia, sosteni-
bilitat i educació; i es concreten en el repartiment 
de productes d’higiene menstrual a l’alumnat dels 
instituts municipals, en la creació d’un banc de pro-
ductes d’higiene menstrual a disposició de persones 
vulnerables, en la facilitació de punts salubres per 
al maneig de la regla en equipaments municipals, 
en formació sobre salut sexual i reproductiva, en 
una campanya comunicativa per trencar tabús, en la 
creació d’un web amb informació, etc.

CAMPANYA PER L’EQUITAT MENSTRUAL    
DE L’EMPOBRIMENT A L’EMPODERAMENT 
MENSTRUAL 

Accés a recursos

CARDEDEU

BP

Sant Hilari amb veu de dones és un projecte sorgit 
des de la Taula de Ciutadania amb l’objectiu de 
visibilitzar la figura de les dones i, concretament, de 
les hilarienques. A través de la publicació de relats 
sobre les vides personals i les històries de vida, es 
posa en valor la importància de les dones en el 
desenvolupament i s’aporta una mirada femenina 
a la història de Sant Hilari. L’elaboració d’aquest 
treball ha anat a càrrec de voluntaris i voluntàries, 
que han dedicat tot un any a seleccionar les veïnes 
que serien protagonistes del llibre, a preparar i fer 
les entrevistes i a editar la publicació, de la qual ja 
s’han fet dues edicions.

SANT HILARI AMB VEU DE DONES    
CRÒNICA DE TOT UN SEGLE A TRAVÉS DE  
LA MIRADA DE LES HILARIENQUES 

Informació i sensibilització

SANT HILARI SACALM

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1858
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1860
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Després de detectar que durant el Carnaval de Santa 
Margarida i els Monjos sonaven cançons amb con-
tingut sexista davant d’un públic familiar i infantil, 
l’Ajuntament va decidir aprovar unes bases en què 
es recomanava fer ús de música lliure de sexismes. 
Aquestes van ser aplicades per primer cop durant 
el Carnaval de 2019 i en l’edició de 2020; a més, 
es van complementar amb subvencions a aquelles 
carrosses que seguissin la mesura. En paral·lel, i 
conjuntament amb l’entitat feminista La Ruda, es 
van analitzar les llistes musicals preparades per les 
comparses i es van valorar segons el seu grau de 
sexisme. Aquesta proposta ha assentat un precedent 
a la comarca i s’ha estès per municipis propers.

CARNAVAL LLIURE DE SEXISMES    
PEDAGOGIA PER A L’ÚS DE MÚSICA LLIURE 
D’ESTEREOTIPS MASCLISTES 

Informació i sensibilització

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

BP

“La bossa vermella: benvinguda menstruació!” 
ofereix informació i acompanyament a les nenes, i 
material i formació per treballar a les aules per al 
professorat i per a les famílies per poder tractar el 
tema de la regla d’una forma positiva i natural, lluny 
dels mites i dels tabús que l’envolten. A banda, el 
projecte també pretén ser una eina de normalització 
a través de la qual els nens puguin entendre, conèi-
xer i respectar els cossos de les seves companyes i 
els canvis fisiològics que també experimentaran ells 
en aquesta etapa. La majoria de centres educatius 
de primària de Manresa s’han adherit a la iniciativa, 
així com altres espais, com les biblioteques, el SIAD, 
el Punt Lila o el Centre de Recursos Pedagògics del 
Departament d’Ensenyament.  
Es tracta d’una idea impulsada pel Servei d’Infor-
mació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat 
Roig, de l’Ajuntament de Manresa.

LA BOSSA VERMELLA. BENVINGUDA 
MENSTRUACIÓ!    
PROJECTE D’ACOMPANYAMENT POSITIU EN 
ELS CANVIS CORPORALS I EMOCIONALS I EN 
LA PRIMERA REGLA 
MANRESA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1870
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1867
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L’obra de teatre Amors és una peça teatral que té 
com a objectiu esdevenir una acció de sensibilit-
zació en matèria de diversitat sexual i de gènere 
adreçada al conjunt de la ciutadania. L’obra convida 
a reflexionar sobre els rols de gènere, la cishetero-
normativitat, els valors, les creences, les identitats, 
els desitjos i el plaer. Opcionalment, finalitza amb 
un col·loqui en què es reflexiona al voltant de tots 
aquests temes de la mà dels actors i actrius i de la 
persona experta en temes vinculats amb les diversi-
tats sexuals i de gènere.  
Es tracta d’un projecte de creació pròpia i del treball 
conjunt entre la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI i l’Aula de Teatre de la Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró.

‘AMORS’, UNA OBRA SOBRE EL PLAER  
I EL DESIG   
TEATRE PER SENSIBILITZAR SOBRE 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE 

MATARÓ

BP

FemPowerUp Sant Feliu és la primera incubadora 
de l’àmbit nacional amb perspectiva de gènere i 
gratuïta que neix amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
professional i laboral de dones, persones trans i 
no-binàries, incloent-hi persones transmasculines, 
al sector de les tecnologies i, més concretament, a 
la indústria del videojoc. Aquest projecte respon 
a la problemàtica de les incubadores existents en 
què, tot i ser obertes a tothom, la majoria dels que 
hi participen són homes. A partir d’una formació 
i mentoria de la mà d’expertes de ressò internaci-
onal, es creen equips femenins per a la producció 
de prototips que seran presentats en un acte amb 
professionals de la comunicació dins la indústria 
dels videojocs i inversors amb la intenció de donar 
projecció mediàtica al mateix programa i als projec-
tes finals sorgits del curs.

FEMPOWERUP SANT FELIU    
INCUBADORA DE VIDEOJOCS AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Reforç de les competències clau

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1890
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1855
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Innova-Dona i Women Corporate són dues inici-
atives impulsades per l’Ajuntament de Viladecans, 
que tenen com a objectiu l’empoderament de 
les dones dins el món laboral mitjançant la seva 
formació, assessorament i acompanyament en els 
àmbits de l‘empresa i l’emprenedoria. Consisteixen 
en dos programes de formació i acompanyament 
personalitzat de tres mesos, al final dels quals les 
participants han dissenyat un pla d’acció per per-
metre el seu accés a llocs directius dins l’empresa, 
en el cas de Women Corporate; o tirar endavant 
amb una idea de negoci en el cas d’Innova-Dona. 
L’edició de 2021 dels programes va tenir una bona 
acollida entre les participants, amb un 90 % de 
percepció d’èxit entre aquestes.

INNOVA-DONA I WOMEN CORPORATE    
PROGRAMES PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
DONES EN L’ÀMBIT LABORAL 

Reforç de les competències clau

VILADECANS

PS

L’estratègia de les Antenes d’igualtat sorgeix arran 
del II Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat i en el marc de la implementa-
ció del III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutat 
(2019-2023). El programa té com a objectiu que 
a totes les àrees de l’Ajuntament hi hagi figures 
tècniques que incorporin la perspectiva de gènere 
en totes les accions i polítiques públiques que s’hi 
duguin a terme. Es tracta d’una estratègia per a la 
implementació de la transversalitat de gènere en 
les polítiques i serveis municipals.

ANTENES D’IGUALTAT    
ESTRATÈGIA PER LA TRANSVERSALITAT 
DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES I SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT 

Transversalitat

SANT BOI DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1849
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1853
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El conjunt de mesures a l’espai públic amb perspec-
tiva de gènere sorgeix del treball transversal de di-
ferents àrees de l’Ajuntament de Cornellà. L’objectiu 
principal és fer minvar el sentiment d’inseguretat de 
la ciutadania a l’espai públic i, més concretament, el 
de les dones. Així doncs, no es tracta només d’asse-
nyalar quins espais o conductes són insegurs, sinó 
que a l’aplicar-hi efectivament una mirada de gènere 
es pugui revertir la sensació d’inseguretat i facilitar 
el lliure ús dels espais públics a la ciutat. D’entre les 
mesures en destaca el Servei d’Observació Nocturna 
(SON), que recupera la figura del sereno que actua 
en format d’agent cívic de 23 h a 6 h tots els dies de 
l’any excepte el 18 d’octubre, que tradicionalment és 
el Dia del Sereno.

SERVEI D’OBSERVACIÓ NOCTURNA 
(SON)    
MESURES A L’ESPAI PÚBLIC AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

BP

El Congrés de les Dones del Baix Llobregat és un es-
deveniment promogut des del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, conjuntament amb el Consell de les 
Dones, que treballa per coordinar un espai de debat 
i participació al voltant de la política i el feminisme 
cada quatre anys a la comarca del Baix Llobregat.  
Va néixer amb l’objectiu d’assolir una societat 
lliure de violències i discriminacions masclistes, la 
igualtat entre dones i homes i una societat plena en 
termes democràtics. Hi prenen part representants 
polítics i delegades de cada municipi de la comarca, 
entitats, sindicats, patronal, institucions socials i 
expertes acadèmiques en diversos camps i la ciuta-
dania. El Congrés compta amb 28 seus, en les quals, 
durant els quatre anys previs al congrés, es progra-
men diferents activitats de divulgació, peça clau 
per produir coneixement i generar un estat de l’art 
sobre els temes seleccionats. Aquest treball de camp 
centra les línies de debat del Congrés, a través de les 
seves comissions que recullen els àmbits de treball i 
les línies estratègiques.  
Aquest procés culmina amb propostes d’implicació 
legislativa com el Pla transversal de polítiques fe-
ministes o el Decàleg per a la construcció de ciutats 
feministes, fites que posen de manifest la voluntat 
d’assolir societats més justes i inclusives.

CONGRÉS DE LES DONES DEL 
BAIX LLOBREGAT    
LIDERATGE FEMENÍ I POLÍTIQUES 
REFERENTS 

Treball en xarxa

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1896
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1887
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#Paretsamblaigualtat és una campanya de denúncia 
i conscienciació que s’inscriu dins de les accions que 
l’Ajuntament de Parets porta a terme en el terreny 
de la lluita contra les violències masclistes i la dis-
criminació a col·lectius LGTBI. Aquesta proposta 
està inclosa dins de la campanya “Prou d’hòsties”, 
que fa vint-i-un anys que es du a terme, i ha acon-
seguit ser una iniciativa de referència a Catalunya, 
unint propostes de denúncia i divulgació des d’una 
vessant educativa i preventiva.  
#Paretsamblaigualtat està concebuda per arribar a la 
joventut. L’estratègia de comunicació està disse-
nyada per a dos àmbits: un de digital, a les xarxes 
socials; i un de físic, al carrer i l’espai públic. El punt 
fort de la proposta és que fuig dels preceptes de 
correcció política, ja que els missatges que es difo-
nen estan extrets literalment de l’ideari masclista, 
de la mateixa acceptació del discurs quotidià. Hi 
són presents cinc àrees on són visibles les violències 
masclistes i el discurs d’odi: la violència masclista a 
la parella, la violència sexual, la violència LGTBI-fò-
bica, discriminació de gènere al mercat laboral i la 
corresponsabilitat.  
Aquesta campanya, que s’ha dut a terme durant tot 
el mes de novembre de 2021, ha aconseguit generar 
espais de reflexió i reconeixement al voltant dels 
discursos violents socialment acceptats.

CAMPANYA #PARETSAMBLAIGUALTAT    
MISSATGES CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES I LGTBI-FÒBIA 

Violències masclistes

PARETS DEL VALLÈS

BP

“Visibilitzem les violències masclistes” és una 
campanya que vol donar veu a les dones, fer patents 
les violències que pateixen en la seva àmplia varietat 
de formes i condicions, així com en els espais on 
són presents. D’aquesta manera, vol lluitar contra la 
normalització de la violència i l’abús a què moltes 
dones han de fer front pel fet de ser dones.  
Aquesta campanya està basada en el desplegament 
de 32 bústies de color lila repartides per la comar-
ca de la Segarra, on les dones poden compartir, 
de forma anònima i a través del paper, les seves 
experiències en primera persona o de persones del 
seu entorn, ja siguin experiències que hagin viscut o 
presenciat relacionades amb violència o discrimina-
ció masclista com situacions de desigualtat.  
Amb un caràcter participatiu, aquesta proposta se 
suma al conjunt d’iniciatives que porta a terme el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
del Consell Comarcal de la Segarra, que insta la 
ciutadania a prendre part en l’erradicació de la 
violència masclista.

