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L’any 2010 arriba a Salt el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
(PICI) de la mà de l’Obra Social “la Caixa”, que aquell any fa una decidida 
aposta per contribuir a la cohesió social i la convivència en diversos municipis 
d’arreu de l’Estat Espanyol amb un alt índex de població de procedències 
diverses. Així, al setembre d’aquell any s’estableix un conveni de col·laboració 
entre l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament i el Casal dels Infants, entitat a qui 
se li fa l’engrescador encàrrec de desenvolupar el projecte a Salt seguint la 
metodologia d’acció comunitària, és a dir, promovent espais de trobada entre 
els diferents de agents de la comunitat i facilitant la participació, la coneixença 
mútua i la interrelació positiva entre els diversos col·lectius presents al 
municipi. Posteriorment, s’afegeix al conveni el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, en tant que part directament implicada en el desenvolupament 
del projecte. 
 
A partir d’aleshores es posa en marxa l’engranatge per fer una anàlisi de 
situació a Salt, dels recursos existents al municipi que ja estan treballant 
en l’àmbit de l’educació, la salut, l’acció social... i es comencen a establir 
contactes per tal d’involucrar als diferents agents de la comunitat en un 
procés de creació que requereix la participació de tota la comunitat. Tècnics 
municipals, professionals de l’educació i la salut, representants d’entitats 
ciutadanes, tècnics de les entitats del sector social, representants polítics i de 
la ciutadania... mica en mica es van generant nous contactes i establint noves 
relacions, espais per debatre, per conèixer-se i reconèixer-se... així es van 
generant les condicions necessàries de confiança com a base des d’on construir 
una proposta compartida per millorar les condicions de vida dels infants, els i 
les joves i les famílies de Salt. 

Val a dir que aquests anys de recorregut no han estat fàcils. El repte és molt 
ambiciós; tan ambiciós com necessari: contribuir a que Salt sigui un municipi 
més just i cohesionat socialment, implicant a la pròpia comunitat en la resolució 
de problemàtiques comunes, des de la participació àmplia, superant estigmes 
i prejudicis. Però amb la perspectiva que ens dóna aquests anys de recorregut 
i l’experiència acumulada podem dir que ens trobem en la bona direcció, en el 
camí correcte que ens ha de portar de la utopia a la realitat.

I... com ens plantegem fer aquest camí davant d’una realitat tan complexa?

Teníem clar que, tal i com proposa la metodologia d’acció comunitària, la clau 
està en el treball en xarxa, involucrant en els diferents espais de participació 
a aquelles entitats ciutadanes, professionals i representants polítics i de la 
ciutadania que, per la seva expertesa, coneixements i experiències contribueixin 
a portar a terme les accions prèviament dissenyades i planificades de forma 
conjunta.
També sumant-nos i aportant valor afegit a les iniciatives ciutadanes que ja 
s’estan desenvolupant al municipi i amb les que compartim objectius. 
  
Sabem que el fet d’implicar als diferents actors de la comunitat al voltant 
d’una  Programació compartida és un gran repte ja en sí mateix. Cal ser molt 
conscients dels diferents ritmes, nivells de comunicació, percepcions diverses 
sobre una mateixa problemàtica... però és justament aquí a on radica la garantia 
de l’èxit, en saber conjugar les diferents visions i posar-nos d’acord per actuar 
de forma conjunta.

TEIXINT RELACIONS  
        PER LA CONVIVÈNCIA



L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: el treball en xarxa com base 
Així doncs, al llarg dels anys de trajectòria del Pla comunitari s’ha anat generant una estructura organitzativa que ha anat variant segons el moment i que s’ha 
anat ampliant i ordenant a mida que ha anat evolucionant el procés. És a partir d’aquesta estructura que identifiquem i prioritzem les necessitats detectades en 
l’àmbit dels infants, els joves i les famílies, planifiquem i dissenyem les accions i les portem a terme de forma conjunta i participativa.
El fil conductor de la nostra organització gira entorn als cinc reptes que ens hem fixat i que són alhora els eixos de treball:

