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DIFUSIÓ I APLICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN, CIVISME,
BONS COSTUMS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
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1. AVISOS INFORMATIUS
1.1. Avisos informatius en matèria d’instal·lació d’antenes parabòliques a la via pública.
S’han lliurat 7 avisos a la ciutadania perquè retiressin l’antena de la via pública. D’aquestes, 2 no s’ha
retirat i s’han hagut de derivar a la guàrdia urbana.
El recompte d’antenes parabòliques per barris és el següent:
PERCENTATGE
BARRI

ANTENES AVISADES

ANTENES DERIVADES

D’ANTENES RETIRADES

A GUÀRDIA URBANA

NOMÉS AMB AVÍS
INFORMATIU

Barri Osona

2

1

50%

Centre Històric

2

1

50%

Estadi

1

0

100%

Remei

1

0

100%

Carrer de Sant Pere

1

0

100%

1.2. Avisos informatius en matèria de roba estesa als balcons o obertures que donen a la via pública.
S’avisen 46 habitatges per donar-los a conèixer la normativa de roba estesa a Vic. La distribució per barris
és la següent:
BARRI

NÚMERO
D’HABITATGES

Centre Històric

4

Carrer de Sant Pere

6

Del Nord

3

La Calla

2

Dels Caputxins

7

Barri Osona

2

Remei

9

Del Sucre

1

Horta Vermella

1

Estadi

11
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2. CAMPANYES DE CIVISME ALS ESPAIS PÚBLICS
Les campanyes de civisme als espais públics pretenen donar a conèixer la normativa de l’Ordenança a la
ciutadania en general. Les campanyes s’han realitzat motivades per les queixes dels veïns i veïnes o per la
demanda d’altres departaments de l’Ajuntament. Es divideixen en:
2.1. Campanya sancionadora de la tinença responsable d’animals domèstics
El Servei d’Agents Cívics i la Guàrdia Urbana de proximitat fan un control de paisà a les zones on s’ha
detectat més presència de deposicions de gossos i d’on s’han rebut més queixes ciutadanes. Els dies de
campanya, s’han visualitzat 480 gossos acompanyats dels seus amos i mestresses, i s’han aixecat 14
actes que recullen 17 infraccions, d’entre les quals, 11 són per embrutar la via pública amb deposicions. A
l’annex de la memòria hi ha una descripció detallada d’aquesta campanya. (febrer, juny i novembre)
2.2. Difusió de la campanya de sorolls “We are civic-minded”
El Servei d’Agents Cívics fa la difusió de la campanya de sorolls “We are civic-minded” a entitats,
dependències municipals i bars de la zona universitària o del centre històric. En una primera fase de
difusió, al setembre, es distribueixen tríptics a 13 edificis públics, 15 administradors de finques i 16 bars i
restaurants freqüentats per la gent jove. En una segona fase de difusió, al desembre, es distribueixen
tríptics i piruletes a 63 bars i restaurants, majoritàriament del centre històric. (setembre i desembre)
2.3. Campanya de difusió de les normes de convivència al col·lectiu xinès
El Servei d’Agents Cívics distribueix normatives de bon veïnatge en punts on el col·lectiu xinès hi té més
presència, com a les oficines municipals, els serveis immobiliaris o els comerços regentats per persones
xineses. A banda de les oficines municipals, es reparteix la normativa a 15 immobiliàries o administradors
de finques i a 43 comerços i serveis regentats per persones xineses. (maig i juny)
2.4. Seguiments de parcs i places i els usos dels espais públics
Emmarcat en el projecte de Treball als barris, es realitzen 219 seguiments periòdics als parcs i places del
centre i el sud de la ciutat, a fi d’identificar la tipologia d’espai i els usuaris que s’hi reuneixen.
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TREBALL DIRECTE AMB LA CIUTADANIA I LES COMUNITATS
VEÏNALS
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1. QUEIXES CIUTADANES
1.1. Origen de les queixes
Al llarg de l’any 2014 s’han rebut 463 queixes ciutadanes, l’origen de les quals és el següent:

ORIGEN
Veïns/es
Administradors de Finques
Mediació (RCS)
Servei d’Agents Cívics (RCS)
OAC
Direcció de la Regidoria (RCS)
GU (RCS)
Àrea de Serveis
Oficina del Remei
Medi Ambient
Afers Socials
Urbanisme
Altres
Regidors
Educació
Pla de Barris
TAG
Centres Cívics
Oficina d'Habitatge

Nº DE
CASOS
215
47
41
34
31
24
17
15
14
9
5
3
2
1
1
1
1
1
1

% SOBRE EL
TOTAL
46,44%
10,15%
8,86%
7,34%
6,70%
5,18%
3,67%
3,24%
3,02%
1,94%
1,08%
0,65%
0,43%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

En relació a l’origen de les queixes, i en percentatges sobre el total, observem que el 53,78% de les
queixes rebudes provenen directament de la feina del Servei d’Agents Cívics i de les demandes de la
ciutadania. Per altra banda, la derivació que fan els altres serveis de la Regidoria de Convivència i
Seguretat representen el 17,71% del total de queixes. Per tant, el treball en xarxa i coordinat dels serveis
de la regidoria genera gairebé el 71,49% dels casos en què treballa el Servei d’Agents Cívics.
El següent gràfic il·lustra els percentatges esmentats:
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1.2. Distribució de les queixes per barris

Les 463 queixes i demandes rebudes s’ubiquen als barris següents:
BARRIS
Remei
Dels Caputxins
Estadi
La Calla
Del Nord
Osona
Carrer de Sant Pere
Centre Històric
Horta Vermella
Del Sucre
Sant Anna
Sant Llàtzer - Quatre Estacions
Serra de Senferm
La Guixa
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Nº DE
CASOS
122
120
44
32
28
24
23
17
15
12
10
8
5
3

% SOBRE EL
TOTAL
26,35%
25,92%
9,50%
6,91%
6,05%
5,18%
4,97%
3,67%
3,24%
2,59%
2,16%
1,73%
1,08%
0,65%
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El següent gràfic il·lustra els percentatges esmentats:

1.3. Tipologia de les queixes
Les queixes rebudes responen a les següents temàtiques:

TIPOLOGIA
Animals que molesten
Diversos
Sorolls
Deposicions / orins gossos
Gestió espais comunitaris
Embrutar espais comunitaris
Insectes
Joves als espais públics
Gestió dels espais públics
Reciclatge i contenidors
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Nº DE
CASOS
59
47
43
42
35
34
27
19
18
16

% SOBRE EL
TOTAL
12,74%
10,15%
9,29%
9,07%
7,56%
7,34%
5,83%
4,10%
3,89%
3,45%
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Roba estesa
Tirar objectes cap a baix
Donar menjar animals
Manteniment ciutat - mobiliari
Embrutar espais públics
Trastos als habitatges
Aparcaments
Bicicletes
Problema salut mental
Antenes
Immissions: pudors i fums
Teles i tendals
Trasters o pisos ocupats
Humitats
Neteja per rotació
Regatge plantes / torratxes
Cotxets / bicis als replans

15
14
13
13
11
10
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
1

3,24%
3,02%
2,81%
2,81%
2,37%
2,16%
1,51%
1,29%
1,29%
1,08%
1,08%
0,86%
0,86%
0,65%
0,65%
0,65%
0,21%

De les 463 queixes recollides, les que tenen una primera entrada relacionada amb actituds de les
persones nouvingudes són 124 queixes, que representen un 26,78% del total.
El següent gràfic il·lustra els percentatges esmentats:

memòria Servei d’Agents Cívics 2014

10

1.4. Gestió de les queixes
El Servei d’Agents Cívics ha realitzat un total de 5.944 seguiments de les queixes, entre visites, trucades i
gestions diverses.
Del total de seguiments i gestions realitzades, 1.316 (un 22,13% del total) han requerit un cop de mà
d’altres departaments o equips de treball, tan interns municipals com externs. I dins de les gestions
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compartides, observem que el 44,22 % del total estan relacionades amb els altres serveis de la Regidoria
de Convivència i Seguretat, un volum molt per sobre de la resta.
Si observem el quadre que figura a continuació, veurem que és molt destacat el nombre de seguiments
que provenen de les reunions de coordinació setmanals entre tots els membres de la Regidoria. Això
constata la importància de fer trobades de treball conjunt: en poques hores es prenen grans decisions
sobre l’evolució i la gestió dels casos. I el fet de compartir la informació dels assumptes setmanalment,
suposa que les gestions del dia a dia no siguin tan destacades i es converteixin en fets més puntuals
(vegem la diferència: de 268 seguiments de les reunions de coordinació a 160 de mediació i a 116 de la
guàrdia urbana en el dia a dia de la feina). La relació detallada és la següent:
SEGUIMENT ALTRES DEPARTAMENTS

NºDE SEGUIM. % SOBRE EL TOTAL

Reunió de coordinació setmanal per seguiment de casos (RCS)

268

20,36

Guàrdia Urbana (RCS)

116

8,81

Mediació (RCS)

160

12,15

Direcció de la Regidoria de Convivència i Seguretat (RCS)

38

2,88

Administradors de finques

213

16,01

Serveis Socials

191

14,51

Àrea de Serveis

79

6,00

Medi Ambient

72

5,47

Urbanisme

52

3,95

Oficina d'Habitatge

37

2,81

Salut pública

29

2,20

Tècnic extern de plagues urbanes

17

1,29

Oficina d’acollida

9

0,68

Salut mental

7

0,53

OAC

7

0,53

Intervenció

7

0,52

Activitats

5

0,37

XCC

4

0,30

TAG

1

0,07

Educació

1

0,07

Prevenció Osona

1

0,07
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El gràfic il·lustra el volum total d’intervencions realitzades dins la Regidoria de Convivència i Seguretat:

1.5. Queixes tancades
Durant el període de gener a juny s’han tancat 500 queixes, algunes de les quals responien a incidències
que s’estaven treballant des de l’any anterior.
La majoria de les queixes, 413, s’han tancat perquè la intervenció del Servei d’Agents Cívics ha resolt el
problema. Aquest volum representa un 82,60% del total.
La resta de queixes s’han tancat amb la derivació a altres departaments, ja que calien intervencions que
anessin més enllà de la tasca pedagògica del Servei d’Agents Cívics. La relació de queixes tancades per
derivació és la següent:
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TANCAMENTS PER DERIVACIÓ

NºDE CASOS TANCATS

% SOBRE EL TOTAL

Servei d’Agents Cívics

413

82,60

Guàrdia Urbana (RCS)

44

8,80

Servei de Mediació (RCS)

35

7,00

3

0,60

2

0,40

Medi ambient

1

0,20

Àrea de Serveis

1

0,20

Salut Pública

1

0,20

XCC

1

0,20

Direcció de la Regidoria
Convivència i Seguretat (RCS)
Serveis Socials

de

El següent gràfic il·lustra el percentatge de tancaments de les queixes per derivació:

Dins el total de queixes tancades, 33 s’han hagut de tornar a obrir perquè han necessitat gestions
posteriors o perquè la problemàtica ha resorgit.
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2. L’ATENCIÓ A LES COMUNITATS VEÏNALS I EL SUPORT A LA PRESIDÈNCIA
2.1. Entrevistes a presidents i presidentes d’escala
Per identificar les problemàtiques més freqüents de les escales veïnals i poder donar un suport a les
presidències, s’han realitzat 4 entrevistes a presidents i presidentes d’escala. S’ha realitzat 95 seguiments
amb els presidents d’escala.
La distribució per barris és la següent:
Del Nord

4

A més a més, hem actualitzat les dades de contacte de 23 presidents i presidentes de comunitats de
propietaris, que són les noves persones referents d’escala al 2014.