“VISIBILITZEM LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES”    
BÚSTIES LILES PER RECOLLIR 
EXPERIÈNCIES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1865
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1835
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Altres pràctiques interessants

TRENCANT SOSTRES // VILA-SECA
Aquest és un projecte d’intervenció comunitària 
que té per finalitat oferir un espai grupal preventiu 
per a totes les dones en l’àmbit de les violències 
masclistes. Entre d’altres objectius, es pretén fer un 
treball de consciència dels estereotips i expectatives 
de gènere i com influeixen en la nostra salut física, 
psicològica i social, així com crear un espai de 
reflexió i co-construcció d’estratègies d’afrontament 
i alternatives de resposta davant de situacions indi-
viduals i/o grupals concretes i identificades com a 
situacions d’opressió amb voluntat de canvi. També 
es busca construir un espai de sororitat femenina on 
poder compartir experiències, interessos i preocu-
pacions.

CAMÍ LILA // CASTELLAR DEL VALLÈS
El Camí Lila és una proposta d’itinerari guiat que 
vincula patrimoni urbà i natural, cultura, història i 
feminisme. Aquest és un recorregut que té les dones 
com a protagonistes. L’objectiu és posar en valor el 
paper cabdal que han tingut en tots els àmbits de 
la vida al llarg de la història. El camí ens proposa 
diverses parades on es té accés a diversos continguts 
relacionats amb dones a través d’uns codis QR: des 
de les dones a l’època medieval, passant pels proces-
sos de bruixeria del segle XVII, la pagesia, la vida 
domèstica o l’educació, en què  es remarca la figura 
d’Emília Carles i Tolrà.

ESPAI VINCLES // RUBÍ
L’Espai Vincles és un espai de diàleg i reflexió de 
continuïtat per a adolescents, on poder tractar les 
dificultats a l’entorn de les relacions de parella, 
vinculades amb les creences interioritzades al vol-
tant de l’amor romàntic, la parella i els estereotips 
de gènere, i on prevenir les relacions abusives i de 
violència masclista. La finalitat de l’espai és promou-
re que s l’adolescent desenvolupi relacions sanes, 
plaents i lliures. Però, també, afavorir els processos 
d’individuació i maduració necessaris per afrontar 
les seves pròpies vides.

TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT A 
SECUNDÀRIA // LA LLAGOSTA
En base als resultats d’un qüestionari passat a alum-
nes d’ESO, es van determinar temes d’interès per a 
cada grup-classe, i s’han dissenyat diferents tallers 
amb dinàmiques participaves. En aquests, s’hi abor-
den les temàtiques que l’alumnat va assenyalar que 
volia treballar. Alguns dels objectius que es plante-
gen són definir el concepte de feminisme, incentivar 
l’anàlisi crítica de les relacions afectives, identificar 
conductes de risc en les relacions afectives, preve-
nir les violències masclistes, reflexionar sobre la 
importància de l’autoestima per generar relacions 
sanes, desmuntar prejudicis i creences errònies cap 
a la diversitat sexual, conèixer el propi cos i abordar 
problemàtiques com els TCA o la grassofòbia.





LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL REQUEREIXEN 
POLÍTIQUES PROPERES I 
TRANSVERSALS

El problema de l’exclusió social i dels col·lectius 
més vulnerables s’ha accentuat durant la recessió 
econòmica dels darrers anys. 
Els municipis han liderat les respostes als 
problemes més urgents de la societat, entre les 
quals destaca el treball en xarxa, el suport a les 
necessitats bàsiques, l’atenció personalitzada a les 
persones afectades per la pobresa energètica i als 
grups en risc d’exclusió social.

Inclusió social
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La cultura a l’abast de tothom és un projecte que 
busca apropar la cultura a tots els col·lectius de 
Calella que, per diferents motius però sobretot per 
manca de recursos, no hi tenen accés. També pretén 
diversificar el públic de les activitats culturals del 
municipi. A través del contacte directe dels Serveis 
Socials s’ha garantit l’accés als espectacles culturals a 
aquelles persones en situació de vulnerabilitat social 
i/o econòmica: famílies amb infants, persones amb 
malalties mentals, gent gran en residències...

LA CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM   
PROGRAMACIÓ CULTURAL ACCESSIBLE 

Accés a recursos

CALELLA

BP

Espais Amics és un servei impulsat inicialment 
per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Manresa, que té com a objectiu adaptar i coordinar 
equipaments municipals ja existents per tal que 
puguin oferir un servei d’atenció davant les neces-
sitats de la ciutadania. Des de mitjans del 2021, dos 
centres cívics i dues biblioteques del municipi han 
estat convertits en Espais Amics: llocs on qualsevol 
ciutadà és benvingut per fer una pausa i descansar, 
protegir-se davant d’una situació d’emergència o 
possible agressió, fer trucades d’urgència i rebre 
ajudes puntuals a l‘hora de dur a terme tràmits 
relacionats amb l’Administració. A partir de la seva 
consolidació, el servei d’Espais Amics ha pogut 
atendre centenars de demandes de la població, i 
més enllà del 2021 pretén convertir-se en una sèrie 
d’espais on, a més d’ajudes puntuals, es puguin dur a 
terme formacions i activitats més prolongades.

ESPAIS AMICS    
APROFITAMENT D’EQUIPAMENTS PÚBLICS 
PER A L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

MANRESA

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1859
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1861
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El SIS 0-3 Lo Marraco és un servei d’àmbit munici-
pal que té per objectiu atendre famílies en situació 
de vulnerabilitat i risc social, amb infants d’entre 0-3 
anys i que, mitjançant activitats de suport i forma-
ció, vetlla pel benestar dels infants, per un adequat 
desenvolupament integral i per la permanència amb 
la família. El SIS ofereix una atenció personalitzada 
de suport i acompanyament i se situa dins les matei-
xes escoles bressol del municipi.

LO MARRACO    
SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 
PER A FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0-3 ANYS 

Accés a recursos

LLEIDA

PS

El Servei de Primera Acollida és un servei muni-
cipal adreçat a persones arribades al municipi que 
vulguin obtenir el certificat de primera acollida i on 
s’imparteixen sessions formatives del Mòdul C de 
Coneixement de la societat catalana i el seu marc ju-
rídic amb l’objectiu de promoure l’autonomia de les 
persones i dels col·lectius socials més desfavorits per 
prevenir els factors d’exclusió i vulnerabilitat social.  
El servei combina la formació curricular del certi-
ficat de primera acollida amb les visites als serveis i 
equipaments municipals (centres de salut, biblioteca 
municipal, servei d’ocupació o el registre municipal, 
entre d’altres) per tal que els participants coneguin 
els recursos essencials i les persones que hi treballen 
amb l’objectiu que no els resultin aliens en cas de 
necessitar-los.

RUTES D’ACOLLIDA    
ITINERARIS PER A PERSONES NOUVINGUDES 
PER CONÈIXER ELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 
MUNICIPALS 

Acompanyament emocional

VILA-SECA

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1897
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1881
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Des de la Regidoria de Diversitat Funcional de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, al llarg de 
l‘any 2021 es van planejar una sèrie d’activitats 
grupals en forma de cursos, tallers i xerrades que 
estiguessin adaptades a persones amb diversitat 
funcional. El col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional és, en algunes ocasions, discriminat de 
manera no intencionada a causa que activitats 
teòricament obertes a tothom no resulten accessi-
bles a aquestes persones. D’aquesta manera, es van 
estructurar una sèrie d’activitats que no només es-
taven obertes i adaptades al col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional, sinó que en molts casos 
tractaven temes rellevants per a aquest col·lectiu. 
La iniciativa va tenir tant d’èxit al llarg del 2021, ja 
que va aconseguir un aforament complet a gairebé 
totes les activitats, que es planeja continuar-la i 
ampliar-la a partir del 2022.

TALLERS INCLUSIUS PER A  
LA POBLACIÓ 

Diversitat funcional

CASTELLAR DEL VALLÈS

PS

El projecte Hort al terrat fomenta la inclusió social 
de les persones amb discapacitat i en promou l’au-
tonomia i aprenentatge en l’àmbit de l’horticultura. 
Amb aquesta finalitat s’han instal·lat diversos horts 
urbans als terrats en desús d’edificis municipals, i el 
seu funcionament ha estat confiat a entitats de per-
sones amb discapacitat. Els objectius generals són 
la millora de la salut física, social i emocional de les 
persones amb discapacitat i l’augment del nombre 
d’àrees verdes de la ciutat. L’experiència també pre-
tén crear sinergies entre l’Administració local de la 
ciutat, organitzacions d’agricultura urbana i entitats 
de persones amb discapacitat. D’aquesta manera, 
l’experiència fomenta l’agricultura urbana i el cultiu 
d’abastament local, que proporciona maneres inno-
vadores de gestionar l’aigua i el sòl, garanteix una 
producció sostenible i de qualitat i ofereix productes 
cultivats localment a organitzacions que treballen 
amb persones en risc d’exclusió. En definitiva, el 
projecte recull una dimensió educativa en el treball 
amb persones amb discapacitat, una dimensió 
ambiental de reutilització i aprofitament d’espais, 
una dimensió d’obertura a la ciutadania d’un espai o 
equipament públic, una dimensió d’innovació en la 
producció sostenible d’hortalisses i, finalment, una 
dimensió social en el moment en què es fa donació 
dels excedents del cultiu a col·lectius vulnerables 
mitjançant menjadors socials i banc d’aliments.

HORT AL TERRAT   
APRENENTATGE I AUTONOMIA DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT A TRAVÉS DE 
L’AGRICULTURA URBANA 

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1901
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1808
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El projecte Autonomia a la llar familiar neix arran 
de la detecció conjunta dels i les professionals del 
Centre de Serveis Socials (CSS) de Numància i de 
l’Associació Educativa Xera, d’un col·lectiu signifi-
catiu de persones amb diversitat funcional (DF) en 
el territori de Sants i d’una anàlisi conjunta de les 
necessitats no cobertes d’aquesta població i les seves 
famílies. Es tracta d’un projecte amb una mirada co-
munitària que treballa per oferir orientació i suport 
a les persones amb DF i les seves famílies. L’objectiu 
principal és treballar per la seva inclusió saludable 
en defensa dels seus drets socials i personals i abor-
dar aquesta situació des d’una perspectiva sistèmica 
on es tingui en compte la relació del jove amb la 
mare, família, escola, etc. Al mateix temps, es pretén 
incloure i fer partícips del projecte la diversitat 
d’agents socials del territori (escola, salut, salut 
mental, centres ocupacionals, pretallers i serveis 
d’atenció a la població). D’altra banda, el projecte 
posa èmfasi en el paper de les cuidadores familiars, 
per tal d’oferir un espai socioeducatiu on puguin 
expressar els seus aprenentatges, contradiccions, 
dificultats, i altres aspectes relacionats amb els seus 
fills i filles. Un dels principis bàsics del projecte és 
la metodologia participativa igualitària, que vol 
fomentar l’autoestima, l’autonomia, el pensament 
reflexiu i crític i la creativitat. A escala grupal, 
s’ofereix un espai segur de trobada amb les mares 
(principals cuidadores) basat en el respecte i el 
foment de les relacions de confiança i autoajuda. En 
l’àmbit comunitari, es desenvolupa un taller sobre 
sexualitat que aborda les situacions de risc d’abusos 
de joves amb DF.

AUTONOMIA A LA LLAR FAMILIAR   
UNA MIRADA SISTÈMICA SOBRE LA 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

Diversitat funcional

BARCELONA

BP

Aquest és un projecte amb un enfocament integral 
que té per objectiu millorar la inclusió laboral de 
les persones treballadores amb discapacitat de la 
plantilla. Es pretén incidir en el col·lectiu dels treba-
lladors/es amb discapacitat en tots els aspectes, és a 
dir, en els àmbits personals, psicosocials i laborals i 
amb els agents de salut, serveis socials, lleure, vida 
independent i justícia de la ciutat.  
Dins dels elements més innovadors caldria destacar 
l’elaboració i posada en pràctica d’un protocol d’aco-
llida específic per als treballadors/ores amb disca-
pacitat per tal de facilitar la inclusió a l’organització 
quan s’incorporen a la plantilla i/o quan canvien 
d’ubicació laboral; la sensibilització i la realització 
de tallers de formació sobre discapacitats i gestió 
relacional per als responsables de les brigades, per 
al personal de recursos humans, per als comanda-
ments i per a membres del Comitè de Seguretat i 
Salut de Parcs i Jardins; la incorporació de la mirada 
de la diversitat en tots els departaments de Parcs i 
Jardins i l’avaluació continuada amb els responsa-
bles de les intervencions.  

