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del protocol d’atenció a dones en situació de vm
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protocol d’infància i adolescència en situació de risc i/o
desprotecció
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la guia maltractaments gg

Comissió de prevenció
i formació

Comissió del pla de prevenció
de drogodependències

Comissió de prevenció i
sensibilització

TAULA EDUCACIÓ

Comissió d’acompanyament
a l’escolaritat

Comissió tècnica
de qualificació

TAULA
DIVERSITAT
FUNCIONAL

Comissió de salut mental

MEMÒRIA 2016
ACCIONS DESENVOLUPADES 2016

GESTORA
Incorporació d’un nou
servei: joventut
La gestora està formada
per 5 departaments :

JOVENTUT ls
cia
Serveis so
Inclusió
EDUCACIÓ
igualtat

3 Espais de formació per als
Referents Socials dels centres
educatius de la comarca
Participació dels 23 centres de primària
i els 7 de secundària i incorporació de
l’Escola d’educació especial.

Elaboració del vídeo de
promoció del Berguedà en xarxa

31
referents

Dinamització i gestió
de les Taules i comissions
del Berguedà en xarxa

Confecció 6 números del
Butlletí informatiu del
Berguedà en xarxa amb
més de 300 destinataris

7
6

reunions
de la gestora

butlletins

x

300

Organització anual de la
jornada del Berguedà en xarxa
Durant el 2016, el tema central de la 5a
va ser la comunicació amb humor entre
serveis i usuaris. Participació de més de
150 professionals dels diferents àmbits.

destinataris

150
professionals

Comissió de

TAULA IGUALTAT

SEGUIMENT DEL PROTOCOL

La comissió de seguiment del protocol s’ha reunit en 4 sessions
tècniques durant el 2016 i han elaborat el Pla d’acció de 2017-2018

4

Amb una participació mitja de 9 professionals de diferents àmbits.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD Berguedà)
Durant el 2016, s’han atès:

81
dones

23

x

violència masclista

13

casos nous

En aquestes sessions la mitjana de participació és d’11 professionals.

Consolidació del Servei d’Atenció Psicològica a Infants i
Adolescents en situació de violència masclista (SAPIA)

14
casos d’infants
i adolescents

s’han realitzat

sessions

60
visites de
seguiment

9
professionals

Majoritàriament tenen entre 30 i 45 anys (52%),
seguit de la franja d’edat de 45 a 65 (30%) però un
15% de casos de noies joves entre 13 i 29 anys. Les
majors de 66 anys representen un 3%.

49 casos reben atenció psicològica i 23
d’atenció jurídica.

Sessions de treball del cas: espai de coordinació entre
professionals per a l’abordatge interdisciplinari i coordinat
de casos de violència masclista

s’han atès

x

30 a 45 anys
45 a 65 anys
13 a 29 anys
+ de 66 anys

s’han
realitzat

4
sessions

s’han
abordat

amb la
participació

5

43

casos amb
afectació als
fills i filles

professionals
de diferents
àmbits

La major part dels atesos té entre 4 i 9 anys
(77%) i en un 85% han nascut a Catalunya
4 a 9 anys
nascut a
Catalunya

Comissió de

TAULA IGUALTAT

prevenció i formació

4

S’han realitzat 4 sessions tècniques per al’elaboració del
Pla d’acció 2017-2018
La mitjana de participació ha estat de 7 professionals.

sessions

Continuïtat i ampliació del projecte de coeducació comarcal

tallers

23 500
centres

professionals

Maletes viatgeres “Ni fades ni prínceps”. 10 maletes han voltat per 14 centres de primària, dirigit a
alumnes de 1r i 2n.

Projecte contes per la igualtat: 34 tallers de conta contes als 23 centres de
primària de la comarca. Han participat al voltant de 500 escolars.