3. CAMPANYES DE CIVISME ALS ESPAIS COMUNITARIS
3.1. Campanyes als espais comunitaris
876 habitatges reben informació en relació al civisme als espais comunitaris. Totes les campanyes que es
realitzen són a petició dels veïns i veïnes o presidents i presidentes d’escala. El detall de les campanyes
realitzades és el següent:
NOMBRE
TIPOLOGIA DE CAMPANYA

BARRIS DE CAMPANYA

D’HABITATGES
INFORMATS

Remei

91

Estadi

85 (d’aquests, 23
dues vegades)

Cuques

Caputxins

24

La Calla

13

Del Nord

8

Tinença responsable d’animals Santa Anna

54

domèstics (defecacions)
Sorolls
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Del Nord

19

15

Cotxets al replà

Dels Caputxins

6

Assistència a la reunió de veïns

Remei

18

Informació sobre el Reglament

Remei

180

Dels Caputxins

117

Remei

75

No embrutar espais

Del Nord

29

comunitaris (pati, celobert o

Osona

20

escala)

Del Sucre

20

Estadi

17

La Calla

8

Remei

50

Participar als torns de neteja de

Carrer Sant Pere

28

l’escala

La Calla

9

Nord

5

de Règim Intern de la
comunitat

A banda dels habitatges a títol individual, 65 comunitats de propietaris reben informació sobre civisme;
concretament, 42 comunitats del Remei reben les actuacions per a una bona convivència veïnal i 23
comunitats de La Calla reben informació sobre la prohibició d’alimentar animals a les propietats privades
d’altri.
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TASCA EDUCATIVA
AMB
LA CIUTADANIA
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ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

PARTICIPANTS

20 gener, del 16
al 20 de maig,
27 de maig i 2
de juny

El consistori infantil col·labora en la
creació de la campanya de gossos, fa
propostes d’actuacions i participa en la
gravació d’un vídeo de conscienciació. El
20 de gener es presenta la campanya i al
llarg del febrer es recullen les propostes
dels nens i nenes. A mitjans de maig, els
membres del consistori ajuden a explicar
la campanya a les seves aules. El 27 de
maig i el 2 de juny graven el vídeo de
consciència cívica.

20 nens i nenes del
consistori infantil
proposen enviar una
carta als gossos censats,
plantar banderoles i fer
un vídeo.

Civisme IES:
Sortir al carrer

7 i 20 de març

Els alumnes de l’institut surten al carrer
per recollir la brossa del parc dels voltants
del centre, i entrevisten els ciutadans per
conèixer de primera mà la seva percepció
sobre l’incivisme.

43 alumnes de 4rt d’ESO
de l’institut de Vic

Civisme als IES: hiphop cívic

28 de gener i 4
de març

En grups, els alumnes canten un hip-hop
amb lletres pròpies i de temàtica cívica.

46 alumnes de 3r d’Eso
del Col·legi Pare Coll

Xerrada de civisme
als joves del projecte
“9 a Vic” i a les
sessions d’acollida

15 maig i 18 de
desembre

Es tracta el tema del civisme i la
convivència als espais públics, comuns i
privatius d’una manera participativa i
comparativa amb els països d’origen.

PERÍODE DE
REALITZACIÓ

Disseny de la
campanya de gossos
amb el consistori
infantil

Xerrades de civisme a
col·lectius de
nouvinguts

5, 15 i 17 de
maig i 18 de juny

Casals d’estiu

30 de juny, 1 i 3
de juliol

Cívicus

17 de juliol
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27 persones bàsicament
d’Àfrica subsahariana,
Sudamèrica i Índia.

Xerrada de civisme, amb suport
powerpoint, on es remarquen les
qüestions més importants que afecten la
convivència a la ciutat. Les xerrades es
realitzen a Casal Claret, escola d’adults i
les mesquites.

Es realitzen 7 xerrades,
en les quals participen 60
homes marroquins, 151
nens, nenes i joves
marroquins i 23 dones
marroquines i
subsaharianes.

Es realitza la presentació de la figura i les
tasques del Servei d’Agents Cívics a través
d’un joc de pistes. A continuació la
guàrdia urbana mostra als nens i nenes el
funcionament d’un cotxe patrulla i d’una
moto. Per acabar es participa a un circuit
amb cars per aprendre les senyals de
circulació.

