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ORGANIGRAMA OSONA SERVEIS SOCIALS

Els professionals de serveis socials s’estructuren amb àrees de treball 
totalment transversals entre elles:

01 Àrea de Serveis Socials Bàsics
02 Àrea d’Inclusió Social i Desenvolupament Comunitari
03 Àrea d’Infància, Adolescència i Família
04 Àrea de Promoció a l’autonomia i Atenció a la dependència
05 Àrea de Polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI

ÀREES
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Aquesta àrea és la porta d’entrada el sistema de serveis  socials i està 
integrada per professionals, treballadors/es socials, educadors/ es socials, 
treballadores familiars i personal de diferents disciplines que estan al 
primer nivell d’atenció pública de la xarxa de serveis socials. Aquests 
professionals estan a cada un dels 50 municipis de la comarca d’Osona i 
tenen com a funció conèixer, prevenir i activar intervencions destinades a 
promoure la inclusió social de persones, famílies i grups socials.

arufiv
Nota
A Osona hi ha 4 Àrees Bàsiques de Serveis Socials. ( Consell Comarcal , Mancomunitat, Manlleu i Vic). Consell Comarcal agrupa 35 municipis i alguns serveis d'àmbit comarcal. El Consell Comarcal gestiona i organitza els serveis Socials a través del Consorci osona de Serveis Socials que presta serveis socials  a 35 municipis i els d'àmbit comarcal els 50 municipis d'Osona
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El 2017 els equips han quedat organitzats per territoris de la següent manera:

Voltreganès, Torelló i Centelles no estan a la gestió del 
Consorci però tenen una organització similar i també 
s’organitzen fent una atenció més especialitzada a 
gent gran o estan en camí de fer-ho.

Amb aquesta nova organització dels equips es busca 
tenir referents clars en els territoris i que puguin ser 
els tècnics de referència pels diferents agents que 
actuen en els municipis.
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Treball grupal i comunitari
Els serveis socials bàsics  utilitzen el treballen comunitari i 
grupal com a metodologia de treball per apoderar la població 
i fer-los partícips.  En aquest sentit el  2017 s’han continuïtat 
realitzant grups d’acompanyament socioeducatiu a diferents 
municipis de la comarca d’Osona per persones en situació de 
vulnerabilitat social, concretament al territori s’han realitzat un 
total de 9 grups i atès a 133 persones. S’han portat a terme 
grups a Sant Pere de Torelló, Voltreganès, Sant Julià de Vilatorta 
i Santa Eugènia de Berga.

S’ha donat continuïtat als projectes comunitaris de la xarxa 
alimentària al municipi de Sant Pere de Torelló: els horts 
socials comunitaris i les cuines col·lectives. S’ha iniciat també 
un projecte pilot amb targetes moneder que han de substituir 
els bancs d’aliments. El que pretenen aquests projectes és 
empoderar els participants i dignificar el concepte d’ajuda 
alimentària.

Al 2017 també s’ha donat continuïtat el Programa Pedala; un 
projecte que té per objectiu la inserció laboral a través d’un 
recorregut pensat amb 4 fases en funció de les habilitats i 
capacitats dels participants. Els tècnics s’han continuat formant 
per treballar en grup. 

Amb els infants i joves cal destacar el segon any del programa 
Esport amb valors amb la participació de Prats de Lluçanès, 
Santa Eugènia de Berga, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de 
Torelló, Balenyà, Sant Julià de Vilatorta i L’Esquirol  amb més 
de 70 infants i amb una trobada final a Sant Vicenç de Torelló.

Continua la implementació dels tallers d’habilitats parentals amb 
treballadors socials i educadors socials per acompanyar-los a 
millorar les habilitats parentals i millorar les relacions amb els 
seus fills i filles. També continuen els programes de voluntariat 
jove que es fan a l’estiu a diferents municipis en col·laboració 
amb els punts joves. L’Esquirol, Prats de lluçanès, Calldetenes i 
Santa Eugènia són municipis on s’han portat a terme.
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ÀREA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Aquesta àrea aglutina els programes i serveis que tenen per objectiu principal el 
suport i acompanyament a tots aquells col·lectius amb més vulnerabilitat social. 
És una àrea que treballa d’una manera molt transversal amb tota la xarxa de 
serveis de la comarca. El creixement de la desigualtat i la pobresa en els darrers 
anys ha originat canvis substancials en les estructures de suport familiar i de les 
relacions intergeneracionals, com una nova manera de fer front a la crisi, l’atur i 
l’exclusió social.

És necessària, per tant, una nova visió sobre els mecanismes i els programes de 
cohesió i d’inclusió social, d’enfocament comunitari, de lluita contra la pobresa i 
d’aprofitament de les energies col·laboratives i pel bé comú. L’atur i la pèrdua de 
l’habitatge, com a problemes estructurals, també requereixen un nou enfocament 
de les polítiques socials.

L’any 2017 s’ha consolidat aquesta àrea de suport a serveis socials bàsics amb 
suport específic i amb l’objectiu de donar informació ràpida i àgil als professionals 
de serveis socials per donar resposta sobre tot als temes relacionats amb habitatge 
i pobresa energètica.