ENCOMANDA DE GESTIÓ A PARCS I 
JARDINS   
ENFOCAMENT INTEGRAL PER MILLORAR 
LA INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1810
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1892
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Les formacions sobre inclusió i diversitat funcio-
nal, emmarcades dins de les actuacions del Pla de 
formació de l’Ajuntament de Rubí, són actuacions 
enfocades a la sensibilització de l’atenció a les per-
sones amb diversitat funcional, tant des de l’àmbit 
de l’atenció dins l’Administració pública com en 
l’àmbit de la intervenció des de les entitats i serveis 
que treballen amb persones amb algun tipus de 
discapacitat.  
L’acció ha contemplat dues formacions, una de 
centrada en l’atenció inclusiva al públic, adreçada 
al personal tècnic de l’Administració per tal de pro-
porcionar coneixements i estratègies per millorar 
l’atenció des dels diferents dispositius d’Atenció Ciu-
tadana i adquirir coneixements sobre entorns acces-
sibles i accessibilitat, l’ús de les noves tecnologies, 
aplicacions didàctiques i adaptació de materials; i 
una segona acció, adreçada a serveis i entitats que 
treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual 
i del desenvolupament. Aquesta segona ha cercat 
conèixer i consensuar una metodologia d’inter-
venció comuna per a totes les entitats i serveis que 
treballen en el sector de la DID a Rubí, a través 
d’una intervenció centrada en les persones. Aquest 
model d’intervenció permet crear procediments i 
elements per elaborar plans de suport individuals 
d’acord amb les necessitats de les persones i els seus 
interessos i desitjos personals.  

FORMACIONS SOBRE INCLUSIÓ I 
DIVERSITAT FUNCIONAL   
 ACCIÓ FORMATIVA PER A SERVEIS I 
ENTITATS DE L’ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT I 
ATENCIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
RUBÍ

PS

El projecte Hermes és una proposta dirigida a em-
poderar les persones amb altres capacitats, incidint 
en el valor de la coexistència social i l’accessibilitat 
universal. Encapçalada pel Museu de Sant Boi i 
la Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques, el 
projecte planteja un viatge d’experiències de la mà 
de la teràpia psicosocial per fer accessible la cultura 
a aquest col·lectiu. Cada proposta que es presenta 
està basada en episodis de la història o aspectes del 
patrimoni historicoartístic del municipi. Entorn a 
la temàtica escollida, es dissenyen les dinàmiques i 
tallers que comprenen el teatre, l’expressió corporal, 
l’artteràpia, la musicoteràpia, etc. Tot dissenyat des 
de l’accessibilitat i amb una mirada inclusiva. El 
programa conclou amb una presentació pública de 
les diferents propostes.  
El projecte Hermes és pioner a Catalunya pel que 
fa a la divulgació i museïtzació del patrimoni per a 
col·lectius de salut mental i altres capacitats. Es va 
iniciar el 2004, i des dels seus inicis compta amb la 
col·laboració de la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat 
municipal i la coparticipació dels dos centres sani-
taris referents de Sant Boi: el Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu i l’Hospital Benito Menni.

PROJECTE HERMES D’ACCESSIBILITAT 
COGNITIVA   
PROPOSTES CULTURALS PER A UN PÚBLIC 
AMB ALTRES CAPACITATS 

SANT BOI DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1872
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1829
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ECO-MEDIA és una iniciativa de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat que consisteix en un curs 
formatiu per a joves del municipi que estiguin a 
l’atur, es trobin fora del sistema educatiu i tinguin 
interès en l’àmbit de la creació audiovisual i els 
continguts multimèdia. Aquesta pràctica ofereix als 
usuaris una formació teoricopràctica fonamentada 
en la filosofia learning by doing i un acompanya-
ment individualitzat que els permet, al llarg dels 
tres mesos que dura, esdevenir competents en totes 
aquelles eines necessàries per posicionar-se en el 
mercat laboral del món audiovisual; un sector que, 
de la mà de les noves tecnologies, està vivint una 
època de creixement marcat. Durant la seva primera 
edició, ECO-MEDIA ha format satisfactòriament 
onze alumnes d’entre 16 i 24 anys.

ECO-MEDIA    
FORMACIÓ INCLUSIVA EN CREACIÓ 
AUDIOVISUAL I MEDIA 

Formació ocupacional

SANT FELIU DE LLOBREGAT

PS

Arrelem és un projecte formatiu professionalitza-
dor que es desenvolupa en el sector agroecològic. 
L’objectiu principal és formar els i les joves al voltant 
de mètodes i tècniques alternatives i ecològiques 
d’agricultura, posant en valor, des d’un punt de vista 
de sostenibilitat i utilitat social, la zona agrícola de 
les Cinc Sènies de Mataró. El projecte està dirigit a 
joves que es troben en situació de vulnerabilitat i en 
alt risc d’exclusió. Per tant, una de les fites de la pro-
posta és proporcionar eines i estratègies a aquests 
joves per capacitar-los per tal que puguin empren-
dre els seus projectes ocupacionals i, per extensió, 
els seus projectes de vida.  
El programa formatiu compta amb tallers i dinà-
miques orientades a enfortir la seva resiliència, 
entenent-la com la capacitat de resistir a l’efecte de 
l’adversitat, articulant recursos propis i del seu en-
torn. També, el programa s’acompanya de formació 
en competències lingüístiques i digitals.  
Les dues primeres edicions dutes a terme durant el 
2021 es van enfocar al sector agroecològic. El 2022 
ha començat la tercera edició del projecte, que des 
de l’Àrea de Programes de Joventut - Secció d’Igual-
tat, Joventut i Gent Gran, s’apropa aquesta vegada al 
sector de la jardineria i el viverisme sostenible.

ARRELEM    
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL 
SECTOR AGROECOLÒGIC PER A JOVES 

MATARÓ

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1882
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1857
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Els PAE són un servei de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció 
necessària perquè les persones puguin exercir els 
seus drets energètics i les companyies no els neguin 
l’accés als subministraments bàsics. Els PAE donen 
servei a tots els districtes de la ciutat des de gener de 
2017 i compten amb 11 oficines distribuïdes per tot 
el territori de la ciutat de Barcelona. Aquest servei 
té per objectiu garantir els drets a l’energia i als 
subministraments bàsics (aigua, gas, i electricitat) i 
millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barce-
lona, especialment de les més vulnerables. Perquè 
això sigui possible, a més del seu equip tècnic esta-
ble, cada any s’hi inclou la contractació de 20 vint 
persones en situacions d’especial dificultat d’accés 
al mercat laboral. Aquestes persones s’integren en 
els equips formals i assessoren com a professionals 
energètics en qualsevol dels 11 PAEs que existeixen 
a la ciutat de Barcelona.

PUNTS D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC   
SERVEI DE DETECCIÓ I REDUCCIÓ DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA I MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Informació i sensibilització

BARCELONA

BP

Les sessions d’acollida VINE són una modalitat 
de grups informatius que constitueixen la manera 
“ordinària” d’oferir la primera atenció i informació 
a persones que fan demanda d’atenció als centres 
de serveis socials (CSS). Les sessions responen a 
interessos i situacions vitals (precarietat econòmica, 
envelliment, etc.) que són compartides per un gran 
nombre de persones usuàries que fan demanda 
d’atenció.  
La intervenció es porta a terme des d’una posició 
que vincula la persona al context, normalitza (es 
contextualitza la situació i la dificultat en un marc 
compartit), empodera la persona, la tracta com un 
igual i no la culpa per la seva situació. Les sessions 
VINE faciliten l’oportunitat d’escoltar i ser escoltats, 
compartir i aportar amb transparència i equitat 
(tothom rep la mateixa informació sobre recursos i 
prestacions que són universals).  
El projecte diferencia dos tipus de sessions: 
d’acollida VINE Recursos generals i d’acollida 
VINE Recursos gent gran i dependència. A través 
d’aquesta iniciativa es vol facilitar la informació i 
l’accés als recursos socials necessaris que permeten 
el desenvolupament de les persones usuàries ateses, 
en igualtat de condicions. Aquest enfocament es 
considera pioner als serveis socials de l’Ajuntament 
de Barcelona pel posicionament institucional, 
l’enfocament, la sistematizació del model i l’anàlisi 
prèvia que en fonamenta la necessitat.

VINE: LES PRIMERES ATENCIONS DES 
D’UN CONTEXT GRUPAL    
UN CANVI D’ENFOCAMENT ALS SERVEIS 
SOCIALS 

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1806
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1809
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L’Oficina de Prestacions i Ajuts neix amb un doble 
objectiu. Per una banda, la creació d’aquesta oficina 
ha permès centralitzar la gestió dels ajuts i pres-
tacions de la ciutat. El segon objectiu ha estat la 
creació de nous ajuts i prestacions per lluitar contra 
l’exclusió social i la pobresa.  
Traslladar la gestió dels diferents ajuts a una oficina 
central ha permès la dessaturació dels equips bàsics 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa que, 
al deslliurar-se de la gestió, els ha permèscentrar-se 
en la seva tasca principal: acompanyar les famílies i 
persones que passen per una situació de fragilitat.  
En relació amb el segon objectiu, la creació de 
l’Oficina es va acompanyar amb la posada en marxa 
de nous ajuts i prestacions, com la línia d’ajuts per a 
la cultura i l’esport, amb un pressupost de 400.000 €, 
fet que permet garantir la pràctica de qualsevol ti-
pus d’extraescolar als infants del municipi treballant 
així la igualtat d’oportunitats. L’any 2022 ha comptat 
amb més de 2.000 sol·licituds.  

OFICINA DE PRESTACIONS I AJUTS   
CENTRALITZACIÓ DE LES PRESTACIONS I 
AJUTS DE SERVEIS SOCIALS 

Millora de la gestió

TERRASSA

BP

El projecte Taller de cinema és un projecte educa-
tiu que es porta a terme des del Departament de 
Secundària i Transició a la Vida Adulta de l’Escola 
Municipal d’Educació Especial Can Vila de forma 
anual. En aquest taller l’alumnat desenvolupa al 
llarg del curs projectes de curta durada _curtme-
tratges, entrevistes, anuncis, documentals_ amb una 
forta mirada social. Al llarg del projecte, l’alum-
nat s’endinsa en el món de l’audiovisual mentre 
desenvolupa competències com la creativitat, el 
treball en equip o el lideratge. L’alumnat, en grups 
de quatre o cinc, participa i es responsabilitza de tot 
el procés creatiu i tècnic, aplicant criteris basats en 
el llenguatge audiovisual, treballant en la creació del 
guió, adquirint habilitats en el maneig de la càmera 
o l’edició de vídeos i imatges.  
El Taller de cinema, amb quatre edicions d’experi-
ència, ha mostrat uns resultats molt positius, no 
només per a qui té dificultats per vincular-se i rela-
cionar-se socialment, sinó també per a qui necessita 
sentir-se protagonista i important dins de l’escola. 
El component social que acompanya els continguts 
serveix també com un element de reflexió sobre el 
món que ens envolta per part dels participants.