Implicar a les famílies 
en l’educació 

dels seus fills i filles

Promoure hàbits 
i estils de vida 

saludables

Fomentar la convivència i els 
valors de respecte cap a l’espai 

públic i l'entorn

Promoure accions 
inclusives de suport 

a l’estudi, la formació 
i l’aprenentatge artístic, 

esportiu i cultural

Promoure el coneixement mutu i 
els valors de respecte i igualtat 

vers la diversitat
Enfortir el teixit social, generar 

xarxes de relació social i millorar 
el sentiment de pertinença i 

identificació veïnal cap al barri

FAMILIES SALUT ENTORNINFANTS
I JOVES

DIVERSITAT I 
PARTICIPACIÓ



Tècnic d´Integració i Convivència
Tècnica de l´Àrea de Salut i Qualitat de vida
Tècnica de l´Àrea d´Educació
Tècnica de Joventut
Tècnica d´Ocupació i Promoció Econòmica
Membre de l´equip assessor de Seveis Socials
Responsable de Participació de l´Ajuntament
Representant de les entitats del sector social a Salt
Representant del Casal dels Infants (entitat que implementa el projecte)

LES COMISSIONS:  
espais amb personalitat pròpia

Cada una de les comissions està encapçalada per una o dues membres del 
Nucli Tècnic (Nucli de l’ETR), a on traslladen i socialitzen la informació, fent 
de nexe de comunicació entre els diferents espais. També cada una d’elles té 
dinàmiques i ritmes propis. Malgrat que, normalment es reuneixen un cop mes, 
hi ha moments en que l’activitat s’intensifica o bé s’espaia, depenent de les 
necessitats de cada pla de treball.

És en aquest espai, doncs, on es prioritzen les necessitats detectades en 
cada un dels àmbits de treball (reptes) i es consensuen les accions a partir de 
l’anàlisi i el debat per part dels seus membres. 

Les Comissions per reptes

N’hi ha cinc i responen a cada un dels reptes.
Estan dinamitzades per les tècniques de referència que formen part també del 
nucli de l’ETR.

Tenen la funció de prioritzar les accions i organitzar els grups d’acció.

Els Grups d’Acció

Són els espais més operatius.
Poden ser integrats per professionals o bé, preferentment, espais de 
participació mixtes amb implicació de representants d’entitats ciutadanes.

N’hi ha que tindran un encàrrec molt concret, com ara recopilar informació i un 
cop acabat l’encàrrec es dissoldran, i n’hauran que requerirà una durada més 
llarga en el temps.

L’Espai Tècnic de Relació (ETR-Nucli)

És l’espai tècnic que coordina el funcionament del Pla i les seves 
comissions i fa seguiment del desplegament del Pla al territori. 

Actualment està integrat per tècnics/ques municipals i del Consorci de 
Benestar Social-Gironès Salt i per dues representants de les entitats 
socials que treballen a Salt.

Els espais de participació que conformen l’estructura organitzativa del Pla comunitari són: 



l’Equip Comunitari

Està integrat per tres tècnics: 

Educador del CBS
Coordinadora del projecte JUGUEM?, de l’Ajuntament
Coordinadora del Pla Comunitari

Funcions:  

Aporta una metodologia d’organització comunitària i un enfocament mediador 
entre tots els protagonistes per crear, millorar i mantenir relacions que, d’altra 
manera, sense l’equip comunitari, serien “improbables”.

Es reuneix, com a mínim, un cop a la setmana per fer propostes tècniques que 
guien i fan avançar el procés un cop validades per l’ETR (Nucli)

l’Espai Tècnic de Relació Global (ETR- Global)

És l’espai a on es troben i s’interrelacionen tots/es els i les professionals que 
treballen al municipi de forma directa o indirecta.

La seva finalitat principal és la d’aportar els elements tècnics-científics per al 
desenvolupament eficaç i eficient dels programes socials requerits per donar 
resposta als diferents reptes mitjançant un triple exercici continu de: 

> Organitzar, potenciar, estimular allò existent al territori, tot establint noves 
i millors accions sinèrgiques i de treball conjunt;

> Crear, motivar, innovar en el camp d’allò que encara no existeix i s’identifica 
necessari i imprescindible impulsar de nou per al bon desenvolupament de la 
intervenció social;

> I finalment, articular y motivar la participació ciutadana diversa 
culturalment en cada acció i/o programa impulsat.

L’ETR és un espai obert a la participació de tots els recursos tècnics i 
professionals que operen -directament o indirectament- en els àmbits 
temàtics identificats com a prioritaris en el sí de la Programació Comunitària 
Intercultural. 