S’han consolidat els circuits per donar compliment a la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la 
pobresa energètica. S’han realitzat 919 cartes informant de l’opció de presentar  
informes d’exclusió residencial per tal de protegir a usuaris vulnerables de possibles 
talls amb les companyies d’aigua, llum i gas així com també s’han consolidat els 
convenis de col·laboració amb les companyies de subministraments. D’aquests 
s’han realitzat 404 informes positius per evitar talls.

arufiv
Nota
treballadors socials i educadors socials 

arufiv
Nota
En els 35 municipis adherits a la gestió de servis socials del Consorci 

arufiv
Nota
308 informes positius
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Des de la Comissió s’ha treballat en l’elaboració d’uns Procediments d’actuació 
per al compliment de la Llei 24/2015 i s’han seguit implementant mesures 
preventives com les auditories energètiques amb l’Agència d’Energia d’Osona o la 
Diputació de Barcelona, que aquest 2017 ha concedit 70 auditories energètiques 
per tal de realitzar-les del Consorci. 

En relació a la xarxa alimentària cal destacar que continua la col·laboració amb el 
Seminari de Vic per la distribució de menú de baix cost. Amb aquest sistema s’han 
atès 170 persones i s’han distribuït 6.273 menús el llarg del 2017. 

També cal destacar la xarxa d’acolliment residencial d’urgència. Aquesta xarxa 
està formada per tres recursos principals que acullen a les persones que de 
forma sobtada no poden realitzar la seva estància en el seu habitatge habitual per 
algun problema sobrevingut. Aquests recursos són l’alberg, el seminari i els pisos 
d’estada temporal.

Al 2017, l’alberg va acollir un total de 7 persones soles,  el seminari 9 unitats 
familiars i un total de 13 persones de les quals 4 eren menors de 16 anys. Els 
pisos d’estada temporal han donat resposta a 26 unitats familiars i un total de 42 
persones, de les quals 7 eren menors de 16 anys.

Aquesta àrea està integrada per professionals ( psicòlegs, pedagogs, educadors 
socials i treballadors socials ). 

Educadors socials i treballadors socials dels equips de serveis socials bàsics 
que fan tota la intervenció social amb famílies, infants i joves i treballen amb la 

ÀREA D’INFÀNCIA, FAMÍLIA I ADOLESCÈNCIA

arufiv
Nota
23

arufiv
Nota
37
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resta de la xarxa d’atenció com l’equip que desenvolupa l’atenció a la infància i 
adolescència en risc social. 

Hi ha l’equip de L’EAIA i el SIFE que han atès 298 i 58 infants respectivament, 
aquests dos equips intervenen amb les situacions de més risc pels infants i 
adolescents tot acompanyant a les seves famílies per dotar-los de més eines per 
atendre’ls adequadament. 

Per donar compliment a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats a la infància 
i adolescència tots treballa transversament amb tota la xarxa d’atenció a la 
infància i adolescència. Fruit d’aquest treball amb xarxa destacar del 2017;  

Continuïtat del programa enxaneta que el curs 2017/18. Ja hi ha una primera 
avaluació feta per l’UVIC que demostra l’eficàcia del programa en la millora de 
l’èxit escolar . És clau buscar la participació de les famílies. 

S’han consolidat els serveis intervenció socioeducativa a Santa Eugènia i Prats de 
Lluçanès i a Centelles. Destacar l’èxit de les colònies que es van fer compartides 
amb els 3 espais. La possibilitat que es coneguessin els infants dels 3 municipis 
en una ambient lúdic va obrir un ventall d’oportunitats per fer més activitats 
conjuntes.

Destacar els 110 tallers que s’han fet als instituts de secundària i que han atès 
a 1210 joves amb taller de prevenció de drogues , bullyng, relacions abusives.

Aquests tallers són una aposta de treball preventiu  entre el SIAD, Oficina jove i 
serveis socials

També destacar la convocatòria  de suport pel l’adquisició de llibres i participar 
a activats escolars. S’han pogut atendre 1450 infants , d’aquests 650 infants 
estan amb situació de risc social i tots estan per sota dels 18.000 euros anuals 
d’ingressos de la unitat familiar. 
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A la convocatòria s’hi va afegir la convocatòria per casals d’estiu  que s’hi 
van acollir 150 infants. Aquest convocatòria té per objectiu aglutinar tots els 
programes de prevenció de pobresa infantil i poder donar continuïtat al suport 
econòmic a les famílies.

Del 2107 destacar el Programa Pasa és l’acrònim de Programa Alternatiu a la 
Sanció Administrativa en tinença i consum d’estupefaents per part de menors 
d’edat.

Va dirigit a noies i nois majors de 14 anys i menors de 18 no reincidents, és a dir, 
que sigui la primera vegada que se’ls ofereix la possibilitat d’adherir-se aquest 
programa.

El treball ha estat coordinat des del Consell Comarcal, Mossos d’Esquadra, 
Policies Locals i les educadores i educadors socials de cada municipi. L’objectiu 
d’enguany era consensuar i clarificar el circuit, reescriure el protocol per adaptar-
lo a les necessitats actuals, ordenar la base de dades i formar a les educadores 
per empoderar-les en aquest nou procés. Així, ampliar l’àmbit d’intervenció a la 
totalitat de la comarca. 

Els resultats d’aquest any són molt bons s’han fet dues reunions de coordinació 
amb la participació de tots els agents implicats: Mossos d’Esquadra, Policies 
Locals i educadors i educadores on s’han posat en comú tots els dubtes i 
inquietuds i s’han recollit tots els punts de millorar. La formació finalment es 
realitzarà a principis de 2018. 