TALLER DE CINEMA.    
UNA PORTA D’ENTRADA AL MÓN 
AUDIOVISUAL 

Reforç de les competències clau

MOLLET DEL VALLÈS

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1899
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1813
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El Programa de suport a les quarantenes de l’Ajun-
tament de Barcelona tenia com a objectiu estra-
tègic donar suport a domicili a les persones amb 
COVID-19, o aïllament per contacte, que tenien 
dificultats per complir les recomanacions sanitàries 
d’aïllament domiciliari, i reduir, així, les desigual-
tats socioeconòmiques en la pandèmia. Va néixer a 
l’abril del 2020, arran de la detecció de necessitats i 
dificultats per complir les normes d’aïllament domi-
ciliari sense sortir del domicili o sense córrer el risc 
de transmetre el contagi a persones convivents.  
Durant la primera fase, es va disposar, també, 
d’allotjaments temporals en apartaments, comple-
mentaris als hotels salut, per a persones que havien 
estat contacte de risc o havien de completar els dies 
de quarantena, fins que la mateixa xarxa d’hotels va 
poder assumir aquesta funció. Durant la primera 
onada va ser un dels projectes transversals coor-
dinats des de la Gerència Municipal i va suposar, 
també, la mobilització de personal municipal 
voluntari i de personal de l’Espai Barcelona Cuida. 
Finalment va ser gestionat per la mateixa Direcció 
de Salut, amb el suport de les entitats contractades 
per a la provisió del servei o formades per persones 
voluntàries.

PROGRAMA DE SUPORT A LES 
QUARANTENES    
AJUDAR LES PERSONES EN AÏLLAMENT 
PER REDUIR LES DESIGUALTATS 
SOCIOECONÒMIQUES EN LA PANDÈMIA  

Solitud

BARCELONA

BP

La Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes 
de Discriminació (SAVD) és un espai tècnic que 
està en evolució a causa de la incorporació constant 
de diferents entitats durant aquests dos anys i mig 
d’experiència i que continua en actiu. El criteri fona-
mental per pertànyer a la Taula és ser una entitat de 
la ciutat que ofereixi algun tipus de servei d’atenció 
a les persones que han estat víctimes de situacions 
de discriminació de qualsevol tipus. A l’inici la for-
maven deu entitats i actualment en són divuit, amb 
la intenció que d’aquí a pocs mesos s’hi incorporin 
cinc entitats més.  
Durant el procés de desenvolupament de la Taula 
d’Entitats, l’Oficina per la No Discriminació (OND) 
ha plantejat, des de l’inici, el treball compartit amb 
un enfocament basat en la interseccionalitat, una 
mirada amb experiència interdisciplinària que ha 
servit per construir una metodologia de treball 
pròpia que ha comportat la creació d’una base de 
dades comuna amb uns indicadors quantitatius i 
unes eines qualitatives de prospecció per compartir 
la diagnosi i la tipologia d’actuació amb les persones 
víctimes de discriminació. També ha comportat 
la redacció de documents propis i l’organització 
d’espais i jornades de desenvolupament tècnic entre 
totes les entitats.

TAULA D’ENTITATS AMB SERVEI D’ATENCIÓ 
A VÍCTIMES DE DISCRIMINACIÓ    
UN ESPAI PER TREBALLAR LA DEFENSA, 
PROTECCIÓ I GARANTIA DELS DRETS HUMANS 
A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Treball en xarxa

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1894
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1807
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El B-Mincome va esdevenir un projecte pilot de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social desenvolu-
pat per l’Ajuntament de Barcelona i cofinançat per 
la Unió Europea. El projecte va tenir una durada 
de dos anys amb la pretensió de provar l’impacte 
que té una renda bàsica (Suport Municipal d’Inclu-
sió) sobre el benestar de les persones i els seus pro-
cessos d’inclusió. La introducció d’aquesta renda 
bàsica va estar associada amb diverses polítiques 
actives, sota diversos supòsits de condicionalitat 
d’aquestes polítiques.  
Paral·lelament, en el marc de l’avaluació del projec-
te, s’ha definit un grup de control on les persones 
participants no tenen cap política assignada; per 
tant, ni reben acompanyament professional ni 
estan subjectes a cap indicació o condició. Es tracta 
d’un grup de població inclosa dins el projecte 
B-Mincome però que hi “participa” passivament.  
Això permet contrastar l’impacte d’introduir una 
mesura econòmica sobre un sector de la població 
que la rep passivament en comparació amb altres 
grups de participants actius que, rebent la mateixa 
mesura econòmica, estan vinculats a una de les 
quatre polítiques que conformen el projecte.

B-MINCOME POLÍTICA IV: PARTICIPACIÓ 
COMUNITÀRIA   
IMPULSAR L’EMPODERAMENT DE LES 
PERSONES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ 
COMUNITÀRIA 

Treball en xarxa

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1805
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Altres pràctiques interessants

SETMANA DEL VOLUNTARIAT //  
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
El Punt de Voluntariat es va començar a impulsar 
just quan va arribar la pandèmia i el 2022 s’ha apos-
tat per fer una setmana d’activitats diverses per tal 
de promoure’l. L’Ajuntament de Santa Perpètua ha 
posat en marxa la Setmana del Voluntariat de Santa 
Perpètua, que se celebra del 28 de novembre al 3 de 
desembre, amb motiu del Dia Internacional del Vo-
luntariat, que es commemora el dia 5 de desembre.

PROJECTE D’INTEGRACIÓ MITJANÇANT LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA //  
SANT BOI DE LLOBREGAT
A Sant Boi de Llobregat han creat un programa 
d’integració socioesportiva, per a adolescents entre 
8 i 16 anys, amb necessitats educatives especials i en 
risc d’exclusió social. Actualment hi ha una desena 
de clubs que cada temporada acullen deu nens/es 
cadascun en el programa d’integració esportiva. La 
durada és de tot l’any, tenint en compte les tempo-
rades de cada esport i les seves fases de descans, 
pretemporada, competicions, etc.

PUNTS D’ORIENTACIÓ SOCIAL // 
 TERRASSA
Els Punts d’Orientació Social són diferents espais 
distribuïts per tota la ciutat per donar atenció a 
aquelles persones que necessitin fer un tràmit 
telemàtic específic i no tinguin recursos digitals 
per poder fer-lo o bé necessitin ajuda per dur a 
terme el tràmit. Aquesta iniciativa, que s’ha posat 
en marxa a través de la regidoria de Serveis Socials 
en coordinació amb diferents entitats socials de la 
ciutat, pretén donar resposta a la bretxa digital que 
s’ha evidenciat arran de la crisi provocada per la 
COVID-19. Els punts van ser activats amb motiu 
de la pandèmia però han vingut per quedar-se a la 
ciutat i trencar la fractura digital i la desigualtat.

CENTRE MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS (CMDA) //  
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
El Centre Municipal de Distribució d’Aliments d’Es-
plugues (CMDA) és un servei de l’Ajuntament que 
es crea amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les necessi-
tats alimentàries de les persones més vulnerables 
de la ciutat. Una de les seves grans apostes va ser la 
contractació del servei de coordinació i gestió, que 
ha permès professionalitzar l’atenció de les persones 
beneficiàries, prèviament valorades i derivades pels 
Serveis Socials Bàsics Municipals, detectar canvis en 
les necessitats de les persones usuàries i informar/
derivar als Serveis Socials Bàsics, gestionar l’equip 
del voluntariat, organitzant l’admissió i la gestió 
d’horaris del personal voluntari així com la seva for-
mació i la seva implicació en el projecte, controlar 
les existències dels aliments que inclou la logística 
de camions, l’emmagatzematge, l’estudi de la qualitat 
i la previsió del volum dels lots a lliurar.





L’ADMINISTRACIÓ LOCAL TÉ UNA 
POSICIÓ ÒPTIMA PER ABORDAR 
LA REDUCCIÓ DEL RISC SOCIAL I 
PER GARANTIR LA SALVAGUARDA 
DELS DRETS D’INFANTS I 
ADOLESCENTS

Les polítiques municipals de la protecció i 
promoció de la infància, promouen accions que 
atenen a les necessitats d’estimulació educativa, 
de vinculació social i de desenvolupament 
de drets. La parentalitat positiva, els suports 
educatius, les estratègies per a conciliar la vida 
laboral i familiar i el reforçament de les xarxes 
socials són alguns dels àmbits més reconeguts a 
les pràctiques del BBP.

Infància
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El Punt Afectes és un espai d’acompanyament soci-
oeducatiu per atendre i detectar les necessitats en la 
prevenció de la salut mental de la població adoles-
cent i jove de Viladecans. Situat al centre de recur-
sos per a joves de Can Xic, un educador especialit-
zat en joves atén tant de manera presencial com a 
través del WhatsApp el jovent per tal de dur a terme 
atencions individuals o grupals que requereixen 
suport emocional i acompanyament afectiu. El Punt 
Afectes està pensat com un espai de prevenció, i en 
el cas que es detecti la necessitat d’una intervenció 
psicològica es derivarà el pacient al servei psicosoci-
al infantojuvenil de Viladecans. Es tracta d’un espai 
de confiança i conversa per expressar inquietuds i 
treballar eines per afrontar de manera preventiva 
possibles problemes derivats de la salut mental.

PUNT AFECTES    
SERVEI DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE 
SALUT MENTAL PER A JOVES 

Acompanyament emocional

VILADECANS

BP

El Projecte de teràpia aquàtica és una eina comple-
mentària als plans terapèutics dels infants i les famí-
lies ateses als centres de desenvolupament infantil i 
atenció precoç (CDIAP). Està dirigit a infants amb 
dificultats motrius de diferents tipus, des dels que 
presenten una afectació neurològica important fins 
als que presenten un retard motriu, i a infants amb 
dificultats en la relació i comunicació. Es convida 
que els infants, acompanyats per un adult de refe-
rència (acostuma a ser la mare o el pare), participin 
en un grup a la piscina, conduït per dos professio-
nals del CDIAP i l’Equip Interdisciplinari per a la 
Petita Infància (EIPI), en cointervenció. L’abordatge 
terapèutic en medi aquàtic ofereix possibilitats que 
no es troben en altres medis com la sala terapèutica, 
l’espai de psicomotricitat o les intervencions en el 
medi natural.  
Convidar els infants a “anar a l’aigua” permet pro-
moure un bon desenvolupament global (motricitat, 
llenguatge, cognició, atenció, interacció), mitjançant 
l’exercici i el joc, el gaudi i l’experiència de noves 
vivències compartides entre els pares i els fills. Quan 
la proposta és grupal, els beneficis descrits es po-
tencien, perquè permet gaudir i experimentar amb 
altres pares, mares i infants.  

LES POSSIBILITATS TERAPÈUTIQUES 
DEL MEDI AQUÀTIC PER ALS INFANTS I 
LES SEVES FAMÍLIES    
MULLA’T I ET SORPRENDRÀS 

Diversitat funcional

BARCELONA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1817
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1893
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El Servei de Suport a Iniciatives Juvenils, enfocat 
als joves d’entre 12 i 30 anys, pretén ser la platafor-
ma que els i les ajudi a passar de la idea al projecte 
d’una manera senzilla però amb qualitat. El servei 
dona cobertura a aquelles iniciatives juvenils de la 
ciutat que, sovint, es perden per falta de suport, ja 
sigui d’infraestructura, econòmic o d’acompanya-
ment. A més, pretén canalitzar els interessos i de-
mandes dels joves mitjançant el lideratge, el disseny 
i el desenvolupament d’iniciatives juvenils.  
Aquest servei forma part del Programa de participa-
ció i dinamització juvenil que impulsa el Servei de 
Joventut de l’Ajuntament de Granollers. El projecte 
s’ha desenvolupat com a prova pilot entre els anys 
2017 i 2021, i pretén tenir continuïtat. En el marc 
d’aquest programa s’hi desenvolupen diversos pro-
jectes i activitats que, a grans trets, cerquen assolir 
els objectius següents: crear referents, detectar 
interessos i iniciatives, i promoure la participació 
juvenil. Es caracteritza per ser un projecte col·lectiu, 
un procés d’aprenentatge vivencial en participació, 
mitjançant el qual s’interioritzen actituds, habili-
tats, valors i coneixements a través de l’experiència 
pràctica, per tal que els joves esdevinguin agents de 
transformació social i de l’entorn, mitjançant la seva 
implicació directa i participació activa.

SUPORT A INICIATIVES JUVENILS  
ESPAI CO-JOVE   
DE LA IDEA AL PROJECTE

Treball en xarxa

GRANOLLERS

BP

PROJECTE “AJUDA’M A CRÉIXER!” // 
TARRAGONA
Aquest projecte té l’objectiu d’oferir a les famílies un 
model educatiu amb relació a tres hàbits concrets: 
rentat de mans, relació amb els altres i el moment 
de dinar, sempre amb la idea d’implicar els pares i 
mares en el procés d’adquisició de rutines dels seus 
fills i filles. Aquest model educatiu s’ha posat en 
marxa a la Llar d’Infants Municipal La Taronja.