Donant com a resultat una macro organització, estructurada en espais 
plenaris globals i espais temàtics sectorials (comissions), participats per 
diversos recursos tècnics i professionals, amb diferents velocitats d’avenç i 
aprofundiment del procés comunitari i la intervenció social. 



La Comissió Promotora Institucional (CPI)

És l’enllaç entre l’àmbit tècnic i el polític.
Ha de promoure la vinculació de representants polítics amb el Pla i facilitar el 
desplegament de les accions donant suport a la recerca de recursos i aliances 
polítiques necessàries

Està integrat per:
 Regidor de l´Area d´Acció social i habitatge
Directora del consorci de Benestar Socail Gironès-Salt
Cap de l´Area d´Integració i Convivència
Referent del Casal dels Infants, com a entitat que implementa el projecte
Equip Comunitari

L’Espai de Relació Institucional (ERI)

L’ERI és l’espai de relació en el que els i les representants de les diferents 
administracions –públiques i privades- acorden i fan pública la seva implicació 
en el desenvolupament del Procés Comunitari Intercultural en el municipi de 
Salt, assumint les seves finalitats (la convivència i la cohesió social) i la seva 
metodologia, i acordant i integrant les seves autònomes aportacions. És un 
espai obert a noves incorporacions d’aquelles institucions públiques i/o privades 
que assumeixin els principis bàsics que el fonamenten. 

És un espai de consens i de cooperació, que es basa en l’autonomia de decisió 
de cada un dels actors implicats, i té les següents funcions: 

> Facilitar la col·laboració dels diferents recursos en iniciatives comunes, 
afavorir la complementarietat  evitant duplicitats i millorant i optimitzant 
l’organització dels recursos existents per oferir una millor atenció de les 
necessitades del municipi.

> Assegurar l’actualització i disponibilitat de tota la informació relacionada amb 
el procés comunitari pels diferents nivells i protagonistes implicats. 

> Impulsar i realitzar el seguiment dels processos comunitaris i de la 
programació comunitària, a partir de las aportacions que, des de la seva 
autonomia, cada actor està en condicions de posar a disposició en el marco de 
les seves competències. 

> Vetllar per la participació i interacció de tots els protagonistes implicats en el 
procés comunitari. 



FAMILIES SALUT ENTORNINFANTS
I JOVES

DIVERSITAT I 
PARTICIPACIÓ

ERI

ETR 
GLOBAL

NUCLI 
ETR

CPI



LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL: de la reflexió a l’acció

És una eina viva que recull les diferents propostes d’accions que, articulades al 
voltant dels REPTES que hem identificat de forma participada.

El valor afegit que pretenem aconseguir des del Pla comunitari de Salt i a partir 
d’aquesta Programació, és el fet que les accions es desenvolupen des de la 
perspectiva de l’acció comunitària, és a dir, de forma conjunta, coordinada i 
comptant amb la participació dels diferents actors de la comunitat, partint dels 
programes, els espais de participació i els recursos ja existents a Salt, siguin 
públics o privats, i generant una nova manera d’establir xarxes de relacions; 
i és a través del propi procés d’identificació, de disseny i de realització de les 
accions que es busca i es facilita la interrelació entre els diferents col·lectius 
i entre totes les persones implicades, afavorint així la cohesió social i la 
convivència.

L’eix central de la Programació Comunitària és, doncs, abordar de forma 
conjunta i transversal aquelles problemàtiques que afecten directament als 
nostres infants, els i les nostres joves i les famílies que viuen a Salt, amb tota la 
seva diversitat i complexitat, i des d’una perspectiva intercultural.

A banda de l’impacte que generen les activitats, el més rellevant del procés 
d’identificació, planificació, disseny i execució d’aquestes accions és les 
relacions que establim amb diferents actors clau del municipi. La cerca de 
complicitats és un factor estratègic que té tanta importància com els propis 
resultats de les accions programades. Així, per organitzar el Salt Obert per 
Vacances comptem amb la complicitat de les associacions de veïns i veïnes de 
diferents barris, i també d’entitats culturals, esportives i mediambientals del 
municipi; la col·laboració en el mercat de les AMPES ha permès establir un 
vincle amb la coordinadora d’aquestes entitats formades per famílies; el debat 
sobre la identitat saltenca ha facilitat el contacte amb joves... per citar alguns 
exemples.  