Les dades quantitatives a nivell comarcal són les següents: 
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En aquest cas, era molt important la recollida d’informació ja 
que és el segon any consecutiu que hem pogut obtenir dades 
quantitatives i ordenades de la participació al programa. 
De cara a l’any vinent, podrem començar a treballar en 
determinar informacions més precises i exhaustives.

La prioritat del programa Pasa és crear vincle amb el jove. A partir d’aquí poder 
vincular les seves necessitats amb professionals de territori i serveis especialitzats. 
En casos de consum problemàtic i/o dependència s’està estructurant un circuit 
de derivacions específic implicant els serveis CSMIJ, Xarxa Salut i Escola, Centres 
Educatius i el Servei d’Atenció en Drogues i pantalles del Consell Comarcal. 

Destacar també Pla de bones pràctiques a l’hora de planificar esdeveniments 
d’oci nocturn en el marc del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona del 14 
de setembre de 2016 es transmet la necessitat de treballar la prevenció en 
l’organització d’esdeveniments d’oci nocturn per part dels Ajuntaments. És per 
aquest motiu, que es decideix crear una comissió d’Alcaldes i Alcaldesses per 
treballar aquest tema específicament.

PARTICIPANTS AL PROGRAMA PASA

Vic 12

Manlleu 10

Torelló 7

Sta. Eulàlia de Riuprimer 2

Taradell 2

Centelles 2

Gurb 2

Tona 1

L’Esquirol 1

Folgueroles 1

Sant Bartomeu del Grau 1

TOTAL (11 municipis) 41

arufiv
Nota
Afegir ". " En el marc
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A nivell tècnic es realitza una exhaustiva anàlisi de les necessitats per definir 
els ítems del contingut i l’estructura del document i es defineix una proposta 
base per treballar. L’objectiu és marcar unes línies de treball comarcal general 
però aplicables a les particularitats i a les diferències contextuals de cada 
municipi.

La proposta tècnica es presenta i es treballa a la Comissió d’Alcaldes i Alcaldesses 
el dia 13 de setembre de 2017 i posteriorment es presenta al Consell d’Alcaldes 
i Alcaldesses del 20 de setembre de 2017.

Finalment s’aprova en ple ordinari per unanimitat. 

Treball per municipis. Campanya de prevenció 2017

El treball en prevenció es realitza segons demanada i disponibilitat traçant un 
projecte conjuntament entre els i/o les tècniques del territori que ho sol·liciten i 
amb la participació activa de la ciutadania, jove o no, involucrada en la planificació, 
realització i avaluació dels esdeveniments.

Treballem enguany a diferents nivells amb: Torelló, Taradell, Centelles, Roda de 
Ter, Sant Julià de Vilatorta, Prats de Lluçanès.

Les accions definides s’engloben en els següents àmbits:

- Formació i actuacions amb joves organitzats

- Accions i intervencions familiars/ciutadania en general

- Actuacions directes en contextos d’oci nocturn

- Treball específic de violències sexistes en contextos d’oci nocturn.
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 Aquesta àrea està integrada per tècnics especialitzats en promoció a l’autonomia 
i atenció a la dependència. Les línies de treball i funcions de les seves tasques 
venen regulades a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia 
personal i d’atenció a les persones amb situació de dependència (LAPAD) i la Llei 
12/2007 de serveis socials. 

El 2017  s’ha gestionat la reorganització dels professionals, que tal com s’ha 
comentat dins serveis socials bàsics hi haurà treballadors socials que atendran 
de manera específica a les persones grans que tenen necessitats associades a 
l’envelliment i dependència. A osona hi ha 27223 persones de més de 65 anys. El 
voltant d’aquesta població hi ha organitzada una cartrea de serveis que va des d 
ela dinamització , promoció de l’autonomia fins l’atenció a la dependència.

 Aquesta àrea està integrada per tècnics especialitzats en promoció a l’autonomia 
i atenció a la dependència. Les línies de treball i funcions de les seves tasques 
venen regulades a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia 
personal i d’atenció a les persones amb situació de dependència (LAPAD) i la Llei 
12/2007 de serveis socials. 

El 2017  s’ha gestionat la reorganització dels professionals, que tal com s’ha 
comentat dins serveis socials bàsics hi haurà treballadors socials que atendran 
de manera específica a les persones grans que tenen necessitats associades a 
l’envelliment i dependència. A osona hi ha 27223 persones de més de 65 anys. El 
voltant d’aquesta població hi ha organitzada una cartrea de serveis que va des d 
ela dinamització , promoció de l’autonomia fins l’atenció a la dependència.

ÀREA DE PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I 
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

arufiv
Nota
cartera 
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Nota
esta repetit s'ha de borrar
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En resum la població més gran de 65 anys és qui aglutina l’ús dels serveis d’aquesta Àrea ; 
un 19,3 % de la població més gran de 65 anys d’edat té reconegut un grau de dependència  
suposen 5264 persones. De les quals un 15,68 % estan a domicili.. Un 7,5 % gaudeix de 
teleassistència ( 2172 persones), un 3,57% ha gaudit del SAD en alguna de les modalitats i 
200 persones han gaudit de les activitats dels Espais Activa’t.

D’aquesta àrea s’ha de fer especial esment del SAD Osona, que el llarg del 2017 ha fet més 
de 800 domicilis i 75.000 hores de servei.