PROJECTE FIL: FAMÍLIA I LUDOTECA // LLEIDA
El projecte FIL proposa un espai educatiu alternatiu 
per a infants no escolaritzats, un espai que potencia 
l’educació a través del joc compartit amb família. 
Un dels seus trets és que se centra en el concepte de 
“tribu” tot esdevenint un espai on compartir i refle-
xionar sobre la responsabilitat parental, la criança, 
l’educació i el joc, a la vegada que crea una xarxa de 
suport entre les famílies participants.

Altres pràctiques interessants

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1827


A PROBLEMES GLOBALS, 
SOLUCIONS LOCALS

Davant del gran desafiament que suposa el canvi 
climàtic, els municipis desenvolupen iniciatives de 
prevenció i mitigació sobre la gestió dels residus, 
l’estalvi i l’eficiència energètica, l’economia circular, 
la protecció de la biodiversitat i la sensibilització 
ciutadana.

Medi ambient
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Durant els darrers anys l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès ha anat desenvolupant accions per recu-
perar el Ripoll. Inserit en el pla especial del riu Ri-
poll, aquest projecte posa l’enfocament en la creació 
d’un itinerari de vuit quilòmetres que ressegueix els 
marges del riu en direcció nord. Aquesta interven-
ció s’ha portat a terme de manera respectuosa, amb 
solucions basades en la naturalesa i amb tècniques 
de bioenginyeria del paisatge, produint un impacte 
humà mínim.  
Amb l’objectiu de poder garantir la connectivitat, 
la intervenció vol aconseguir un traçat còmode i 
amable per al passeig, que posi en valor la riquesa 
paisatgística, ambiental i patrimonial del riu d’una 
manera ordenada i senyalitzada. Per establir el 
traçat s’ha arribat a acords amb les propietats per on 
passa el camí, fet que ha permès recuperar elements 
patrimonials significatius com fonts o molins antics 
que es poden tornar a posar en valor, garantint així 
un ús públic del patrimoni natural i ambiental.  
Conclosa la primera fase, el projecte ha millorat 
l’accessibilitat dels marges del riu, recuperant antics 
traçats, creant nous trams de camí i habilitant punts 
per travessar el riu.

CREACIÓ DEL CAMÍ DEL RIU RIPOLL    
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL RIU I ELS 
SEUS CAMINS 

Biodiversitat

CASTELLAR DEL VALLÈS

BP

1m2 de natura és un projecte per a la recuperació i 
naturalització de l’espai urbà a través de la planta-
ció de mel·líferes. Es fonamenta en la col·laboració 
directa de la ciutadania en la conservació dels 
pol·linitzadors i es basa en dues accions: per un 
cantó, recuperar un espai en degeneració sense 
cap impacte ambiental, com els escocells, a l’espai 
públic; per l’altre, en l’àmbit domèstic, es pretén 
facilitar la creació de petits jardins en els domicilis 
particulars als balcons. L’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Viladecans posa a disposició dels 
ciutadans tots els instruments necessaris per a la 
regeneració d’aquests espais, incloent-hi les plantes, 
que han estat seleccionades sota criteris de contri-
bució i adaptació mediambiental.  
Aquestes dues intervencions estarien emmarcades 
com a petites accions dins del projecte “Bee Happy”, 
el projecte matriu. Aquest projecte treballa en la 
recuperació de les poblacions d’abelles, insectes 
elementals per a la conservació del medi i els 
ecosistemes que a la vegada exerceixen la funció de 
biomarcadors de la qualitat mediambiental.  

1M2 DE NATURA    
PROJECTE PARTICIPATIU ENTORN LA 
BIODIVERSITAT A L’ÀMBIT URBÀ 

Biodiversitat

VILADECANS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1820
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1831
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L’acord de custòdia de les dunes de la platja del Va-
rador té per objectiu la potenciació de la vegetació 
pròpia de l’ecosistema dunar a les dunes artificials 
de la platja del Varador de Mataró. Aquest acord 
amb l’entitat Natura és un exemple de cogestió 
–publicoprivada– d’espais naturals que ha aconse-
guit millorar l’espai públic gràcies a l’aportació de 
mitjans humans i econòmics de la societat civil que 
complementen la inversió pública. D’ençà de la po-
sada en marxa de la iniciativa, les dunes de la platja 
del Varador s’han convertit en un punt d’atracció de 
voluntariat ambiental. Fins ara s’ha fet una neteja 
de residus abocats a l’espai per part de voluntaris 
coordinats per l’entitat Natura, s’han delimitat les 
zones a potenciar amb estaques i cordes per part de 
l’Ajuntament de Mataró, s’ha eliminat la vegetació 
impròpia de l’espai dunar i s’ha plantat vegetació 
pròpia de l’espai dunar.

ACORD DE CUSTÒDIA DE LES DUNES DE 
LA PLATJA DEL VARADOR   
PRESERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ DUNAR 

Biodiversitat

MATARÓ

PS

El Programa de protecció i custòdia del sòl no ur-
banitzable és una proposta basada en la recuperació 
de l’entorn no urbà del municipi de Terrassa, una 
àrea de 4.400 hectàrees d’alt valor ambiental, ecolò-
gic, paisatgístic i històric. Aquesta àrea es denomina 
Anella Verda, i comprèn més de 2.500 hectàrees de 
boscos, camps de conreu, rieres, torrents, masies, 
etc. En aquests àmbits, el projecte contempla l’apli-
cació de diferents mesures orientades a garantir la 
protecció del territori i el patrimoni que envolta la 
ciutat, mesures basades en el reconeixement de l’en-
torn, estudi de l’estat de conservació de les masies, 
la legalitat de les construccions i assentaments, i els 
usos del sòl.  
Aquest projecte emprès per l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Terrassa està pensat per a curt o 
mitjà termini i, de moment, les accions portades 
a terme han activat el procés jurídic en base a la 
normativa d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) i el catàleg de masies i han fet augmentar 
l’interès per la recuperació del patrimoni agrícola, 
amb la mirada posada en l’objectiu final: la creació 
d’un recorregut verd de 35 km que comprendrà tota 
l’Anella Verda.  

PROGRAMA DE PROTECCIÓ I CUSTÒDIA 
DEL SÒL NO URBANITZABLE   
ACCIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE 
L’ANELLA VERDA 

TERRASSA

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1868
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1886
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El projecte Muntanyes del Baix es tracta d’un esforç 
conjunt per part de quinze municipis del Baix 
Llobregat, sota la coordinació del Consell Comarcal, 
per mantenir i millorar les condicions del territori 
de les muntanyes del Baix, compost per 12.000 hec-
tàrees que combinen espais naturals eminentment 
forestals amb una alta densitat de població. Comen-
çat l’any 2006, el projecte s’ha revitalitzat durant el 
2019 arran de la creació del Pla director 2019-2023, 
que després d’un treball de diagnosi intensiu ha de-
limitat una sèrie de línies estratègiques i accions per 
tal de vertebrar aquest espai, protegir-lo d’amenaces 
internes i externes i treure’n el màxim rendiment 
possible tot mantenint l’equilibri entre les perspecti-
ves econòmica, ambiental i turística o cultural. L’any 
2022 gairebé la meitat dels reptes plantejats en el Pla 
director han estat assolits.

MUNTANYES DEL BAIX   
GESTIÓ CONJUNTA DE L’ESPAI 
AGROFORESTAL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

BP

Aquest projecte es presenta com un servei de cessió 
de bicicletes i ofereix la possibilitat de la cessió 
gratuïta a entitats sense ànim de lucre, centres 
educatius o associacions de veïns per promoure la 
formació i la conscienciació al voltant de la mobili-
tat sostenible. D’aquesta manera, els diferents grups 
interessats que han participat en el projecte s’hi han 
adherit com a destinataris del servei i n’han sigut 
a la vegada agents actius. A més, aquesta iniciativa 
ha permès la creació d’altres projectes a l’entorn 
de la restauració i renovació tècnica dels vehicles, 
alhora que ha afavorit la mobilitat a persones sense 
recursos de transport.  
Posat en pràctica el setembre de 2019, el projecte es 
va concebre com una resposta davant la problemà-
tica de l’augment de vehicles de mobilitat destinats 
a ser un residu en el final de la seva vida útil al 
Dipòsit Municipal de Vehicles.  
La Regidoria de Mobilitat i Via Pública, alineada 
amb la mobilitat sostenible i des dels principis de 
l’economia circular, volia incidir en la reducció de 
l’impacte tant econòmic com ecològic de destruir 
un actiu tan estratègic com és la bicicleta, que és 
alhora l’epicentre de la mobilitat de les ciutats que 
aposten per un entorn més sostenible i saludable 
per a les persones.

CESSIÓ GRATUÏTA DE BICICLETES   
INICIATIVES PER A UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

Economia circular

GIRONA

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1856
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1851
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Altres pràctiques interessants

FOMENT DE L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC 
AL MUNICIPI: AVANTATGES FISCALS, 
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I 
ORDENANÇA SOLAR DE FOMENT //  
MOLLET DEL VALLÈS
Des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès es va 
implantar l’any 2020 l’adaptació de les ordenances 
fiscals per recollir diverses bonificacions i avantat-
ges, destinats a promoure la instal·lació d’energia 
solar fotovoltaica. Aquestes mesures inclouen boni-
ficacions a l’impost sobre béns immobles i l’impost 
sobre activitats econòmiques de fins al 50 % durant 
un període 5 anys, sotmeses a determinades con-
dicions. A més, s’han bonificat també els impostos 
i taxes lligats a la tramitació dels procediments 
administratius (taxa per serveis urbanístics, ICIO), 
associats a instal·lacions d’aquest tipus.

RE-PARADA. QUIOSCOS D’AUTOREPARACIÓ I 
RECOLLIDA DE RESIDUS //  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cornellà disposa de dos quioscos transformats en 
espais per fomentar la prevenció i correcta gestió 
dels residus. La proposta sorgeix arran de la inten-
ció de recuperar els quioscos de premsa en desús 
de la ciutat. La reparació d’objectes i la recollida de 
residus es planteja com un dels possibles usos a do-
nar a aquests quioscos. L’any 2019 s’obre la primera 
Re-Parada, al barri de la Gavarra i, davant els bons 
resultats, el maig de 2021, la segona.

DECÀLEG PER AFRONTAR LA SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA //  
CASTELLAR DEL VALLÈS
Castellar del Vallès està desenvolupant el Pla 
d’acció de transició ecològica, que recull el conjunt 
d’actuacions a dur a terme en àmbits tan diversos 
com la gestió de residus, la mobilitat i el transport, 
l’urbanisme, els espais verds urbans, les energies 
renovables, la gestió del sòl no urbà, l’educació am-
biental... L’Ajuntament adopta el compromís d’esde-
venir referent en la sostenibilitat, en una vila verda 
que desplegui tot el seu potencial ambiental i lluiti 
activament contra la situació d’emergència climàtica 
que viu avui el planeta. Atenent a aquest marc, es 
proposa l’elaboració d’un pacte entre generacions 
que impliqui especialment tots els agents de la soci-
etat, en especial la gent jove, com a agents actius en 
la lluita contra l’escalfament global del planeta.

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 
FOTOVOLTAIQUES PER CREAR UN PUNT 
D’AUTOCONSUM COMPARTIT // BELLPUIG
Bellpuig s’ha proposat instal·lar més de 200 plaques 
solars fotovoltaiques al sostre del pavelló poliespor-
tiu municipal per poder crear un punt d’autocon-
sum compartit que permetrà produir 80.673,56 kW 
anuals d’energia verda, i que suposarà una davallada 
d’emissions d’un 5 % del global de l’Ajuntament i, en 
nombres absoluts, es deixaran d’emetre a l’atmosfera 
19,44 tones anuals de CO2.



LA CONTÍNUA INNOVACIÓ 
DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ REQUEREIX 
UNA ADAPTACIÓ CONSTANT 
DE LES ORGANITZACIONS I 
POLÍTIQUES LOCALS

Les TICs faciliten les relacions ciutadanes, l’accés 
a les dades obertes i la disponibilitat d’indicadors 
de gestió. A més a més, són eines fonamentals 
d’innovació social que han estat utilitzades en 
diferents polítiques per a millorar la gestió, 
impulsar la comptabilitat electrònica i afavorir 
l’estalvi i l’eficiència energètica.