34

7

x

10

escolars

14

maletes

centres de primària

Tallers de prevenció a joves
Segon d’ESO 14 tallers als 7 centres de secundària de
la comarca amb la participació d’uns 300 joves de 2n d’ESO:
Prevenció de la
violència masclista:

Diversitat sexual
i de gènere:

Canons de bellesa
i masclisme:

Bullying i
ciberassetjament:

6 120

2 40

3 75

3 75

tallers

alumnes

tallers

alumnes

tallers

alumnes

Tallers d’igualtat en l’àmbit de la formació ocupacional

7
tallers

x

2

100

hores

persones

tallers

alumnes

S’han realitzat tallers de prevenció
de la violència masclista amb els
joves de quart d’ESO.

13 300
tallers

alumnes

Dirigit a públic jove.
Prevenció de la violència masclista
Diversitat sexual i de gènere
Altres temàtiques d’igualtat

Comissió de

TAULA IGUALTAT

prevenció i formació

Disseny d’accions en relació a les Diades Commemoratives 25N i 8M

Organització:

12
municipis
de la comarca

2000

10a.
Trobada
de dones

250

llaços

cartells

+ de

100
dones

Disseny d’accions específiques en relació al Dia contra l’homofòbia i Dia de l’alliberament LGTBI

7
municipis
de la comarca

300
xapes

250
cartells

TAULA infància,
adolescència i joventut

Comissió de

SEGUIMENT DEL PROTOCOL

Avaluació del Protocol d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc i/o desprotecció
Resultats d’un qüestionari respost per 28 professionals de diferents serveis (EAIA, EAP, CSMIJ...):

96,4 %
53,6 %

estan involucrats en l’activació
del mateix en alguna ocasió.

82,1 %

valora que es poden identificar
millor les situacions de desprotecció i/o risc.

60,7 %

Persones coneixen el protocol

75 %

valora les notificacions com a
fàcils d’implementar i que no
suposen una sobrecàrrega.
valora que el consens evita que no
es realitzin derivacions i millora la
visió de qui fa què i en quin moment.
També ajuda a clarificar el marc legal
relatiu a la confidencialitat.

Elaboració del circuit específic per a l’abordatge de l’abús sexual infantil i juvenil
Implementació del instrument de cribatge del risc (DGAIA)
Els/les professionals dels serveis socials utilizen l’eina de cribatge del risc davant de la detecció

Creixement dels serveis socials adreçats
a la infància i a l’adolescència

El Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà (SSB)
amplia el número de places i l’atenció als municipis.

El Servei de Suport a les Famílies (SSF) amplia l’atenció als
infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.

44

infants

·
·
·
·

22 d’entre 0 i 6 anys
10 d’entre 7 i 12 anys
10 d’entre 13 i 16 anys
2 d’entre 17 i 18 anys

25

famílies

100
places

·
·
·
·
·

Avià
Bagà
Gironella
Guardiola
Puig-reig

113

infants
d’entre
6 i 12 anys

104
famílies

Comissió de

TAULA infància,
adolescència i joventut

prevenció de
drogodependències

Aprovació del Pla Comarcal de Prevenció de Drogodependències del Berguedà 2016-2019

12

22

sessions
de treball

agents participants
en la seva aprovació

Continuïtat del SIOD (Servei d’informació i Orientació sobre drogodependències)

· Informació
· Orientació
· Assessorament

a

· Joves
· Adolescents
· Famílies

Continuïtat dels Tallers i xerrades sobre la prevenció del consum de drogues

7

centres d’educació
secundària participants

14
700

tallers a
1er I 2n d’ESO
participants

17
350

xerrades a
3er d’ESO
participants

TAULA gent gran
Participació de

Formació per als professionals de Serveis Socials i Salut en “Eines
de detecció i valoració en maltractament a les persones grans”

15
professionals

Sessions de treball amb l’Equip Referent de
situacions de maltractament a les persones grans

Participació a

4

sessions
de treball

x

definir les eines i instruments tècnics que
ajudin als professionals a
l’avaluació de la sospita
de maltractament.

Treball Social dels Equips Bàsics
d’Atenció Social municipal
Treball Social de les Àrees Bàsiques de Salut.

Participació al grup de treball sobre maltractaments
a la Gent Gran de la Diputació de Barcelona

Participació a

6

sessions

Recull de dades estadístiques per conèixer la incidència dels maltractaments
a les persones grans de la demarcació de la província de Barcelona
Eines per a la detecció de les situacions de maltractament mitjançant l’entrevista.