El 2017 SAD Osona ha atès més de 800 domicilis en 
és de 75.000 hores de servei

El usuaris finals totals han estat 919, el mes amb més altes  és el  mes d’octubre amb 645 
persones ateses.
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El servei de productes de suport  ( BAT ) volem destacar la posada en marxa 
del nou servei junt amb Garrotxa i Ripollès.Recordem que El Servei de teràpia 
ocupacional i productes de suport (en endavant BAT), és un servei dins el marc de 
l’atenció domiciliària en Serveis socials. El servei té com a finalitat donar suport 
especialitzat en l’Àrea de l’atenció domiciliària, de forma coordinada amb els/les 
diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques 
d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa. El BAT és entès com un servei i les seves 
intervencions es realitzen a la llar de la persona i família, va dirigit a valorar les 
necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes 
de suport (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’entorn físic domiciliari, 
assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i 
promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.

Aquesta tasca està realitzada per 2 professionals de l’àmbit de la teràpia 
ocupacional (1 compartint la tasca de gestió tècnica) amb el suport de personal 
administratiu i de l’estructura de serveis generals (gestió, jurídica, econòmica,..).

El servei  ha atès  377 persones amb un total de 508 actuacions i s’ha facilitat 
l’accés a 380 productes per un valor de valor de 148.000 euros.
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Les polítiques d’igualtat es gestionen des de l’oficina del VicDones-SIAD tota la 
comarca d’Osona. 

Per una banda, l’actuació de l’oficina és desenvolupar les polítiques públiques 
d’igualtat de gènere posant l’enfoc en l’eliminació de les desigualtats i 
discriminacions de gènere i les violències masclistes. Per altra banda, és 
desenvolupar les polítiques públiques LGTBI per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia. 

L’acció d’aquestes polítiques es centren en el compromís adquirit per l’ens local 
dels dos plans aprovats al juny de l’any passat i amb una vigència fins al 2020.

- Pla marc per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona

- Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona

Una part important de l’oficina és la d’oferir els serveis per a l’atenció directa a la 
ciutadania

El 2017 s’han fet múltiples accions que impliquen diferents àrees, regidories i 
agents de territori on es detallen a la memòria de l’oficina.

Destacar l ‘Atenció directa servei d’informació i assessorament especialitzat en 
temes de violència masclista 

S’han atès 335 dones.

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI
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S’ha realitzat el seguiment i  coordinació amb Creu Roja pel seguiment de les 24  
ATEMPRO ( teleeassistència per dones amb ordre de protecció )

Destacar també els  com els  tallers de sensibilització sobre diferents temàtiques 
que  han arribat a uns 1290 alumnes de secundària i la consolidació del VicDones-
SIAD Osona com a servei referent per treballar les polítiques igualtat i gènere de 
la comarca d’Osona.
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JORNADES I FORMACIÓ
És important el reciclatge i formació continua per poder donar un servei de qualitat i 
professional

També es destaca la Jornada de Treball de tot l’equip tècnic del Consorci, on es va 
realitzar un diagnòstic del Consorci i es van marcar les línies principals d’actuació pels 
propers anys.

Formació per a la tècnica de 
reunió familiar

Creació de la TIAF Osona (taula 
infància, adolescència i família)

Creació de la Taula de Salut 
Mental

Participació a la I Jornada de 
serveis socials organitzada pel 
Departament

Formació en aspectes de 
salut per a la intervenció 
amb gent gran

Supervisió de casos -20 
hores anuals per a tots els 
professionals

Formació eina RVD-
BCN (eina cribratge en 
situacions de violència 
masclista

*

*
*

*

*

*

*
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TREBALL EN XARXA
Tota l’estructura organitzativa per a la prestació de serveis es complementa amb la dels/de les 
professionals de les entitats del tercer sector, amb qui hi ha diferents convenis i contractes per la 
prestació dels diferents serveis

I múltiples associacions i entitats de la comarca que amb la seva tasca diària contribueixen a un major 
benestar de la població d’Osona.
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LA DEMANDA D’ATENCIÓ
En el conjunt global de les dades s’observa, com ja es constatava el 2016:

•	 Estancament i es cronifiquen les situacions de vulnerabilitat, requereixen més 
intensitat de l’atenció, més dificultats per sortir de la situació de pobresa.

•	 Increment d’infants i adolescents amb situació de risc social, relacionat amb la 
cronificació de necessitats econòmiques i socials dels seus pares. 

•	 Increment sostingut de les necessitats relacionades amb la pèrdua d’autonomia 
de les persones en el procés d’envelliment.

PERFIL DE LES PERSONES ATESES
•	 Persones que necessiten acompanyament per sostenir la manca de feina i 

ingressos regulars que els permetin cobrir les necessitats bàsiques.

•	 Persones que necessiten activar un servei o una prestació de la cartera de 
Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència. A causa de l’augment de 
l’esperança de vida, cada vegada requereixen més suport tant les famílies 
cuidadores com la pròpia persona.

•	 Els col·lectius més vulnerables: famílies monoparentals, persones sense xarxa 
de suport social i aturats/ades de llarga durada, gent gran que envelleix sense 
suport suficient de la xarxa familiar i atenció informal.