Noves tecnologies
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L’EspluLAB és un espai de fabricació i creació 
digital impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. Seguint el model dels espais FabLab, 
aquest centre consisteix en un espai equipat amb 
eines tecnològiques com ara impressores i escàners 
3D i materials informàtics de lliure accés per a la 
ciutadania. L’objectiu és apropar les noves tecnologi-
es a ciutadania, entitats, centres educatius i empre-
ses mitjançant activitats dinamitzades per personal 
del centre, i fomentar no només l’aprenentatge sinó 
també la vinculació dels usuaris entre ells mateixos i 
amb l’espai, així com el retorn social de les activitats 
que s’hi duguin a terme i la participació voluntària 
dels usuaris per idear noves accions i col·laborar 
amb el centre. Des del setembre del 2020, EspluLAB 
ofereix un ventall d’activitats setmanals destinades 
a la ciutadania en general, a la comunitat escolar i a 
emprenedors i empreses que busquin la capacitació 
a través de l’aprenentatge de noves tecnologies.

ESPLULAB    
CENTRE D’INNOVACIÓ URBANA 

Bretxa digital

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BP

El Dispositiu de suport a la tramitació digital té l’ob-
jectiu de donar suport per a la realització de tràmits 
digitals a les persones que no tenen competència 
TIC i/o que no disposen del material digital. Es 
tracta d’un model d’atenció centrat en la capaci-
tació de les persones, amb la “pantalla girada”, per 
explicar cada tràmit. Partint de la necessitat d’ajuda 
per a la realització d’un tràmit digital, la finalitat 
darrera és apropar les persones usuàries a les TIC i 
encoratjar-les a dur a terme formacions d’iniciació 
a l’smartphone, també dissenyades i impartides des 
del Dispositiu. Durant el 2021 es van atendre 2.581 
persones; es van gestionar 2.735 tràmits en línia de 
diferents seus electròniques i/o plataformes; i hi va 
haver 96 persones inscrites a la formació d’Iniciació 
a l’smartphone –de setembre a desembre de 2021.

DISPOSITIU DE SUPORT A LA TRAMITACIÓ 
DIGITAL    
AJUDA EN LA REALITZACIÓ DE TRÀMITS DIGITALS  
A PERSONES SENSE COMPETÈNCIES TIC 

MATARÓ

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1850
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1847
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L’aplicació de gestió d’ajuts individuals de men-
jador escolar amb signatura remota neix amb 
l’objectiu de facilitar la tramitació d’aquestes sol·li-
cituds de manera totalment telemàtica, a través de 
l’automatització de tot el procés. Aquesta signatura 
es duu a terme a través de certificats temporals 
basats en evidències. Els usuaris/àries omplen un 
formulari web, en format mòbil i compatible amb 
tots els dispositius, que recull, mitjançant un regis-
tre previ, les dades de les sol·licituds dels usuaris/
àries, a més d’incorporar les dades dels usuaris/
àries ja introduïdes en anys anteriors de forma 
automàtica. El formulari, un cop emplenat, s’envia 
en format PDF al correu electrònic de l’usuari/ària 
perquè el revisi i el signi digitalment.  
Mitjançant un codi SMS al seu dispositiu mòbil 
es genera automàticament un certificat temporal 
basat en evidències que s’adjunta a la sol·licitud i 
li dona validesa legal. Finalment, la sol·licitud és 
retornada, juntament amb el certificat generat, 
a l’aplicació de gestió PIGAIM tot finalitzant el 
procés. Així es poden explotar automàticament les 
dades dins l’aplicació.  
D’aquesta manera, s’aconsegueix apropar la ciuta-
dania a l’administració electrònica d’una manera 
àgil i senzilla sense la necessitat de disposar d’un 
certificat local ni coneixements d’informàtica pre-
vis per a la seva instal·lació i configuració.  
 D’aquesta manera, s’aconsegueix apropar a la 
ciutadania a l’administració electrònica d’una ma-
nera àgil i senzilla sense la necessitat de disposar 
d’un certificat local ni coneixements d’informàtica 
previs per a la seva instal·lació i configuració.  

PROGRAMA PIGAIM    
APLICACIÓ DE GESTIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS 
DE MENJADOR ESCOLAR AMB SIGNATURA 
REMOTA 

Bretxa digital

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

BP

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) Heron eSports és 
una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat que té com a objectiu la conso-
lidació d’un centre que serveixi per formar equips 
que puguin participar en competicions d’esports 
electrònics (eSports), una disciplina competitiva 
sorgida a partir del món dels videojocs que cada 
vegada compta amb més seguidors arreu del món, 
i que al mateix temps serveixi com a punt social 
per a l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements 
sobre eSports i altres àmbits relacionats, com ara 
noves tecnologies, opcions laborals en disciplines 
relacionades i bons usos de dispositius informàtics. 
Inaugurat el 2021, el CAR ha aconseguit impulsar 
diversos equips d’eSports i fer-los competir, així 
com convertir-se en un punt de trobada social i de 
difusió de coneixements al voltant dels eSports.

CENTRE D’ALT RENDIMENT HERON 
ESPORTS SANT FELIU    
FORMACIÓ EN ESPORTS I CREACIÓ DE 
CAPITAL SOCIAL 

Esports

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1898
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1879
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Altres pràctiques interessants

DigiTALENT és una eina de desenvolupament 
digital basada en un model conceptual i una aplica-
ció informàtica desenvolupats per l’Ajuntament de 
Viladecans. DigiTALENT permet identificar quin 
talent digital té el conjunt de treballadors i treba-
lladores i detectar les necessitats de l’organització 
per afrontar el procés de transformació digital. 
Mitjançant l’anàlisi de conductes específiques i 
coneixements digitals, mesuren les competències 
específiques digitals actuals dels equips i s’identifi-
quen les necessitats formatives i la predisposició a 
la transformació digital de cada persona, per tal de 
construir el seu recorregut digital personalitzat. El 
recorregut, que queda traçat a la mateixa eina, és 
consultable de manera digital en qualsevol moment 
per cada treballador i treballadora.

DIGITALENT    
ITINERARIS DE FORMACIÓ DIGITAL 
PERSONALITZATS 

Reforç de les competències clau

VILADECANS

BP

PUNT DE SUPORT DIGITAL // LLEIDA
La proposta consisteix a dotar de totes les eines 
digitals els auxiliars dels centres cívics perquè pu-
guin atansar l’Ajuntament als veïnats dels diferents 
barris de la ciutat. Es pretén ajudar les persones 
vulnerables que no tenen accés a les eines digitals, 
acompanyant-les en els processos perquè a poc a 
poc aprenguin a fer-ho. D’altra banda, es volen crear 
punts d’autoservei (dotats d’ordinador i impressora) 
als vestíbuls dels diferents centres cívics perquè 
les persones del barri puguin atansar-s’hi a fer 
directament les seves gestions, posant a l’abast de la 
ciutadania les eines digitals per aconseguir-ho.

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1832




DAVANT DELS DÈFICITS 
DE LA DEMOCRÀCIA, MÉS 
DEMOCRÀCIA LOCAL

Any rere any els municipis catalans 
implementen múltiples estratègies per a 
garantir i promoure la participació ciutadana. 
Les pràctiques recollides s’ocupen de 
temes fonamentals com els pressupostos 
participatius, els processos participatius 
de millora urbana i l’impuls de diferents 
mecanismes de deliberació. També hi 
ha actuacions centrades en enfortir la 
cultura democràtica, les xarxes socials i la 
coresponsabilitat ciutadana amb la millora de 
les relacions entre ciutadans i autoritats.

Participació ciutadana
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Les Audiències públiques de les Franqueses del 
Vallès són un projecte de participació ciutadana que 
busca donar resposta a dos objectius: la disgregació 
geogràfica i la participació de la població que sovint 
no se sent interpel·lada pels canals de participació 
clàssics. Un cop cada dos mesos l’alcalde i els i les 
tècniques de l’Ajuntament visiten un dels cinc nuclis 
municipals per reunir-se amb un grup de vint 
veïnes i veïns seleccionats aleatòriament tenint en 
compte les quotes de gènere, edat i procedència per 
tal de tractar els temes que ocupen cada nucli. Para-
l·lelament, un cop l’any, es fa una audiència pública 
oberta per tractar els temes que afecten el conjunt 
del municipi .  
 Les Franqueses és un municipi amb cinc nuclis po-
blacionals dispersos i amb poca connexió entre ells, 
aquesta casuística va motivar un model que integrés 
un espai de participació propi de cada nucli amb 
una estructura que tingués la funció de trobada 
territorial entre els diferents nuclis, molt identificats 
amb el seu propi espai territorial i molt desvinculats 
de la visió municipal de conjunt.  
La selecció aleatòria té l’objectiu d’apropar els 
ciutadans i ciutadanes que sovint no participen a 
través de la resta de canals de participació formals, 
molt lligats a la participació a través d’entitats i 
associacions.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES    
PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB SELECCIÓ 
ALEATÒRIA DE PARTICIPANTS EN NUCLIS 
DISPERSOS GEOGRÀFICAMENT 

Corresponsabilitat

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

BP

Ramblegem és un projecte de transformació ur-
banística integral de la Rambla de Viladecans, que 
aporta una mirada participativa i d’innovació social 
mitjançant la participació activa dels principals 
actors afectats directament o indirectament en el 
projecte. Les aportacions s’han centrat en tres àm-
bits principals: imatge i confort, acció comunitària 
i promoció econòmica, que s’han coordinat a fi de 
definir un projecte integral i amb una sola mirada 
que aconseguís abordar la complexitat del territori. 
Així, en paral·lel a la redacció tècnica interdisci-
plinària, s’ha impulsat un procés de participació 
ciutadana mitjançant nou accions pilot en les quals 
s’han posat en pràctica propostes referides als temes 
clau del projecte a fi d’avaluar-ne les possibilitats de 
realització.

RAMBLEGEM    
PROCÉS PARTICIPATIU DE TRANSFORMACIÓ 
INTEGRAL 

VILADECANS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1816
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1888
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El Pla estratègic de govern obert és un nou impuls 
de l’Ajuntament de Rubí en la direcció d’assolir 
un nou nivell qualitatiu pel que fa a les polítiques 
de transparència, participació ciutadana i govern 
obert. Encapçalat per la Regidoria de Govern 
Obert, a través de l’Oficina de Govern Obert, re-
cull un total de 37 accions encaminades a assentar 
tota una infraestructura operativa des del punt de 
vista informatiu, orientada a obrir les institucions 
a la ciutadania.  
Amb tres eixos clars, el Pla estratègic obre una 
nova etapa en la direcció de crear una estruc-
tura administrativa i de gestió que estableixi els 
compromisos de millora del bon govern i que 
assumeixi la direcció i la planificació, posant 
èmfasi en la transparència, l’ètica i la integritat en 
la gestió municipal, i fent èmfasi en les dinàmi-
ques d’interacció, participació i col·laboració amb 
la ciutadania tot cercant el foment de la cultura 
del treball en xarxa en l’àmbit del govern obert de 
dades obertes.  
En consonància amb l’Objectiu 16 dels ODS i 
l’Agenda 2030, els impactes del Pla estratègic es 
comproven a curt termini.

PLA ESTRATÈGIC DE GOVERN OBERT    
FULL DE RUTA PER A UNA GOVERNANÇA 
TRANSPARENT I PARTICIPATIVA 

Millora de la gestió

RUBÍ

BP

L’elaboració del Pacte pel Clima és una iniciativa en 
què han participat persones representants d’entitats 
locals de diferents àmbits (culturals, polítics, sindi-
cals, juvenils, ambientals, comercials, empresarials, 
etc.) i també ciutadania a títol personal. D’aquí, n’ha 
sorgit la Taula Ciutadana d’Emergència Climàtica, 
que alhora ha sigut el motor de coordinació del Pac-
te, i que ha comptat amb la dinamització i acompa-
nyament de tècnics i experts de l’Ajuntament, i amb 
la Taula Jove, composta per estudiants d’instituts 
dels centres de secundària del municipi.  
El Pacte Local pel Clima és, per tant, una proposta 
deliberada i consensuada de forma col·laborativa, 
i construïda de forma participativa i vinculant, ja 
que es va aprovar el 25 de febrer del 2022 al Ple 
municipal de l’Ajuntament de Viladecans. Aquest 
document recull una sèrie de compromisos que 
s’emmarquen en les àrees de mobilitat, energia, resi-
dus, entorn natural, canvi climàtic i participació, i 
que volen incidir, en termes generals, en l’ús i gestió 
eficient dels recursos, la cura dels ecosistemes i la 
reducció de la petjada ecològica.