TAULA educació
Coordinació territorial en l’àmbit educatiu,
entre serveis i àrees d’atenció a les persones

Actualització del mapa recursos educatius

Composició de la taula d’educació

AJUNTAMENT
DE BERGA
INSPECCIÓ
SERVEIS
EDUCATIUS

EAP SERVEIS
EDUCATIUS

AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT
DEL BERGUEDÀ

CENTRE DE
FORMACIÓ D’ADULTS
DEL BERGUEDÀ
CRP SERVEIS
EDUCATIUS
REFERENTS
SOCIALS DE
SECUNDÀRIA

PROGRAMES I SERVEIS EDUCATIUS

ESTRUCTURES ORGANITZATIVES:

· Centres d’Ensanyament:
- Escoles bressol
- Infantil i primària
- Secundària

· Recull de relacions

· Ajuntaments

INCLUSIÓ SOCIAL
I EDUCACIÓ DEL
CONSELL COMARCAL

REFERENTS
SOCIALS DE
PRIMÀRIA

· Entitats que ofereixen formació (cursos i tallers)
· Recursos educatius de la Generalitat de Catalunya
· Agència de Desenvolupament del Berguedà
· Consell Comarcal del Berguedà

· Coordinacions
· Xarxes

TAULA educació
Elaboració del Protocol d’absentisme escolar
Situació de l’educació al Berguedà

Catalunya

Berguedà

% respecte població

% respecte població

Sense
formació

8,3%

10%

Educació
primària

11,2%

12,2%

Educació
secundària

23,5%

33,2%

El 21,5% de l’alumnat
matriculat no aprova el
graduat d’ESO

21,5%

El 22,2% dels joves entre
18 i 24 anys abandonen els
estudis prematurament

22,2%

Identificació de necessitats de suport dels centres en
relació a l’alumnat amb necessitats educatives (recurs
UEC) i recerca educativa
Principals problemàtiques
-

Conducta
Absentisme
No hi ha motivació pels estudis
Problemàtica familiar

TAULA educació

150

I trobada de delegats i subdelegats
comarcals de 1r d’ESO a 2n de BAT

alumnes

Títol “Volem centres lliures d’assetjament escolar”

de

7
centres del
Berguedà

Planificació de l’oferta educativa post obligatòria

Coordinació entre les entitats que ofereixen
formació ocupacional i contínua.

3

sessions
de treball

Butlletí de recull
comarcal d’oferta
formativa no reglada
Actualització des
de Garantia Juvenil,
Oficina Jove

Guia després de l’ESO

3

sessions
de treball

Serveis educatius
Centres de secundària
Consell Comarcal

Fira de l’estudiant de
la Catalunya Central
Abril 2016

Serveis educatius
Centres de secundària
Consell Comarcal

TAULA de diversitat funcional
Coneixement de les entitats de la taula

21
9

El número de persones amb certificat de discapacitat
reconeguda al Berguedà era l’any 2014 de 5366 persones

entitats

23,8%

reunions del
2013 al 2016

5366 persones sobre
un total de 39.517

Motòrics:

2.066

Físics no motòrics:

1.275

Visuals:

437

Auditius:

329

Psíquics:

225

Malalts mentals:

1.003

No hi consta:

1

Traspàs d’informacions d’interès
Acompanyaments, assessoraments , tramitació de subvencions, i orientacions a entitats i alumnes des de l’Oficina d’Inclusió

Creació de la Comissió de Salut Mental del Berguedà
Formada per Grup Horitzó del Berguedà, ASFAM, OTL- Agència de
Desenvolupament del Berguedà, Associació Activament, Serveis de
Salut Mental, CSMIJ i Inclusió Social - Consell comarcal del Berguedà

Curs de sexualitat i diversitat funcional
per a professionals de la comarca

15

hores

37

professionals
d’atenció a :

persones grans
persones amb
discapacitat psíquica
física o mental

2a edició del concurs de fotografies FotoBarrera

54

fotos de
4 municipis

25

participants

10

patroci
nadors

Programa de lleure i esport inclusiu: activitats per infants
i joves amb diversitat funcional
Activitats de piscina adaptada durant el curs escolar
i monitoratge de suport
per infants i joves a les
activitats d’estiu.