REPTES DE FUTUR
•	 Accessibilitat dels serveis

•	 Avaluar programes per mesurar-ne l’impacte

•	 Potenciar el treball comunitari buscant participació de la població
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XIFRES I PERSONES
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RADIOGRAFIA DELS SERVEIS SOCIALS D’OSONA

Els serveis socials de la comarca d’Osona compten 
amb més de 100 professionals distribuïts per 
51 punts d’atenció a cada un dels ajuntaments 
d’Osona.
S’adrecen als 155.641 habitants de la comarca. 
Des del municipi més petit fins al més gran, els 
serveis socials s’organitzen respectant les àrees 
geogràfiques naturals: Lluçanès, Vall del Ges, 
Voltreganès, Bisaura, Cabrerès, Roda de Ter, 
Torelló, Centelles, Manlleu, Vic, els municipis del 
centre de la comarca i els que formen part de la 
Mancomunitat la Plana.

POBLACIÓ 
TOTAL

PERCENTATGE

LLUÇANÈS 6.942 4,47

VALL DEL GES 4.423 2,85

CENTRE 10.926 7,04

VOLTREGANÈS 7.135 4,59

BISAURA 3.569 2,30

CABRERÈS 3.589 2,31

RODA DE TER 6.116 3,94

TORELLÓ 13.877 8,94

CENTELLES 7.410 4,77

MANLLEU 20.104 12,95

VIC 43.287 27,89

MANCOMUNITAT 28.273 18,22

TOTAL 155.167 100,00

arufiv
Nota
50
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PROFESSIONALS 
SERVEIS SOCIALS

LLUÇANÈS 4

VALL DEL GES 2

CENTRE 5

VOLTREGANÈS 3

BISAURA 2

CABRERÈS - RODA DE TER 5

TORELLÓ 5

CENTELLES 4

MANLLEU 12

VIC 24

MANCOMUNITAT 16

ÀREA DE POBRESA 2

SERVEIS DE PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ 
A LA DEPENDÈNCIA

2

SERVEIS A LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA 
FAMÍLIA

10

VIC DONES - SIAD OSONA 7

TOTAL 102professionals distribuïts per 51 punts d’atenció de la 
geografia de la comarca d’Osona

A la xarxa de serveis socials s’hi han de sumar més de  50 professionals 
dels àmbits de l’educació, la sanitat i la justícia, que treballen en xarxa 
per atendre la ciutadania. Cal remarcar la col·laboració de les entitats 
del tercer sector constituïdes a la comarca fruit del treball associatiu 
amb la voluntat de treballar i atendre les necessitats socials.

* Liderem processos de canvi i resposta a les 
necessitats socials

* Acompanyem les persones a viure una vida 
més sostenible

102

arufiv
Nota
Àrea Inclusió i desenvolupament comunitari

arufiv
Nota
50
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Més indicadors socioeconòmics

Si voleu veure més informes i indicadors sobre Osona, podeu consultar 
l’Observatori Socioeconòmic d’Osona.
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SERVEIS

PROGRAMES SERVEIS SOCIALS BÀSICS
1r nivell atenció

Acollida, orientació, informació i tractament social

Servei d’orientació jurídica

SUPORT A LA INFÀNCIA, 
ADOLESCÈNCIA I 
FAMÍLIA/UNITAT BÀSICA 
DE CONVIVÈNCIA 
(CONVIVÈNCIA I CONFLICTE A LES 
UNITATS BÀSIQUES)

Servei sòcioeducatiu: centre obert

Servei de promoció i millora del desenvolupament integral dels 
infants (reforç escolar, programes petita infància,...)

Servei de prevenció i atenció a les drogodependències i conductes 
de risc

Prestacions de suport a la infància i la família

Servei d’ajuda a domicili

Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència en risc 
(EAIA i Punt de trobada )

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 
I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Servei d’atenció, orientació, informació i tractament de la 
dependència

Servei d’ajuda a domicili

Servei de teleassistència

Servei d’ajudes tècniques

Servei de suport a les persones cuidadores no professionals

Servei de promoció de l’envelliment actiu

Servei de transport adaptatserveis per ajudar a resoldre
múltiples necessitats

29

29 
SERVEIS

* Connectem persones i 
serveis

arufiv
Nota
Servei Intervenció sòcioeducativa SIS

arufiv
Nota
TREUE CENTRE OBERT

arufiv
Nota
Servei d'atenció diürna a infants i adolescents 
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SERVEIS

INCLUSIÓ SOCIAL
I ATENCIÓ A LA POBRESA

Prestacions econòmiques d’urgència social

Banc d’aliments

Servei de menjador social

Renda mínima d’inserció social

Servei d’acolliment temporal per a persones en situació d’exclusió

Servei de pobresa energètica

FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 
I COHESIÓ SOCIAL

Servei de suport a les entitats

Campanyes de sensibilització

Servei de mediació intercultural i traducció

Centre d’informació al treballador estranger

Servei d’acollida a persones nouvingudes

Tramitació i gestió dels informes d’arrelament, reagrupament i 
integració

Acció sòcioeducativa a l’espai públic

Participació ciutadana

Servei de foment de la convivència (espais per la convivència i el 
civisme: viure i conviure, perfils, diàleg interreligiós, voluntariat 
lingüístic,...)