ELABORACIÓ DEL PACTE LOCAL  
PEL CLIMA    
PROPOSTA A PARTIR DE LA TAULA CIUTADANA 
D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I LA TAULA JOVE 

Treball en xarxa

VILADECANS

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1883
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1889
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Altres pràctiques interessants

BOTS PEL CANVI. TRANSFORMA 2022 // 
MANRESA
Bots pel canvi proposa acompanyar persones en 
el seu creixement personal a través de la creació 
i l’aprenentatge musical en grup i amb pilotes de 
bàsquet. Un projecte per reconèixer i admirar les 
capacitats de les persones joves a través de reivin-
dicar espais on el grup, el cos, la participació i les 
expressions artístiques siguin les protagonistes. Es 
tracta d’un projecte emmarcat dins les arts comu-
nitàries.

PACTE LOCAL PER AFRONTAR ELS EFECTES DE 
LA COVID-19 // SITGES
L’Ajuntament de Sitges va aprovar el 7 de maig el 
Pacte Local per a la Reactivació Socieconòmica 
de Sitges per fer front a la crisi social i econòmica 
generada per la irrupció de la COVID-19. Des 
d’aleshores, i fruit d’un ampli procés participatiu, 
l’Ajuntament ha impulsat les bases per consensuar 
les línies de treball del Pacte Local per a la Reactiva-
ció Socioeconòmica de Sitges. A partir de les apor-
tacions recollides i de les mesures proposades, el 
Pacte s’estructura en accions urgents a dur a terme a 
curt termini, inclou 23 projectes i mesures priorità-
ries per a la recuperació a mitjà termini, i projecta 
una pluja d’idees i criteris estratègics en una visió a 
llarg termini.

UNA APLICACIÓ MÒBIL AL SERVEI DE LA 
CIUTADANIA // EL PRAT DE LLOBREGAT
Per tal d’implicar la ciutadania del Prat en la con-
servació de la seva ciutat i el bon funcionament dels 
serveis públics, l’Ajuntament ofereix una aplicació 
informàtica per a dispositius mòbils amb la qual 
comunicar-se directament amb el Departament de 
Manteniment municipal, i així poder informar de 
les incidències que es trobin al municipi. A més, 
permet denunciar el funcionament defectuós dels 
serveis que es gestionen des d’altres departaments 
municipals o entitats privades d’interès públic, 
de manera que es poden traslladar les queixes a 
aquestes organitzacions en nom de la persona que 
presenta la incidència.

TROBADES VEÏNALS // LA GARRIGA
Ningú coneix el barri tan bé com les persones 
que hi viuen. Per això, a la Garriga han habilitat 
punts de trobada regulars amb la ciutadania on 
poder escoltar, compartir i reflexionar sobre el 
municipi. Els principals objectius són establir un 
canal directe de comunicació entre la ciutada-
nia i l’Ajuntament, millorar el funcionament del 
municipi amb la col·laboració ciutadana i reforçar 
sinergies enriquidores i diverses per tal de guanyar 
en convivència i cohesió.





SENSE CAPITAL HUMÀ DE 
QUALITAT NO HI HA UNA BONA 
GESTIÓ

La formació, la renovació i bona gestió del 
personal són reptes fonamentals per als propers 
anys. Aquests propòsits han estat afrontats amb 
experiències per millorar les relacions entre 
treballadors i treballadores, conciliar la vida 
laboral i familiar i impulsar la participació del 
personal en la gestió.

Recursos humans
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La innovació es tracta d’una necessitat per a 
qualsevol organització, també per a l’Administra-
ció pública local. En el marc dels constants reptes 
tecnològics, de sostenibilitat, econòmics i socials, 
la seva solució passa pel desenvolupament de nous 
serveis, productes i polítiques. En aquest sentit, el 
Model d’Innovació de l’Ajuntament de Viladecans 
té com a objectiu crear cultura innovadora dins 
l’organització, unit amb la recerca de la creativitat 
i la corresponsabilitat en la gestió de projectes, i 
incentivar la participació dels treballadors i treba-
lladores.  
El MIA, amb un grau elevat de transversalitat, es 
vehicula a través de 4 comitès de direcció, que 
impulsen un total de 24 projectes estratègics sobre 
espai públic, educació, transformació digital i tran-
sició ecològica i econòmica.  
Amb tot, el principal objectiu del MIA és agilitzar 
les diferents accions i estar preparats per a impre-
vistos.

MODEL D’INNOVACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS    
UNA EINA D’ORIENTACIÓ A LA INNOVACIÓ  
I CANVI DE CULTURA CORPORATIVA 

Millora de la gestió

VILADECANS

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1869




LES SOCIETATS DEL RISC 
EXIGEIXEN UNA RENOVACIÓ 
CONSTANT DE LES POLÍTIQUES 
DE SALUT PÚBLICA

La protecció i promoció de la salut tenen una 
llarga tradició als governs municipals. Al Banc, 
es recullen algunes experiències exitoses de 
models integrals de salut, de prevenció de riscos 
ambientals i d’accions vinculades als hàbits 
saludables, la prevenció d’addiccions i la millora 
de la salut mental de la població.

Salut pública
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El servei d’infermeria als centres educatius és una 
iniciativa de l’Ajuntament de Castellbisbal que pre-
tén coordinar la creació d’un espai habilitat per a 
la pràctica de la infermeria a cadascun dels centres 
educatius del municipi, que puguin ser utilitzats 
per infermeres dedicades de manera exclusiva al 
servei, de manera que es pugui oferir un servei 
de protecció i promoció de la salut a l’alumnat 
d’aquests centres. Entre les tasques que es duen a 
terme dins el marc de la iniciativa, hi ha el tracta-
ment de lesions o altres emergències sanitàries en 
els mateixos centres, la monitorització i vigilància 
d’alumnes amb patologies cròniques o en proces-
sos de malaltia aguda, detecció de problemes de 
salut i causes subjacents que el personal docent 
no hagi pogut detectar, i la realització de tasques 
de formació/tallers i assessorament en temes de 
salut a alumnes i personal docent. El projecte es 
va posar en marxa durant el curs 2020-2021 com 
a prova pilot, només en horari de matí, i el seu èxit 
ha permès que la pràctica és pugui consolidar de 
cara a cursos següents i durant tot l’horari lectiu 
dels centres educatius.

SERVEI D’INFERMERIA ESCOLAR ALS 
CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEL 
MUNICIPI 

Accés a recursos

CASTELLBISBAL

BP

Els problemes emocionals entre el jovent s’han 
agreujat a conseqüència dels efectes de la emer-
gència sanitària, com l’aïllament social, la pèrdua 
de familiars... La necessitat de donar noves eines 
i fonamentalment suport emocional directe va 
empènyer el municipi de Sant Boi de Llobregat 
a implementar un pla de xoc orientat específica-
ment a la joventut i l’adolescència.  
Amb una visió integral i entesa des del treball 
en xarxa, el Punt Jove SIJ va coordinar-se amb 
entitats juvenils, centres oberts i l’assessoria 
Trob@t per reformular el servei d’assessorament 
individual i grupal, amb la incorporació de tres 
psicòlegs que van posar en marxa un catàleg 
d’activitats encaminades a difondre tècniques i 
instruments per assolir el benestar emocional 
entre la joventut.  
Aquest projecte d’assessoria també es va imple-
mentar a diferents centres educatius del munici-
pi, on es van impartir els tallers de gestió emocio-
nal i es preveu arribar a la xifra de participació de 
4.000 alumnes.  
En conjunt, aquestes propostes han servit per mi-
tigar i pal·liar els efectes directes i indirectes de la 
pandèmia, i han proporcionat recursos informa-
tius per fer front als canvis en el seu entorn vital.

SUPORT EMOCIONAL PER A 
ADOLESCENTS I JOVES   
PROJECTE INTEGRAL DE BENESTAR 
EMOCIONAL PER A LA JOVENTUT 

Acompanyament emocional

SANT BOI DE LLOBREGAT

BP

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1843
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1884
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El Centre Jove de Salut és un servei organitzat per 
l’Ajuntament de Girona (secció de Promoció de la 
Salut), que té com a objectiu atendre i orientar les 
persones adolescents i joves del municipi en matèri-
es d’especial importància per a aquesta franja d’edat: 
salut emocional, salut afectiva i sexual, i prevenció 
de les addiccions entre d’altres.  
Es tracta d’un servei dirigit a totes aquelles persones 
menors de 25 anys que visquin, treballin o estudiïn 
a la ciutat de Girona, i ofereix assistència i asses-
sorament amb un enfocament multidisciplinari i 
integral que va més enllà del símptoma i des d’una 
mirada biopsicosocial; tot això garantint l’anonimat 
i confidencialitat dels usuaris i usuàries i buscant 
oferir-los un servei ràpid i gratuït. Al llarg del 2021, 
el Centre Jove de Salut va dur a terme un total de 
1.196 visites a 478 usuaris/àries individuals, un 18 % 
de les quals eren primeres visites.

CENTRE JOVE DE SALUT INTEGRAL    
ORIENTACIÓ EN SALUT AFECTIVA I SEXUAL 
I SALUT EMOCIONAL PER A ADOLESCENTS I 
JOVES 

Acompanyament emocional

GIRONA

BP

Recigatem és un projecte que té com a objectiu pro-
porcionar una sèrie de menjadores en aquells punts 
del municipi de Sant Vicenç de Castellet on hi havia 
colònies de gats gestionades per l’Ajuntament, sense 
haver de recórrer a adquirir mobiliari urbà nou i 
crear despeses econòmiques i materials. En el marc 
de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, 
i com a exemple d’iniciativa en l’àmbit del reciclatge 
i reaprofitament de recursos, es va decidir conver-
tir antics contenidors en desús de vidres i residus 
orgànics en menjadores per a gats. Per treure més 
partit a la iniciativa, es van organitzar unes jornades 
en què alumnes de 3r d’ESO de l’IES Sant Vicenç 
de Castellet van poder participar en la preparació 
i decoració amb pintura d’aquests contenidors, 
contribuint així a la millora del medi urbà al mateix 
temps que adquirien conscienciació en temes de 
reciclatge i medi ambient.

RECIGATEM    
RECONVERSIÓ DE CONTENIDORS EN DESÚS 
EN MENJADORES PER A GATS 

Benestar animal

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1842
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1839
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La gatera municipal va ser inaugurada l’agost del 
2020 per ajudar a la gestió dels gats de carrer, amb 
la finalitat de millorar el seu benestar i reduir els 
problemes de convivència entre aquests animals i 
la ciutadania. Es tracta d’una instal·lació construïda 
amb l’objectiu d’albergar gats sense propietari ni 
propietària de manera temporal, ja sigui perquè 
s’han de reubicar, requereixen tractaments veteri-
naris o necessiten un lloc per viure abans no siguin 
adoptats per una família. La seva gestió s’està duent 
a terme de manera conjunta i coordinada entre 
l’Ajuntament i Barbecats, una de les entitats anima-
listes del municipi.