99 nens i nenes dels
casals
Andersen, Salarich, Estel i
Guillem

Els joves del Cívicus coneixen la tasca del
Servei d’Agents Cívics a través d’un power
point i fan una visita a la comissaria.

37 joves

18

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

PARTICIPANTS

22 d’agost

Els joves coneixen la tasca del Servei
d’Agents Cívics i la guàrdia urbana i fan
una visita a la comissaria.

25 nois i noies

20 octubre

Els joves del projecte “Eina” de Sant
Tomàs coneixen la figura del Servei
d’Agents Cívics acompanyant-los al carrer
per identificar incidències.

11 joves

novembre

Gravació d’un vídeo sobre l’incivisme a la
via pública i els seus costos econòmics i
tècnics. El vídeo es realitza amb la
col·laboració de l’Institut de Vic i altres
departaments de l’Ajuntament.

7 joves de l’Institut de Vic
i 4 ciutadans a títol
particular

PERÍODE DE
REALITZACIÓ

Xerrada de civisme a
la Llar Juvenil

Xerrada de civisme al
grup “Eines” de Sant
Tomàs

Vídeo “Tolerància
zero amb l’incivisme”

Així doncs, les persones que han participat en alguna de les activitats educatives amb el Servei d’Agents
Cívics, i han conegut de primera mà la seva tasca i han tingut l’oportunitat d’aprendre els àmbits de
treball en civisme, i la normativa municipal, són 553 persones.
Als annexos de la memòria hi ha fotografies d’aquestes activitats educatives.

memòria Servei d’Agents Cívics 2014

19

RUTES CÍVIQUES
Es realitzen 137 vegades les rutes cíviques. Al llarg de la ruta, es visiten gradualment alguns comerços
referents, per conèixer la vida al barri. En aquesta ocasió, la cinquantena de comerços inclosos en ruta es
visiten 276 vegades. La distribució és la següent:

RUTA

ZONA

NÚMERO DE

NÚMERO DE

REALITZACIONS

VISITES ALS
COMERÇOS

Ruta 1

Remei i Habitatges
Montseny

46

30

28

68

31

119

32

59

Santa Anna, Estadi,
Ruta 2

Horta Vermella i Plaça
Osona

Ruta 3

Ruta 4

Caputxins i zona
Eixample Morató
Centre històric
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ACCIONS REALITZADES AMB ELS DEPARTAMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE VIC
1. Mediació
a) Suport al Servei de Mediació convocant a una reunió de comunitat de propietaris: 40 habitatges del
barri dels Caputxins, 20 habitatges al barri del Sucre i 8 habitatges al barri del Remei.
b) Acompanyament a 1 persona que realitza mesures alternatives en la seva tasca de neteja del mobiliari
urbà, per mantenir-lo lliure de cartells i adhesius.
2. Oficina d’acollida
Comprovació dels antecedents de civisme i convivència de 301 persones que sol·liciten arrelament social
o reagrupament familiar.
3. Àrea de serveis
Identificats 45 elements del mobiliari urbà de la ciutat en mal estat, i que es deriven a l’Àrea de serveis.
Ens referim a aspectes com papereres trencades, reixes en mal estat, embornals embossats, etc.
4. Disciplina urbanística
Identificats 19 locals comercials del centre històric i comercial amb publicitat no autoritzada. Derivats a
disciplina urbanística.
5. Medi ambient
Suport en informar els veïns i veïnes del Pla del Remei sobre la retirada d’una bateria de contenidors.
Campanya a peu de carrer a l’agost.
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ALTRES
1. Projecte “Explica’t: boca-orella Cívic”
Es redacta un estudi que posa de manifest l’expansió de la rumorologia i la facilitat d’associar
“immigrant-incivisme” en depèn quins contextos socials, i la importància de portar a terme un projecte
d’aquestes característiques.
S’elabora un tríptic informatiu del projecte, que es distribueix a les oficines municipals.
11 ciutadans i ciutadanes voluntàries participen al projecte.
Es porten a terme 25 trobades entre les persones voluntàries i ciutadans i ciutadanes que volen
compartir la seva experiència a les escales de veïns.
2. Gats de carrer i creació de la colònia
El Servei d’Agents Cívics gestiona les captures de 61 gats de carrer que s’instal·len en jardins o cases
particulars, i generen queixes ciutadanes, o bé que formen part de colònies no controlades de la ciutat.
El Servei d’Agents Cívics gestiona el manteniment de la colònia de gats municipal, al Puig dels Jueus.
Algunes de les actuacions realitzades són:
-

Gestió del voluntariat.