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE 
GÈNERE I LGTBI

Servei d’informació i atenció a les dones

Oficina per a la implementació de Polítiques d’igualtat de gènere i 
LGTBI

La ciutadania de la comarca d’Osona 
té accés a 29 serveis per a respondre 
a diverses necessitats.
Aquests serveis estan agrupats en 
sis blocs. El primer el formen els 
serveis socials bàsics integrats per 
professionals responsables de fer la 
primera acollida i el servei d’orientació 
jurídica. El segon dóna resposta a 
les necessitats més bàsiques i vitals. 
El tercer cobreix les necessitats 
relacionals en la unitat de convivència, 
és a dir, serveis orientats a millorar la 
relació en l’entorn familiar, convivencial 
i immediat. El quart són serveis que 
donen resposta  a situacions de manca 
de salut que tenen una repercussió 
social en l’entorn. El cinquè està orientat 
a la cohesió social i convivència, amb 
l’objectiu de la participació ciutadana. 
Per últim, es disposa d’una àrea que 
fomenta la igualtat de gènere i LGTBI  
i que és transversal a totes les altres 
àrees.

29 SERVEIS

arufiv
Nota
INCLUSIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
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01. ATENCIÓ GLOBAL REALITZADA PELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
EBASP POBLACIÓ

TOTAL
PERSONES ATESES % POBLACIÓ 

ATESA

LLUÇANÈS 6.942 809 11,65

VALL DEL GES 4.423 384 8,68

CENTRE 10.926 786 7,19

VOLTREGANÈS 7.135 586 8,21

BISAURA 3.569 391 10,95

CABRERÈS 3.589 267 7,43

RODA DE TER 6.116 865 14,14

TORELLÓ 13.877 2.452 17,67

CENTELLES 7.410 1.031 13,91

TOTAL 63.987 7.571 11,83

de la població d’Osona (sense comptar Vic, Manlleu i la 
Mancomunitat La Plana) ha rebut atenció de serveis socials

Als serveis socials bàsics s’hi mouen multitud de 
demandes i necessitats per atendre. És tasca dels 
professionals dels serveis socials  acollir i escoltar a 
la persona que exposa la seva situació.  Valorar-la, 
diagnosticar i decidir amb la persona quina és  la millor 
opció per donar resposta a les seves necessitats.
Hi ha situacions que necessiten una orientació puntual, 
altres un assessorament  de  més d’una vista,  i les 
situacions més complexes que ja requereixen  un 
tractament social.
Les intervencions afecten directament a la persona que 
fa  la petició i la seva unitat de convivència. Per

això a serveis socials les intervencions que es fan amb la persona que 
ha exposat la necessitat  influeixen directament a tota la seva unitat de 
convivència. 
Quan diem que a Osona s’han atès 7.571 persones, un 11,8% de la 
població, comptabilitzem totes les persones que s’han beneficiat de 
l’actuació professional. Les intervencions de serveis socials tenen un 
efecte en tota la unitat de convivència i generen intervencions en tot el 
nucli familiar.

11%
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02. POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

EBASP PIRMI  
(titulars)

BANC  
ALIMENTS

AJUTS 
MENJADOR 
ESCOLAR

ESTADES 
D’URGÈNCIA 
HABITATGE

AJUTS 
D’URGÈNCIA 

SOCIAL

POSITIUS  
POBRESA 

ENERGÈTICA

PEDALA 
DERIVADES I 

ATESES

LLUÇANÈS 39 141 77 2 809 55 1-0

VALL DEL GES 25 78 46 7 384 75 3-3

CENTRE 32 147 100 119 786 64 27-18

VOLTREGANÈS 25 94 56 0 586 0 4-4

BISAURA 15 216 43 0 391 46 1-1

CABRERÈS 79 4 17 4 267 3 0-0

RODA DE TER 0 368 66 2 865 39 5-5

TORELLÓ 184 67 129 12 2.452 0 14-8

CENTELLES 45 0 120 10 1.031 0 0-0

TOTAL 444 1.115 654 156 7.571 262 41-31

900
euros d’estalvi anual en la 
implementació de mesures d’estalvi 
energètic als domicilis on s’han 
realitzat auditories.

* 140 persones han participat en programes 
d’acompanyament sociolaboral

* 6.273 menús low cost per a persones en situació 
d’economia fràgil

BENEFICIARIS

* 1.600 persones són beneficiàries del subsidi 
d’atur, la meitat són persones amb atur de llarga 
durada

arufiv
Nota
AREA INCLUSIO SOCIAL I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
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03. ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA FAMÍLIA

MUNICIPIS SIAD  
(Total de  

dones ateses)

EAIA MEDIACIONS PROGRAMA 
PASA

LLUÇANÈS 2 12 10 1

VALL DEL GES 0 4 9 -

CENTRE 4 11 12 2

VOLTREGANÈS 2 13 15 -

BISAURA 2 7 8 -

CABRERÈS 1 1 7 1

RODA DE TER 3 14 22 -

TORELLÓ 8 18 11 7

CENTELLES 5 19 17 2

TOTAL 27 99 111 13

Es desenvolupen projectes d’atenció a la infància i la família en especial vulnerabilitat, 
amb intervenció professional en l’àmbit familiar i comunitari.

Són serveis destinats a afavorir la socialització dels infants, adolescents i les seves 
famílies, que realitzen intervencions integradores, de participació i de qualitat. Per fer-ho 
compten amb el suport de dos equips de serveis especialitzats: un amb l’atenció a la 
infància i a l’adolescència i el SIAD.

