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El full informatiu que teniu a les mans és una publicació periòdica que fa un sintètic recull dels avenços i reptes de futur del procés
comunitari impulsat a Vic des del 2014 en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra
Social “la Caixa” i promogut a la ciutat per l’Associació Tapís i l’Ajuntament de Vic.

EL PROCÉS COMUNITARI DE VIC

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) actua com a impulsor d’un procés col·lectiu de
transformació del context social i de les institucions per adaptar-se als reptes de la diversitat i a les noves
necessitats de la població. Alhora, treballa contra als processos que generen desigualtat i contribueix a fer
possible la participació en igualtat de condicions de totes les persones. Així doncs, el Projecte ICI té per
objectius la millora de la convivència i la cohesió social en l’àmbit local, per afavorir el benestar i la millora
de les condicions de vida dels vigatans i vigatanes.

Imatges corresponents a diversos espais de treball compartits durant el curs 2016-2017

LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA PEL CURS 2017-2018
Per assolir els objectius esperats es continua treballant mitjançant els eixos de treball d’Educació, Salut i
Convivència, els quals permeten abordar la convivència i la gestió de la diversitat de tota la ciutat. El que
es pretén és que es vinculin i coordinin entre ells per poder generar espais de treball en xarxa i així
poder engegar projectes,... propostes i programacions de ciutat, impulsant iniciatives conjuntes i
enfortint la capacitat de la comunitat local per donar resposta col·lectivament als reptes actuals.
A continuació presentem la programació comunitària pel curs 2017-2018, que és la proposta
d’activitats, iniciatives, programes, espais de trobada, etc. consensuades de forma participativa i
previstes en el marc del Projecte ICI juntament amb l’Ajuntament de Vic durant el curs.
Any rere any s’avaluen les accions i les tasques realitzades en cadascun d’aquests espais i eixos de
treball amb l’objectiu de fer més i millors propostes de cara a la programació comunitària següent.

Imatges corresponents a diverses activitats de la III edició del Projecte de Les Tardes d’Estiu al Carrer, juliol 2017

EDUCACIÓ COMUNITÀRIA
Vic és una ciutat que treballa en xarxa en l'àmbit educatiu des de fa molt anys. Hi treballen tots els
centres de la ciutat i s'hi sumen entitats educatives, universitat i entitats del tercer sector d'àmbits
molt diversos. Amb eines com el Pla Educatiu d'Entorn i el Projecte de Ciutat s'entomen
experiències de formació, intercanvi, treball en xarxa i construcció col·lectiva més enllà de les
competències municipals estrictes. També en l'àmbit de les famílies s'ha buscat sempre aquest
entramat de ciutat per aconseguir objectius comuns. Les AMPA de la ciutat, com a representats de
les famílies, tenen sobre la taula el repte de la interculturalitat, sobretot en les seves accions més
enllà de l'escola, les que ja no són d'obligat compliment i que sovint no som experts per entomar.
Per aquest motiu, la programació comunitària en educació se centra en l'àmbit de les famílies.

OBJECTIUS en educació comunitària pel curs 2017-2018







Crear un punt de trobada i de relació de les diferents AMPA de la ciutat de Vic.
Fomentar la participació de tota la comunitat educativa.
Promoure el treball conjunt, on totes les opinions i perspectives són vàlides.
Construir plegats un nou model de l’Escola de Pares i Mares de Vic - Factor Q.
Acompanyar a les AMPA en el desenvolupament d’accions concretes, si s’escau pertinent.
Detectar i donar resposta a les necessitats recollides de les AMPA, generant propostes de treball
a nivell de ciutat: formació, espais de debat,...

Espai de treball: GRUP MOTOR D’AMPA
El grup motor d’AMPA pretén ésser un grup format per un membre de l’AMPA de cadascun dels centres
educatius de la ciutat de Vic amb la finalitat de proporcionar eines de treball per augmentar la participació i
la implicació de la comunitat educativa.
El grup motor d’AMPA el formen els següents agents:
 AMPA de la ciutat (destaquem el fet que a Vic es treballa conjuntament amb les AMPA de centres
públics, concertats i privats, Escoles Bressol i Escola de Música, tant a nivell de ciutadania com a
nivell professional):
o AMPA Escola Andersen, AMPA Escola Vic Centre, AMPA Escola Dr. Joaquim Salarich, AMPA
Escola Guillem de Montrodon, AMPA La Sínia, AMPA Sentfores, AMPA Sta. Caterina de
Siena, AMPA Pare Coll, AMPA Escorial, AMPA Sagrat Cor, AMPA St. Miquel dels Sants,
AMPA Institut Jaume Callís, AMPA Institut de Vic, AMPA Institut la Plana, AMPA La Font,
AMPA L'Estel, AMPA Escola de música i conservatori, AMPA Escola Bressol Municipal Horta
Vermella, AMPA Escola Bressol Municipal Caputxins, AMPA Escola Bressol Municipal
Sanferm.
 Ajuntament de Vic: Tècnica d’educació
 Projecte Intervenció Comunitària Intercultural.