15

9

participants

serveis
implicats

Comissió de

TAULA de diversitat funcional

salut mental

Coneixement de les entitats
Total d’entitats de la comissió:

7

7

entitats

reunions

Acompanyaments, assessoraments , tramitació de subvencions, i orientacions a entitats
i alumnes des de l’Oficina
d’Inclusió Social

Organització Dia Mundial de la Salut Mental

6

accions
organitzades

6

entitats
organitzadores

Identificació de les necessitats conjuntes en relació
a la salut mental al Berguedà
Àmbit de treball prioritaris: laboral, sanitari i relacional

Coordinació del projecte de Parelles Artístiques

8

entitats
col·laboradores

15

parelles
artístiques

2

accions
comunitàries

exposició
sopar subhasta

Projectes de sensibilització als centres escolars

3
històries de vida
d’activistes de
salut mental

25
alumnes de
secundària

2
professors

3
entitats

Difusió de
les activitats
desenvolupades
per les entitats

· curs activistes
· esmorzars amb periodistes
· xerrrades de les entitats

OBSERVATORI SOCIAL
Informe sobre la situació dels recursos i serveis de salut mental a la comarca

Informe per a la implantació del Pla de desenvolupament comunitari comarcal

Manteniment del mapa de recursos amb 175 serveis educatius i 289 programes inclusius del Berguedà
Recursos més buscats:

25%

20%

15%

10%

10%

Recursos
persones grans

Serveis
infància i
famílies

Entitats i
voluntariat

Serveis
salut
mental

Serveis
laborals

Manteniment i actualització de la informació i comunicacions de l’Observatori

Recopilació de dades a demanda de serveis, entitats o persones

10%

Igualtat
entre
homes i
dones

10%

Recursos
formatius

PLA D’ACCIÓ 2017

GESTORA

Continuar dinamitzant les
diferents taules de treball

Planificació i difusió del catàleg
de recursos formatius pels
centres de primària i secundària

Anàlisi de programes
d’intervenció a infància
i adolescència des del
Berguedà en xarxa

Anàlisi de la metodologia
d’actuació de les taules
i comissions

Continuïtat en la distribució del
Butlletí del Berguedà en xarxa

Comissió de

TAULA IGUALTAT

Estructuració i consolidació de
les sessions del Treball del cas,
mitjançant la figura de la facilitadora

Consolidació del SÀPIA Servei
d’atenció psicològica a infants
i adolescents en situació de
violència masclista

SEGUIMENT DEL PROTOCOL

Creació dels circuits i
instruments d’atenció en
situació d’emergència

Projecte pilot per a la creació
d’espais de consulta per
videoconferència per a joves als
centres de secundària (col·laboració amb SIE- Cat central)

Formació dels Equips referents en “Atenció
de la violència masclista entre els i les joves”

Comissió de

TAULA IGUALTAT

prevenció i formació

Continuïtat en accions de
sensibilització de noves
masculinitats en col·lectius
d’homes i joves

Continuïtat del projecte de
coeducació i creació de noves
línies per promoure la coeducació,
especialment a secundària

Ampliació d’accions de prevenció
entre els joves de la comarca

Ampliació de les actuacions
entorn a la lluita contra l’LGTBIfòbia

Promoure un Servei d’Atenció Integral,
per a casos de discriminació LGTBI

( SAI )

TAULA IGUALTAT

Continuïtat en les accions de
prevenció i sensibilització als
diferents col·lectius de formació
ocupacional i plans d’ocupació

Comissió de

prevenció i formació

Promoure la formació
transversal de professionals

Organització d’activitats amb les AMPES per promoure la
participació de les famílies en les accions de coeducació

TAULA infància,
adolescència i joventut

Consolidació dels Serveis
socioeducatius itinerants
(SSF i SSiB)