-

Revisió setmanal del recinte.

-

Abastiment de material tècnic i de manutenció a la colònia.

-

Contacte amb 14 persones alimentadores per conèixer l’estat de les colònies que alimenten.

3. Repartiment del tríptic “Jornada de Portes obertes a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic”.
Es reparteixen 146 tríptics als centres cívics, casals d’avis i als comerços referents de les rutes cíviques per
convidar-los a la Jornada de Portes obertes a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic.
4. Festa del Patró de la Guàrdia Urbana
El Servei d’Agents Cívics truca 70 persones, referents ciutadanes per la Regidoria de Convivència i
Seguretat, per convidar-los a la festa del Padró de la Guàrdia Urbana.

5. Reunions de treball conjunt
Realitzades 16 reunions de preparació d’activitats o projectes tant amb l’Ajuntament com amb entitats o
altres administracions, alguns dels quals són:
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Pojecte Intervenció Comunitària Integral
Voluntaris de la colònia de gats
Centres d’educació secundària
Oficina d’Acollida
Associació Sant Tomàs
6. Acollida d’estudiants en pràctiques
Els mesos de gener a març, la Regidoria de Convivència i Seguretat ha acollit una estudiant en pràctiques,
Carla Mencos Riera, que es forma en educació social a la Universitat de Vic. La Carla ha dissenyat i
executat un projecte de civisme amb els joves de l’Institut de Vic.
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ANNEX I: CAMPANYES SANCIONADORES
EN MATÈRIA DE TINENÇA RESPONSABLE DE GOSSOS
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RESUM DE LES CAMPANYES SANCIONADORES DEL SERVEI D’AGENTS CÍVICS I LA
GUÀRDIA URBANA DE PROXIMITAT
El Servei d’Agents Cívics i la Guàrdia Urbana de proximitat han realitzat un control de paisà a les zones on
s’ha detectat més presència d’excrements de gossos i d’on s’han rebut més queixes ciutadanes,
concretament a:
-

BARRI DELS CAPUTXINS
Sector Josep M. Sert.
Entorn dels parcs i places Fèlix Macià Bonaplata, Josep M. Anglada, Europa i Vall de Sau.
BARRI LA CALLA
Entorn dels parcs Rovira i Virgili, Jaume Portell, Rambla del Mèder, de les Clotes i de Sant Julià
d’Auvernià.

-

BARRIS HORTA VERMELLA – SANTA ANNA
Entorn dels parcs i places de l’Horta Vermella, l’Amusic, Josep M. Pericas i Sant Jaume.

-

BARRI DEL NORD
Entorn del parc de l’Era d’en Sellés.

-

BARRIS DEL SUCRE – CARRER SANT PERE
Entorn dels parcs i places de l’Estació, Can Forcada, Jaume Genís i Rius.

-

BARRI OSONA
Entorn de la plaça Osona i el carrer Camí Antic de Taradell.

-

BARRI REMEI
Entorn dels parcs i places de l’Horta de la Sínia, Fra Joan, l’Avinguda dels Països Catalans i el
carrer Sant Isidre.