SALUT COMUNITÀRIA
La Salut Comunitària és un concepte actual que pretén canviar la mirada des d’on s’analitza la
salut pública, així doncs, suposa que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços
per tal de millorar la salut i el benestar de la comunitat i de reduir les desigualtat socials. Per tant,
salut comunitària és “el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la
comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la
capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn”.
Vic ja compta amb iniciatives i projectes que treballen la salut de la comunitat, i cada cop més
tendeix a fer partícips aquells a qui van dirigides les accions per tal de fer-los corresponsables de la
seva pròpia salut i al mateix temps la de la comunitat. Amb aquest escenari, i tenint en compte
que a la ciutat no hi havia un espai per treballar aquest tema en concret, el Projecte ICI en el seu
pla de treball del curs 2016-2017 es va proposar de constituir la Taula de Salut comunitària per
generar propostes de treball que ajudin a millorar la pròpia salut i la de la comunitat.

OBJECTIUS en salut comunitària pel curs 2017-2018






Esdevenir un espai de trobada de diferents agents de salut.
Acabar la diagnosi quantitativa en Salut Comunitària.
Començar la diagnosi qualitativa en Salut Comunitària.
Compartir experiències i projectes, bones pràctiques i coneixements d’altres territoris.
Donar respostes a necessitats detectades pels seus integrants i/o per les conclusions que puguin
anar sorgint de la diagnosi.
 Donar a conèixer projectes i entitats que treballen en Salut Comunitària a la ciutat

Espai de treball: TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA DE VIC (TSCV):
La Taula de Salut Comunitària de Vic està formada per diferents agents relacionats en l’àmbit de la salut,
alguns de locals i d’altres de comarcals, fet que ajudarà a poder conèixer experiències dels territoris veïns, i
al mateix temps poder tenir un mirall on poder-se comparar i avaluar.
Els agents que actualment formen la TSCV són els següents, oberts a incloure’n d’altres si s’escau:











Ajuntament de Vic: Tècnica del servei municipal de salut
Agència de Salut Pública
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
EAP Vic
EAP Vic Nord
Consorci Hospitalari de Vic
ASSIR
Osonament
Col·legi de Farmacèutics
Projecte Intervenció Comunitària Intercultural

CONVIVÈNCIA
La Taula de Convivència neix en un moment en el que la Xarxa d’Acollida Municipal de Vic (XAM) fa
el pas de l’acollida a la convivència i per tant dóna entrada a nous professionals i entitats. Aquest
és el punt d’inflexió que evidencia la necessitat d’un grup de treball més operatiu on hi siguin
presents aquelles entitats i persones tècniques que treballen directament i de forma diària amb la
convivència de la ciutat de Vic.
La Taula de Convivència formada doncs per tècnics i entitats té com a finalitat esdevenir
l’observatori de la convivència de la ciutat, de manera que siguin els professionals que la formen
els que tractin les línies de cap a on s’han de posar esforços, o per on s’ha de començar a treballar
per millorar certes preocupacions que els professionals de la XAM han identificat com a necessàries
i en algunes ocasions prioritàries.

OBJECTIUS en la convivència pel curs 2017-2018
 Donar resposta a les preocupacions i propostes detectades, definides i prioritzades pels
professionals que formen la XAM.
 Elaborar un mapeig dels projectes i iniciatives vinculades a la convivència a la ciutat.
 Ser una xarxa/espai per la ciutat, on treballin col·laborativament tècnics i entitats del territori.
 Esdevenir un aglutinador de projectes que s’estiguin treballant a la ciutat: obrir-los i fer-los
créixer.
 Visualitzar les iniciatives i la tasca que es realitza a la ciutat en relació a la convivència i la
cohesió social.
 Promoure accions comunitàries que contribueixin a la millora de la convivència i la cohesió
social.