FAMÍLIES

JOC SEGUR 
AL CARRER

ESPAI
FAMÍLIES

Implicar a les families en 
l´educació dels seus fills i filles

Sensibilitzar les famílies 
sobre la importància de 
fer un acompanyament 

adequat als fills/es 
petits/es en l'espai 

públic.

Educadora Coordinadora 

Coordinació dels 
agents de l'espai 

públic i veïns, per tal 
de realitzar actuacions  

de millora de la 
seguretat dels infants 
en els espais de joc al 

carrer.

Promoció d'un 
espai familiar obert a tota la 
comunitat a on es realitzen 

activitats programades
de forma conjunta amb la 

Comissió d´Infància i Famílies
de l´Ateneu i els diferents 
recursos socioeducatius 

del municipi que 
treballen 

amb famílies.

EducadoraEducadora 

Tècnica d´educació de 
l´Ajuntament

Educadora Tècnica d´Integració Social

Educadors del CBS

Activitats lúdiques 
en format familiar 
un dissabte al mes.

T de Tertúlia, un espai obert 
a les famílies per compartir 

inquietuds i experiències.

Grup Fundació Ramon Noguera



JOCS AL
MERCAT 
DE LES 
AMPAS

SALT 
OBERT PER 
VACANCES

ACTIVITATS 
EN XARXA

CURS 
PRE-MONITOR 

1

Promoure accions inclusives de 
suport a l’estudi, la formació i 

l’aprenentatge artístic, esportiu i 
cultural

Promoure 
el joc 

en família 

Afavorir la cohesió social  i la 
convivència ampliant l’oferta de 
lleure socioeducatiu durant la 
temporada d’estiu adreçada a 

un públic familiar

Promoure els valors 
de la solidaritat i 

el respecte a partir 
de la pràctica 

esportiva i 
de la celebració 

de dates 
destacades

INFANTS
I JOVES

Oferir als 
i les joves uns 

coneixements bàsics 
sobre el lleure 

educatiu i una visió 
àmplia dels recursos 
educatius al municipi

Activitats 
esportives, 
culturals, 

artístiques i de 
natura durant les 
tardes i vespres 
del mes de juliol

Tornejos esportius i celebració 
de dates destacades amb 
infants i joves per treballar 

els valors de la
solidaritat i la cooperació

Tècnica d´Integració
Social (TIS)

Coordinadora CoordinadoraEducador Tarda ObertaEducadora Biblioteca IU Bohigues Coordinadora Coordinadora 

Tècnica de Joventud Educacor

Ludoteca de Salt

Ciutadana de Salt



SALUT

SALUT 
BUCODENTAL

Promoure hàbits 
i estils de vida saludables

Coordinadora Càritas Salt

Responsable del PLIS (CBS)

Promoció de la salut bucodental a partir de la 
millora de la higiene i dels hàbits saludables en 

alimentació, en  coordinació amb entitats, 
programes i serveis existents al municipi

Sessions 
participatives per valorar 

el concepte que té la 
comunitat sobre la cura de 

la boca i les dents, en 
col·laboració amb el programa 

COMSalut

Metgessa del CAP II

Agent Jove de Salut

Responsable 
Programa Salut i Escola

Directora de l’ABS

Treballadora Social 
de l’ABS

Tècnica de l´Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPC)

Tècnic de Dipsalut

Tècnica de Joventut
de l'Ajuntament 

Tècnica de Salut
i qualitat de vida

Assesora CBS Salt



DIVERSITAT I
PARTICIPACIÓ

SÓC 
SALT

Promoure el coneixement mutu i els valors 
de respecte i igualtat vers la diversitat
Enfortir el teixit social, generar xarxes de 
relació social i millorar el sentiment de 
pertinença i identificació veïnal cap al barri

Trobades amb joves 
per millorar les relacions 
socials i la participació

 al municipi

Tertúlia de joves amb polítics 
sobre la diversitat a Salt

Contribuir a la millora del 
sentiment de pertinença a Salt 

i facilitar l'establiment d'un 
projecte vital al municipi

Educadora 

Tècnic de l´àrea d´Integració
i convivència 

Mediadora d´Habitatge VincleCiutadà de Salt

Educadors CBS Salt

Mediadora de Medi Obert Coordinadora TIS IES Salvador Espriu

Debat sobre 
prejudicis viscuts 

pels joves 
de 20 a 30 anys

Reflexions sobre tenir un 
projecte de vida al municipi

Responsable de Participació



ENTORN

SALT + BELL

Fomentar la convivència i els valors de 
respecte cap a l’espai públic i l'entorn.