Formació i capacitació tècnica als
professionals vers el treball amb famílies

Comissió de

SEGUIMENT DEL PROTOCOL

Elaboració del model socioeducatiu
adreçat als infants i a adolescents
en situació de vulnerabilitat i les
seves famíles (d’acord amb la LDOIA
14/2010 de 27 de maig)

Programació de formació
compartida entre els agents
dels diferents serveis vinculats
a la Taula(Càpsules formatives)

Espai de treball de casos compartits vinculats
al Protocol (Metodologia del treball de casos)

Comissió de

TAULA infància,
adolescència i joventut

Implantació del Pla comarcal de
prevenció de drogodependències
del Berguedà 2016-2019

Continuïtat del SIOD (Servei
d’informació i Orientació de les
Drogodependències)

prevenció de
drogodependències

Continuïtat dels tallers i
xerrades sobre la prevenció
del consum de drogues

Centre SPOTT Bages-Berguedà
– Atenció als menors amb
problemes de consum de
drogues i a les seves famílies

Accions en espais de festa dirigides a primers consums

SPOTT

TAULA gent gran

Consolidació de Grup
de treball de l’Equip referent

Prevenció dels maltractaments
promovent l’envelliment actiu

Reforç de la dinamització a la gent gran

Consens en els instruments objectius
de valoració per la valoració del risc

Formació per a professionals

Impuls a les accions de prevenció
i sensibilització en maltractaments
a les persones grans

Continuïtat al grup de treball
de maltractaments impulsat per
la Diputació de Barcelona

Guia d’entitats i serveis del Berguedà
per a les persones grans. Edició i revisió

TAULA educació

Coordinació territorial en l’àmbit educatiu,
entre serveis i àrees d’atenció a les persones

Educació obligatòria i millora de l’èxit escolar

· Continuïtat de la taula d’educació

· Seguiment de la implantació del Protocol d’absentisme escolar

· Actualització del Mapa recursos educatius

· Projecte alternatiu UEC de suport als centres en relació a
l’alumnat amb necessitats educatives

· Suport als municipis per atendre les necessitats
de la comarca

· Mesura alternativa a les expulsions
· Formació de delegats i subdelegats comarcals (secundària)
· Projecte centres lliure d’assetjament (secundària)
· Projecte educatiu: Història del Berguedà (primària)
· Formació de professorat

TAULA educació

Planificació de l’oferta educativa
post obligatòria
· Coordinació entre les entitats que ofereixen formació
ocupacional i continua.

Famílies, escola i entorn
· Coordinació i planificació de l’oferta
formativa destinada a les famílies.
Treball amb les AMPAS

· Difusió conjunta del nou mapa de la FP implantada en
el curs 16-17 per si hi ha possibilitat o demandes de
seguir impulsant, ampliar o modificar el mapa actual.

Escola rural
· Impuls de projectes de treball en
xarxa entre les tres ZER’s del Berguedà.

TAULA de diversitat funcional

Traspassar els temes de la
Comissió Salut Mental

Creació del projecte de
sensibilització als centres de
primària i secundària (Maletes
i xerrades vivencials)

Consolidació del projecte
de lleure i esport inclusiu

Promoure la millora de recursos
formatius i d’orientació laboral
post-obligatòria per a joves amb DF

Identificar les necessitats
socials i educatives dels infants
i joves amb diversitat funcional

Difusió i suport a les tasques de les
entitats i serveis representants a la taula
Nova edició Guia d’entitats i serveis
per a persones amb diversitat funcional

Disseny d’una prova pilot del programa
d’autonomia personal: L’Assistent personal

TAULA de diversitat funcional

Disseny del Pla comarcal
contra l’estigma en salut mental

Elaboració guia d’entitats de salut mental

Comissió de

salut mental

Desenvolupament del Projecte
de Parelles Artístiques

Projecte de sensibilització a l’àmbit educatiu

Difusió de les activitats desenvolupades per les entitats

OBSERVATORI SOCIAL

Disseny i coordinació amb diferents serveis comarcals per l’elaboració de l’Informe Social 2016

Manteniment del Mapa de recursos i serveis educatius i inclusius del Berguedà

Actualització de la informació i comunicacions de la web http://inclusio.bergueda.cat

# Berguedaenxarxa