    654
infants han rebut ajuts per al menjador escolar 
durant l’any 2016.

*

*

A Osona s’han posat en marxa 
diferents grups de pares i mares 
per compartir i millorar habilitats 
parentals i relacions familiars

111 mediacions tant comunitàries 
com familiars

* 322 assessoraments per situacions 
de negligència i abandonament
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04. PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
MUNICIPIS POBLACIÓ DE 65 

ANYS O MÉS
PERSONES  

AMB GRAU DE  
DEPENDÈNCIA 
RECONEGUT

GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 SENSE 
GRAU

PERSONES 
AMB GRAU 

DEPENDÈNCIA 
A RESIDÈNCIA

PERSONES 
AMB GRAU 

RECONEGUT A 
DOMICILI

VALORACIONS 
DEPENDÈNCIA 

2017

LLUÇANÈS 1.605 339 90 89 75 85 63 276 112

VALL DEL GES 871 173 48 51 24 50 23 150 56

CENTRE 1.783 317 81 101 90 45 80 237 83

VOLTREGANÈS 1.279 218 53 82 45 38 36 182 59

BISAURA 856 160 39 48 44 29 47 113 44

CABRERÈS - 
RODA DE TER

1.888 379 80 117 113 69 107 272 136

TORELLÓ 2.560 518 131 127 127 133 68 450 129

CENTELLES 1.404 278 73 93 54 58 63 215 60

MANLLEU 3.451 737 158 304 158 117 177 560 209

VIC 6.757 1.239 309 409 209 312 157 1.082 467

MANCOMUNITAT 4.769 906 193 340 193 180 172 734 292

TOTAL 27.223 3.507 815 1.225 796 671 768 2.739 1.647

persones a domicili amb grau de dependència reconegut, 
amb prestació de servei i/o prestació econòmica.

*
*

3.507 persones amb grau de 
dependència reconegut a Osona

1.647 valoracions de dependència 
fetes el 2017

2.739
* 990 acords i modificacions PIAS
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2.739

MUNICIPIS POBLACIÓ 
65 ANYS O 

MÉS

TELE
A S S I S -
TÈNCIES

% TELEASSISTÈN-
CIES SOBRE P. 65 

ANYS O MÉS

PERSONES 
SAD 

PREVENTIU

HORES 
PREVENTIU

PERSONES 
SAD DEP

HORES 
SAD DEP

PERSONES 
SAD 

TRANSITORI

HORES 
SAD 

SOCIAL

PERSONES 
SAD AUXILIAR 

LLAR

HORES SAD 
AUXILIAR 

LLAR

TOTAL 
HORES

ESPAIS 
ACTIVA’T

LLUÇANÈS 1.605 226 14,08% 25 2.195 49 4.487 5 454 16 1.236 8.370 0

VALL DEL GES 871 177 20,32% 4 414 7 929 14 678 5 356 2.377 0

CENTRE 1.783 329 18,45% 29 1.450 41 4.457 6 413 22 1.730 8.050 79

VOLTREGANÈS 1.279 243 18,99% 4 181 22 2.395 6 224 5 330 3.129 0

BISAURA 856 124 14,48% 15 1.079 10 1.232 8 420 1 95 2826 16

CABRERÈS 789 137 17,36% 10 334 8 695 2 111 2 171 2.031 89

RODA DE TER 1.099 174 15,83% 13 879 27 3.881 6 396 10 652 5.807 39

TORELLÓ 2.560 341 13,32% 28 1.721 76 9.281 15 528 30 1.734 13.264 0

CENTELLES 1.404 231 16,45% 23 1.514 42 5.026 13 301 20 106 6.947 0

MANLLEU 3.451 540 15,64% 18 587 84 7.117 2 21 23 2.129 9.853 0

VIC 6.757 844 12,49% 84 5.446 97 10.220 36 1.591 42 2.040 19.297 0

MANCOMUNITAT 4.769 783 16,41% 41 1.966 73 8.856 30 1.377 14 921 13.119 0

TOTAL 27.223 2.932 10,77% 294 17.764 536 58.578 143 6.514 189 11.499 95.070 223

95.070
hores de servei

*
*

1.162 persones ateses amb 
servei d’ajuda domiciliària

2.932 serveis de teleassistència
oferts
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05. POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI

MUNICIPIS SIAD

LLUÇANÈS 2

VALL DEL GES 0

CENTRE 4

VOLTREGANÈS 2

BISAURA 2

CABRERÈS 1

RODA DE TER 3

TORELLÓ 8

CENTELLES 5

TOTAL 27

Les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI engloben tots aquells programes, projectes i 
serveis destinats a promoure la igualtat de gènere i l’eix propi d’atenció especialitzada 
en temes de violència masclista, que entre d’altres inclou el SIAD Osona Vic dones, és a 
dir, el Servei d’informació i assessorament per a dones.

