
ÀREA/ACCIÓ DESCRITA AL PAM % EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

A. Serveis Socials      

          I.         Actualització del Reglament de Serveis Socials 
100%   

          II.       Ampliació de les hores d'atenció de les 
treballadores socials 100%   

         III.      Conveni Anoia Activa (foment de l'ocupació en 
usuaris de Serveis Socials) 100%   

         IV.      Conveni Teleassistència 
100%   

         V.       Conveni Acció Planetària (Odontologia)     
80% Implantació recent 

         VI.     Arranjament d'habitatges 
50% 

Funcionem en conveni amb la DiBa. Pendent elaboració de 
conveni propi per poder arribar a més llars. 

B.     Nens i joves 
    

               I.         Participació a la comissió social de l’escola 
(seguiment mixt de casos) 100%   

              II.         Ajuts per menjador o extraescolars (futbol, 
patinatge, esplai Pífies...) en casos concrets 100% Vehiculats per l'educadora social i coordinats amb l'escola 



            III.         Ajuts per a llet i bolquers 0-2 anys 

100% Però dificultats en el canvi de model de l'any passat 

            IV.         Conveni llibres IES Guinovarda 

100% Es farà mentre hi hagi alumnat dels Hostalets al centre 

              V.         Més ajuts per famílies nombroses i monoparentals 

70% 

Implementades ajudes al transport; contemplat al 
reglament de serveis social. Sempre poden dur-se a terme 
més mesures. 

C. Dones     

               I.         Col·laboració amb l'Associació de Dones dels 
Hostalets 100%   

          II.     Organització d'actes pel 8M i el 25N 100%   

          III.    Col·locació de cartell "Els Hostalets de Pierola 
contra les violències masclistes" 100%   

               IV.      Elaboració del Pla d'Igualtat 

25% 
Està en procés d'elabració de documents. Hauria d'acabar-
se aquesta primavera 

          V.      Accions d'educació menstrual i foment de 
productes menstruals sostenibles. Exposició Menstruart 100% Programació anual 

          VI.    Procés participatiu per trobar un nom de dona a la 
plaça del davant de la Granota 100% Fet el 8M 2022 

          VII.   Inauguració de la Plaça Lola Anglada 30% Programat pel 8M 2023 



D.     Migrants  
    

               I.         Conveni Salam i col·laboració (curs àrab...) 

0% Associació no activa actualment 

              II.         Curs de català bàsic (Pla Local d’Ocupació) 

40% programat per començar al març 

            III.         Tallers d’integració de mares i pares a l’escola 
Renaixença 100% Tallers "Fem Poble" 

         IV.      Col·laboració amb el Centre d'Acollida de Menors 
Migrats Sols 70% 

Cessió d'espais, activitats conjuntes (calçotada, futbol, 
grafittis, etc). Sempre es pot ampliar l'oferta. 

E.     Persones amb diversitat funcional 
    

               I.         Visites i reunions per col·laborar amb ÀURIA 

70% 
Col·laborem en actuacions puntuals i en el dia de la 
inclusió, però pot millorar-se 

              II.        Servei de Transport Adaptat 

100% Hi ha el que ens demanen fins on en tenim coneixement 

            III.         Conveni amb Dispiera 

100% Col·laboració estreta amb l'associació 

            IV.         Millores ajuts econòmics a les famílies  
50% S'han mantingut 

              V.         Celebració de la Festa de la Inclusió. Xarxa 
comarcal.  100% Aquesta primavera hi ha programada la 2a edició 



            VI.         Eliminació barreres arquitectòniques (al llarg del 
mandat) 50% 

Se n'ha fet la detecció; s'aniran eliminant conforme es 
vagin fent obres 

        VII.     Implementació de pictogrames (programes, passos 
de zebra, lavabos i instal·lacions) 70% A vegades encara no ho tenim integrat 

        VIII.   Col·laboració amb Diverslets 80% 
No hi ha col·laboració econòmica perquè no estan 
establerts com a associació 

        IX.      Implementació de vetlladores en activitats 
extraescolars (programa Generalitat "Temps per cures" 100% Fet en els casos sol·licitats 

        X.       Curs de formació per atendre nens i nenes diversitat 
funcional 25% Formació buscada. Falta iniciar-la. 

       XI.      Adaptació de parc infantil 0% Pendent 2023 

       XII.    Organització de sessions participatives per a famílies 100%   

       XIII.    Organització d'activitats per a persones amb 
diversitat funcional (musicoteràpia...) 60% Pendent programació estable? 

F. Altres     

        I.      Col·laboració amb la Parròquia. Implementació del 
sistema de targetes moneder per obtenir aliments 100%   

       II.     Grups d'ajuda mútua 100% Implementats postpandèmia. Ara ja no es fan. 



       III.   Grups de suport a cuidadors 70% 
Se'n van realitzant edicions. Seria ideal poder-los 
programar de manera permanent. 

       IV.    Celebració Dia LGTBI 100%   

       V.     Promoció del programa de prescripció social 70% 
Dificultats en la implantació global. Establert com a criteri 
de puntuació per obtenir subvencions 

      VI.   Suport mercats d'intercanvi 50% Iniciativa nova. Programació mensual. 
 