Promoure la convivència, el civisme i el 
respecte cap al nostre entorn i la 
responsabilitat de la comunitat 

per mantenir l'espai públic

Dinàmiques participatives per cercar 
solucions conjuntes a la problemàtica de la
brutícia al carrer i promoure la 
corresponsabilitat

Recollida d’opinions sobre 
la millora de l’entorn

Contribuir a millorar del nostre 
entorn tant l'urbà com el 
natural, generant consciència 
cívica i corresponsabilitat

Coordinadora del projecte 
JUGUEM?

Tècnic de l´Estació Jove Mediadora de Medi Obert



TROBADA COMUNITÀRIA:  
tres actors, un únic escenri
La Trobada Comunitària és un esdeveniment de gran rellevància en el desenvolupament del Pla. És l’espai a on conflueixen i interactuen els tres protagonistes 
de la comunitat: tècnics, polítics i ciutadans/es, amb l’objectiu d’impulsar conjuntament el Pla comunitari a partir del diàleg i de la posada en comú del treball 
realitzat i del que es preveu portar a terme a partir de les diferents comissions temàtiques.

Al desembre de 2017 vam tenir l’oportunitat de celebrar una Jornada Comunitària a la que van assistir unes 120 persones i en la que vam presentar els reptes i 
vam convidar a tota la comunitat a participar en els diferents espais de l’estructura organitzativa. 

Va ser un moment clau ja que va permetre donar a conèixer el treball realitzat fins aleshores, recollir idees i propostes i establir el diàleg directe entre tots 
els actors de la comunitat reforçant el procés i facilitant la participació i la implicació.



EL PLA COMUNITARI: una mirada al futur
El procés d’implementació del Pla comunitari a Salt està generant un
seguit d’impactes al territori que, malgrat les dificultats, valorem positius i
satisfactoris.

D’una banda, com vèiem, s’ha creat una estructura organitzativa que
enxarxa diferents recursos tècnics i de la ciutadania que són la base a
partir de la qual continuar el procés i consolidar-lo.
Per això, però, cal que l’administració local hi aposti amb decisió per
garantir la continuïtat del procés i, malgrat els canvis a nivell de
representants polítics, un Equip Comunitari propi que l’impulsi.
També cal el suport imprescindible de l’administració supramunicipal i la
implicació de les entitats del sector social que treballen a Salt, facilitant la
coordinació entre programes i serveis, sobretot aquells que afecten
directament a infància, joventut i famílies. Sense aquesta col·laboració
necessària el desplegament del Pla i de la seva Programació serà
impossible. Actualment ja s’estan generant aquests vincles. Ja hi ha
professionals d’institucions públiques i entitats que intervenen en els
diferents espais de participació. Sense ells i elles no existiria l’estructura i
no es podria portar a terme el Pla.

És de justícia reconèixer l’esforç que aquests professionals, més de 40,
estan realitzant per portar a la pràctica l’acció comunitària, aportant la
seva expertesa allà a on participen, ja sigui una comissió o un grup d’acció.
També cal remarcar l’avenç realitzat en l’establiment d’aliances amb
entitats ciutadanes.

De la mateixa manera, és necessari que des de les diferents institucions es
posi el treball comunitari en “el calaix de les feines prioritàries” i es faciliti
la seva posada en pràctica, tal i com ja s’està fent en molts casos.
El Pla comunitari ha d’esdevenir, doncs, un instrument que, liderat des de
l’administració local, faci de nexe i motor i entre tots els recursos i actius
del territori, ja siguin tècnics o de la ciutadania, que treballen per millorar
la qualitat de vida de tots els saltencs i saltenques, amb especial èmfasi en
infants, joves i les seves famílies.

EL PLA COMUNITARI EN XIFRES
Nombre de persones/recursos implicades o col·laboradores des de l´inici 
del procés:

Tècnics: 108        Polítics: 26        Ciutadania: 91

Nombre d’accions portades a terme 2017-2018:  9

Nombre total de persones que han participat en les accions:    1740