*

*

*

Seguiment del 
Circuit d’actuació 
comarcal en 
violència masclista

Aprovació i 
implementació del 
Pla d’igualtat de 
gènere d’Osona 
(2016-2020) i del Pla 
marc per a la igualtat 
per raó d’orientació i 
identitat de gènere a 
Osona

1.295 alumnes han 
participat a 53 tallers 
de sensibilització 
d’igualtat de gènere 
i identitat fets a 13 
instituts i escoles 
de la comarca i a 1 
espai jove

27
actuacions del servei 
de teleassistència  
(ATENPRO)

05. POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI
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06. PROJECTES COMUNITARIS

3.000
persones participen anualment a les activitats comunitàries 
organitzades des de serveis socials

Una part del treball de serveis socials és el comunitari i en xarxa; promoure programes i activitats per tal de diversificar l’oferta de recursos 
i serveis per connectar-hi la ciutadania és bàsic pel aconseguir la cohesió social. És en aquest sentit que s’impulsen i es coordinen 
diferents actuacions per possibilitar un espai  de trobada i de treball per atendre les diverses situacions.
Espai jove, programes d’esport per a tothom, tallers de pares i mares, tallers de cuina saludable, d’economia domèstica, dinamització de 
gent gran, organització de la setmana de la gent gran, tallers d’estalvi energètic o de prevenció de violència de gènere i d’igualtat són 
només algunes de les nombroses activitats que s’organitzen i es promouen des de serveis socials.
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Programa Enxaneta

 15 escoles amb 20 línies, per tal de fer arribar el programa a 152 infants i les seves famílies

 23 mentors i mentores

Esport en valors

 6 programes a Balenyà, Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Santa Eugènia i Sant Pere de Torelló 

 80 infants 

Jove voluntari

 40 joves de l’Esquirol, Calldetenes i Prats de Lluçanès

Horts comunitaris/cuines

 28 participants a Sant Pere de Torelló

 
Grups sòcioeducatius

 133 persones en grups al Bisaura, Vall del Ges, Centelles, Centre, Voltreganès i Cabrerès

*

*

*

*

*
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LÍNIES DE TREBALL 2015-2019
REPTES

•	 Digitalització dels serveis socials i sistemes d’informació.

•	 Comunicació interna i externa i accessibilitat als serveis

•	 Treball grupal i comunitari

•	 Desenvolupament professional

01 SERVEIS SOCIALS COM A SISTEMA D’ATENCIÓ

•	 Avançar en l’atenció a la ciutadania creant sinergies i espais compartits amb altres 
sistemes d’atenció per evitar duplicitats i intervencions descoordinades.

•	 Donar continuïtat a la implementació de sistemes d’avaluació continuada dels 
diversos serveis.

•	 Implantar les TIC per destinar el temps a tasques de valor afegit.
•	 Millorar la comunicació dels serveis, tant a la ciutadania com a representants 

institucionals i polítics.
•	 Millorar l’accessibilitat del servei  donant  a conèixer la cartera de serveis socials. 
•	 Facilitar l’accés de la ciutadania als professionals per resoldre dubtes sobre les 

diverses necessitats socials.
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02 INFÀNCIA I FAMÍLIA

•	 Fer visible la situació d’infants i joves que estan vivint una situació de fragilitat a 
causa de la situació de vulnerabilitat social de les seves famílies.

•	 Crear la taula local d’infància i fer suprot en la implentació de les xarxes locals.
•	 Continuar impulsant el treball en xarxa i comunitari.
•	 Incorporar les noves metodologies d‘intervenció familiar validades per impulsar 

canvis i apoderament de les famílies.
•	 Continuar impulsant el treball de grups i de proximitat amb els pares i mares i estar 

al seu costat per acompanyar els seus fills en el creixement. 
•	 Programes de suport a les famílies implicant diverses àrees per possibilitar que 

infants i joves tinguin igualtat d’oportunitats en l’accés a l’esport, l’educació i la 
cultura.

•	 Impulsar el servei de mediació.

03 PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

•	 Implementar un nou model d’accés als productes de suport (ajudes tècniques) 
plantejat com un servei d’accés universal, adaptat a les necessitats canviants de les 
famílies i que sigui autofinançable. 

•	 Promoure l’envelliment actiu a la comarca d’Osona a través de diversos espais. 
•	 Avançar en la millora continua del SAD.
•	 Avançar en l’especialització de treballadors/ores socials en l’atenció de persones 

amb necessitats relacionades amb la pèrdua d’autonomia.

LÍNIES DE TREBALL 2015-2019
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LÍNIES DE TREBALL 2015-2019

•	 Implementar el sistema de recollida de queixes i reclamacions.
•	 Analitzar el transport adaptat d’Osona per millorar l’accés als serveis d’atenció diürna.
•	 Avançar en sistemes d’atenció compartida a la ciutadania d’Osona on intervenen tan 

els professionals sanitaris com socials. 

04 POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

•	 Donar continuïtat als grups d’acompanyament social en col·lectius amb situació 
econòmica i laboral precària.

•	 Replantejar el rebost dels aliments i el sistema de distribució dels excedents 
alimentaris.

•	 Accés a ajuts d’urgència social que tinguin en compte els marcs 
legislatius en matèria de pobresa energètica i habitatge.

•	 Incentivar la creació de la taula d’emergència en matèria 
d’habitatge.

•	 Vetllar per l’accés a l’habitatge implicant a tots els agents socials.

05 POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI 
•	 Implementar les mesures i els resultats del Pla d’igualtat de 

gènere d’Osona.
•	 Implementar les mesures del Pla marc per a la Igualtat per taó 

d’orientació i identitat de Gènere a Osona.
•	 Implementar el circuit d’actuació comarcal en violència masclista.
•	 Obrir el servei d’atenció integral (SAI) LGTBI d’Osona.