Espai de treball: TAULA DE CONVIVÈNCIA DE VIC (TCV):
La Taula de Convivència de Vic està formada actualment pels següents agents, oberts a incloure’n d’altres si
s’escau.
 Ajuntament de Vic: Acollida, Participació, Ciutadania, Civisme, Cooperació, Serveis Socials,
VicDonesSIADOsona, Mediació, Cultura, VicJove, Educació
 Creu Roja
 Associació Tapis
 Casal Claret
 Càritas
 Projecte Intervenció Comunitària Intercultural

COM PODEM CONÈIXER QUIN NIVELL DE CONVIVÈNCIA HI HA A VIC?
Al Projecte ICI proposem utilitzar els següents indicadors qualitatius per valorar la convivència a la ciutat.

VIU EL CARRER!
Viu el carrer! és una proposta socioeducativa que ofereix activitats esportives i de lleure, gratuïtes, a les
tardes, a diferents places i parcs de la ciutat de Vic durant els períodes no lectius, amb l’objectiu de
promoure els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat, i
sobretot, la diversió.
Viu el carrer! és el relleu del Projecte de les Tardes d’Estiu al Carrer que el curs 2016-2017 ha organitzat
la seva III edició, incloent la VII edició del torneig de futbol Champions Vic. S’han ofert 25 activitats
diferents, organitzades gràcies a la implicació de gairebé 90 persones - tècniques, ciutadania, i políticsles quals s’han sentit compromeses amb el procés comunitari, i corresponsabilitzades en la millora de la
convivència a la ciutat de Vic. Un total de 1057 persones (infants, joves i famílies) han participat del
projecte, de les quals 187 ho han fet com a membres d’algun equip de la Champions Vic.
La programació proposada s’emmarca dins les accions extraordinàries del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI), i també tindrà en compte el nou Pla de l’Esport de l’Ajuntament de Vic, el
qual vol fomentar l’esport que es practica als carrers, pistes i altres espais de la ciutat.

OBJECTIUS del Viu el carrer! pel curs 2017-2018
 Contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social de Vic mitjançant el treball comunitari
als espais públics de la ciutat.
 Organitzar una bona i àmplia oferta d’activitats a l’espai públic dirigida a infants, joves i famílies en
diferents moments de l’any a la ciutat de Vic
 Plantejar propostes de campionats de diferents esports que puguin anar adreçats a un públic amb
interessos diferents.
 Aconseguir la màxima participació d’infants, joves i famílies en les activitats i els campionats
d’esports que s’organitzin.
 Visualitzar i viure l’ús de l’espai públic amb valors i comportaments alineats amb una bona
convivència.
 Implicar al màxim d’agents possibles en el procés, la implementació i l’avaluació, per anar
avançant i assolint els objectius proposats.
 Tenir en compte la perspectiva de gènere en totes i cadascuna de les activitats que es proposin.
 Generar treball en xarxa per potenciar la participació activa d’entitats i agents actius del territori

Espais de treball
El grup de treball Viu el carrer! és una comissió de treball de la Taula de Convivència formada per molts
professionals de diferents àrees, els quals es convoquen en diferents moments en funció de la seva funció i
implicació dins del projecte. Són organitzadors del projecte innovador els següents agents:
 Ajuntament de Vic: Mediació, Serveis
Socials, VicJove, Ciutadania, Educació, Salut.
 Casa d’Oficis,
 CAP El Remei,
 CAP Nord,
 Associació Tapís,
 Associació Disminuïts Físics d’Osona,
 Agrupació de Sords de Vic i Comarca,
 Creu Roja,









Casal Claret,
Llar Juvenil,
Centre Obert,
Joguines sense fronteres,
Institut Municipal d’Esports,
Consell Esportiu d’Osona,
Projecte
Intervenció
Intercultural.

Comunitària

Per a més informació, contactar i/o participar:
638 800 637
equipicivic@tapis.cat
Centre Cívic Can Pau Raba
C/ Raval Cortines, 24
www.procescomunitarivic.cat

Amb la col·laboració de:

IntervencioComunitariaInterculturalVic
@p_comunitarivic
https://www.youtube.com/channel/UCLk2qNgcojLcD_RURWlH_8g
m/channel/UCLk2qNgcojLcD_RURWlH_8g