GESTIÓ DE GATS DE CARRER    
GATERA MUNICIPAL PROVISIONAL 

BARBERÀ DEL VALLÈS

BP

La campanya municipal “Reconnecta’t” vol prevenir 
i conscienciar la població, concretament els infants i 
els joves, dels riscos de l’ús abusiu de les pantalles. A 
través de la sensibilització comunitària, la campa-
nya posa de manifest la importància de tenir uns 
bons hàbits saludables amb relació a les pantalles, i 
informa dels problemes físics, socials i cognitius que 
pot comportar-ne un mal ús.  
La iniciativa neix del Pla local en prevenció de dro-
gues “En positiu”, juntament amb el Punt d’Asses-
sorament en Salut (Servei PASSA). Durant el curs 
2020-2021 la campanya “Reconnecta’t” ha tingut 
diverses actuacions dirigides a diferents franges 
d’edat: de 0 a 3 anys, enfocades a les famílies; de 4 a 
7 anys, dirigides tant a les famílies com als infants; 
de 8 a 12, també enfocades a famílies i infants, i 
finalment a joves de més de 12 anys, a qui s’han 
dirigit de forma directa. S’han creat fulletons físics 
i en format digital segons cada franja d’edat amb 
diferents recomanacions per a tota la població de 
Montcada i Reixac. Paral·lelament també al llarg del 
curs s’han dut a terme diverses xerrades i forma-
cions tant per a professionals que treballen amb 
joves i infants, com per a famílies, infants i joves als 
centres públics i instituts.

CAMPANYA “RECONNECTA’T”    
PREVENCIÓ DE L’ÚS ABUSIU DE PANTALLES 

Informació i sensibilització

MONTCADA I REIXAC

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1866
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1811
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L’Aula de Salut és una experiència impulsada des 
de l’Àrea de Promoció de la Salut de l’Ajuntament 
de Rubí. És un servei dedicat a oferir informació 
als ciutadans sobre temàtiques relacionades amb 
la salut. La idea en què se centra aquesta iniciativa 
és donar, des de l’Administració, una resposta a la 
sobreinformació o desinformació a la qual en mol-
tes ocasions la ciutadania es veu sotmesa a l’era de 
les xarxes socials i els smartphones. S’hi organitzen 
xerrades, dirigides per representants dels organis-
mes de l’àmbit de salut del municipi, on s’aborden 
de manera accessible temàtiques com la salut men-
tal, la nutrició o les malalties cròniques. Després 
d’un paquet de xerrades dutes a terme l’any 2021 al 
voltant de temàtiques condicionades per la realitat 
de la COVID-19, el 2022 s’inicia la segona edició 
d’aquest programa que amplia ara el seu ventall i 
format divulgatiu.

AULA DE SALUT    
XERRADES DIVULGATIVES SOBRE  
LA SALUT 

Informació i sensibilització

RUBÍ

PS

Aquesta pràctica parteix d’una iniciativa del Servei 
de Salut de l’Ajuntament de Sabadell que té com a 
objectiu millorar la capacitat de detecció i control 
de brots de legionel·la al municipi. La legionel·la és 
una malaltia que es contagia per via respiratòria, i 
existeixen certs equipaments com ara aires con-
dicionats i circuits de tractament d’aigua que són 
presents a moltes instal·lacions i que poden servir 
per reproduir i propagar brots; per tant, la detecció 
ràpida de brots i equipaments que puguin servir 
com a punts de propagació és vital per evitar danys 
en la salut dels ciutadans. Per tal de millorar la 
capacitat de detecció i reacció davant de brots, des 
del Servei de Salut s’ha ideat una eina informàtica 
que combina les bases de dades d’equipaments sus-
ceptibles de ser focus de legionel·la i les dota d’una 
interfície que permet la consulta i actualització de 
les seves dades.

APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA 
GESTIÓ DEL CENS D’INSTAL·LACIONS 
AMB RISC DE DISPERSIÓ DE LA 
LEGIONEL·LA 

Riscos ambientals

SABADELL

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1838
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1844
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Altres pràctiques interessants

El servei de control de mosquits del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat va posar en marxa un servei 
que permetia a la ciutadania notificar la sospita 
de llocs de cria de mosquits en terrenys privats i 
demanar una intervenció de l’Administració. Aquest 
servei sorgeix com a solució a la dificultat que per 
qüestions legals hi ha a l’hora que l’Administració 
intervingui amb tasques de control de plagues en 
terrenys privats de manera arbitrària, i que permet 
que siguin els mateixos propietaris o veïns els que 
prenguin la iniciativa i demanin l’assistència del 
servei. Al llarg dels anys, i de manera accentuada 
arran de l‘aparició del mosquit tigre, el servei ha 
atès 5.500 sol·licituds d’inspecció, que a més han 
servit per generar un elevat volum de dades sobre la 
distribució i particularitats dels mosquits i els seus 
llocs de cria al Baix Llobregat.

SUPORT A LA COMUNITAT EN LA 
DETECCIÓ I EL CONTROL DE LLOCS 
DE CRIA DE MOSQUITS EN ÀMBITS 
PRIVATS 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

PS

PROJECTE CON-TACTE // PARETS DEL VALLÈS
Un dels impactes més greus de la situació sanitària 
sense precedents que estem vivint és l’impacte en 
la salut mental dels joves, que mostren ara més 
necessitat de suport que mai i demanen activament 
un servei d’ajuda en aquest àmbit. És per això que, 
a banda de la psicoteràpia, és important donar 
eines als joves perquè puguin gestionar millor les 
seves emocions, aprendre sobre ells i elles mateixes 
i teixir una xarxa de suport al municipi. El projecte 
Con-Tacte està obert a tot el jovent per fer consultes 
directament o amb cita prèvia. Es fa un acompanya-
ment i seguiment i, si es creu oportuna o necessària 
l’atenció psicològica o la implicació d’algun altre 
servei, es fan derivacions.

PROGRAMA JPK // PINEDA DE MAR
JPK és un programa d’oci alternatiu i saludable per a 
joves més grans de 18 anys amb l’objectiu de generar 
espais de relació que permetin identificar inquie-
tuds compartides per transformar-les en propostes 
d’acció comunitàries i oferir als joves alternatives 
d’oci que transformin la seva realitat, especialment 
en termes d’oci saludable i socialització. A més, es 
busca aconseguir que siguin responsables de l’auto-
gestió del propi oci juvenil, acompanyant-los en l’ús 
i gestió dels espais de la ciutat.

CAMPANYA MUNICIPAL D’IDENTIFICACIÓ 
GENÈTICA PER A LA PROTECCIÓ I TINENÇA 
RESPONSABLE DE LES MASCOTES // 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
L’Ajuntament de Cornellà disposa d’un registre cen-
sal caní municipal per tenir identificats tots els gos-
sos de la ciutat, tal com es recull als articles 92 i 95 
de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, 
on s’estipula l’obligatorietat d’identificar els gossos, 
que ha de ser tant per microxip homologat com per 
patró d’ADN. L’objectiu d’aquesta iniciativa és doble: 
per una banda, preservar el benestar de l’animal i 
reduir el maltractament i la taxa d’abandonaments 
i, per l’altra, contribuir a solucionar problemes de 
salubritat, neteja urbana i convivència ciutadana.

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1862
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Altres pràctiques interessants

PROMOCIÓ DE LA SALUT MENTAL I EL 
BENESTAR EMOCIONAL // CASTELLBISBAL
Fins ara, la promoció de la salut molts cops s’ha dut 
a terme sense tenir en compte les necessitats reals 
de la població, i això ha provocat que no s’assolissin 
els objectius inicialment predeterminats. L’Ajunta-
ment de Castellbisbal ha fet arribar una enquesta 
als joves del municipi per tal de conèixer els seus 
interessos i preocupacions i poder elaborar un 
pla estratègic en conseqüència, dins dels següents 
àmbits: addicció a substàncies, addicció a panta-
lles, prevenció del suïcidi, tractament del dol i del 
dol perinatal, transtorns de conducta alimentària, 
primers auxilis psicològics i promoció del benestar 
emocional i personal.



GOVERNS DE VIDRE AMB 
CONTROL DEMOCRÀTIC

El món local ha recollit el clam de la ciutadania 
per una major transparència i control dels 
assumptes públics. Aquestes demandes es veuen 
reflectides en un conjunt de accions que impulsen 
el control democràtic, la millora en l’atenció 
ciutadana i l’accés a la informació.

Transparència
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El Pla de reactivació local (PRL) 2021 de l’Ajunta-
ment de Viladecans és la segona edició d’aquesta 
iniciativa, dirigida a impulsar un paquet d’accions 
en àmbits clau del municipi per tal de fer front als 
efectes negatius que la pandèmia de COVID-19 ha 
causat en els àmbits econòmic i social. Tot i que la 
primera edició comptava amb una eina bàsica de 
consulta de seguiment per a la ciutadania, de cara 
a l’edició 2021 es va decidir reforçar aquest aspecte. 
Al llarg del període de realització del PRL 2021, 
els ciutadans interessats a conèixer el seu grau de 
compliment podien accedir a un web on de manera 
periòdica s’actualitzaven les dades de progrés de 
cadascuna de les accions, així com costos econò-
mics, impactes pel que fa a creació de treball, públic 
objectiu i nombre d’usuaris o ciutadans afectats per 
la mesura. Aquest seguiment s’ha fet de manera 
quantitativa mitjançant l’eina Gobierto i de manera 
qualitativa mitjançant entrevistes a la ciutadania 
per aprofundir el coneixement d’algunes actuacions 
concretes.

EINA GOBIERTO    
METODOLOGIA DE SEGUIMENT DEL PLA DE 
REACTIVACIÓ LOCAL 2021 

Reactivació econòmica

VILADECANS

PS

La Fira de la Contractació és un espai de trobada 
virtual entre la Paeria de Lleida i empreses privades 
del territori amb potencial de convertir-se en pro-
veïdors de serveis. L’objectiu de la Fira és servir com 
un expositor dels contractes de servei que ofereix 
l’Ajuntament i permetre l’accés a aquests de manera 
transparent a empreses locals, promovent la parti-
cipació de petites i mitjanes empreses i la innovació 
en la contractació pública. Durant els tres dies en 
què s’ofereix aquest espai, es pot accedir a la infor-
mació sobre els contractes disponibles al web de la 
Fira, i des d’allí mateix concertar una entrevista en 
format virtual mentre dura la Fira amb els respon-
sables de cada contracte. Amb una primera edició el 
2021, al febrer de 2022 l’experiència es va consolidar 
amb una segona edició on es van presentar 107 con-
tractes amb un import total de 20,5 milions d’euros, 
que van atreure 42 empreses del territori.

FIRA DE LA CONTRACTACIÓ    
JORNADA VIRTUAL PER A LA PROVISIÓ DE 
SERVEIS I CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Millora de la gestió

LLEIDA

PS

https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1840
https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1836
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Altres pràctiques interessants

EL GOVERN DE LES DADES, CICLE DE VIDA DE 
DADES DEMOGRÀFIQUES // VILADECANS
Aquest és un projecte que ha servit per començar 
a governar les dades de tota l’organització i que 
s’estendrà a la resta d’àmbits. Amb aquest cicle de 
vida de dades demogràfiques es millora l’eficiència 
i l’autonomia dels tècnics/ques municipals que ne-
cessiten fer consultes de dades del padró municipal, 
garantint la consulta immediata i la protecció de 
dades personals. El projecte ha donat accessibilitat 
a temps real a aquestes dades i n’ha promogut l’ex-
plotació per facilitar la presa de decisions tècniques 
i polítiques.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE 
SERVEIS // VILADECANS
Amb la definició del sistema de gestió de les cartes 
de serveis de l’Ajuntament de Viladecans es vol 
aconseguir, d’una banda, disposar d’un instrument 
que defineixi la carta de serveis com a document 
que ofereix informació d’un servei i d’uns compro-
misos a què s’obliga la pròpia Administració, i, de 
l’altra, ser el catalitzador del canvi de paradigma de 
la relació existent entre administració i administrat 
per anar a un model de gestió que focalitza la mira-
da sobre la qualitat dels serveis, la millora contínua i 
la participació de la ciutadania tenint en compte les 
seves expectatives, a més de potenciar el feedback 
en la comunicació constant entre l’organització i els 
seus usuaris, la presa de decisions i l’elaboració de 
polítiques actives.

ANUARI ESTADÍSTIC 2021 INTERACTIU  
// VILADECANS
L’Anuari estadístic de Viladecans és un producte 
actiu des de fa més de quinze anys que ha anat 
creixent any rere any. En l’edició del 2021, que s’ha 
fet pública al febrer de 2022, s’ha treballat amb 
una eina interactiva que en facilita la consulta, 
així com la interpretació de les dades, donant més 
protagonisme als gràfics i a la interacció amb les 
persones que el consultin ja que poden filtrar la 
informació que més els interessi. També serveix per 
a la rendició de comptes i per a la presa de decisions 
polítiques.
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