Al llarg del 2014, s’han realitzat 3 campanyes de paisà, els següents dies:
-

18, 20 i 25 de febrer
16, 17 , 19, 20 i 25 de juny
25 i 26 de novembre

En aquests dies de campanya s’han visualitzat aproximadament 480 gossos acompanyats dels seus amos
i mestresses, i s’han aixecat 14 actes que recullen 17 infraccions:

TIPUS D'INFRACCIO
Estar en possessió d'un animal no censat
Embrutar amb les deposicions d'animals els carrers (parcs o
jardins)
Portar gossos en llocs no autoritzats
Circular per la via pública amb un gos sense que estigui sota
control mitjançant la corretja corresponent o si s'escau, sense
morrió
Portar el gos deslligat a la via pública (gos perillós)
TOTAL
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QUANT.
1

% SOBRE
TOTAL

5,8%

11
1

64,7%
5,8%

2

11,7%

2
17

11,7%
100,00
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El fet de no recollir els excrements de la via pública se sanciona amb 500 euros.
En consonància amb les actuacions realitzades els últims anys, els resultats de la campanya del 2014
demostren que hi ha una àmplia majoria de ciutadania cívica i responsable amb els seus animals de
companyia; i, per contra, una minoria de persones incíviques (un 2% sobre el total) que ha de millorar els
hàbits. És per aquest motiu que en els pròxims mesos es continuarà treballant per actuar amb aquesta
minoria que infringeix les ordenances municipals, tant a través de l’activitat diària com amb actuacions
puntuals com aquestes.

Resum de les infraccions recollides a la Guàrdia Urbana en matèria de tinença responsable d’animals
domèstics al 2014
Els agents de la Guàrdia Urbana han aixecat 32 actes en matèria de tinença responsable d’animals
domèstics al llarg del 2014, tant en període de campanya com amb els patrullatges ordinaris. Les 32 actes
aixecades recullen les següents 53 infraccions:

TIPUS D'INFRACCIO
Estar en possessió d'un animal no censat
Estar en possessió d'un animal no identificat
Embrutar amb les deposicions d'animals els carrers
(parcs o jardins)
Portar gossos en llocs no autoritzats
Circular per la via pública amb un gos sense que estigui
sota control mitjançant la corretja corresponent o si
s'escau, sense morrió
Portar el gos deslligat a la via pública (gos perillós)
Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic
(gos perillós)
Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal
pertinent (gos perillós)
No tenir assegurança de responsabilitat civil (gos
perillós)

TOTAL
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%
SOBRE
TOTAL

TOTAL
8
15%
4
7,5%

PATRU
% SOBRE
% SOBRE
CAMLLA
PATRUCAMPANYA ORDIN
LLA ORDIPANYA
ÀRIA
NÀRIA

1
0

7
4

12,5%
0

87,5%
100%

18

34%

11

7

61%

39%

2

3,7%

1

1

50%

50%

8

15%

2

6

25%

75%

3

5,6%

0

3

0

100%

4

7,5%

2

2

50%

50%

3

5,6%

0

3

0

100%

3

5,6%

0

3

0

100%

53

100%

17

36

32%

68%
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ANNEX II: CAMPANYA INFORMATIVA
SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DOMÈSTICS
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CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS
DOMÈSTICS
Al maig, juny i juliol de 2014, la Regidoria de Convivència i Seguretat realitza una campanya informativa i
sancionadora de tinença responsable d'animals domèstics amb el triple objectiu de:
-

Reduir els excrements de gossos de la via pública.
Donar resposta a les queixes ciutadanes sobre l’incivisme amb els animals de companyia.
Donar a conèixer a la ciutadania en general les actuacions que es porten a terme per eradicar
l’incivisme amb els animals de companyia.

La majoria d’actuacions educatives i informatives coordinades pel Servei d’Agents Cívics són a proposta
dels membres del consistori infantil, i s’elaboren tenint en compte les seves aportacions i idees: enviar
una carta a la gent que té el gos censat, plantar banderoles als excrements, gravar un vídeo de
conscienciació cívica, etc. Així mateix, també es demana la col·laboració del Consistori infantil per la
difusió de la campanya.
Les actuacions sancionadores i de control es porten conjuntament amb la guàrdia urbana de proximitat.
Les actuacions de la campanya i els resultats de la mateixa són les següents:

ACTUACIÓ

DESCRIPCIÓ

CALENDARITZA
CIÓ

RESULTATS

Carta informativa a
qui té el gos censat
(a proposta dels
membres del
consistori infantil)

S’envia una carta informativa a totes
del 19 al 23
les persones que tenen un gos censat
de maig
a la ciutat, demanant-los la
col·laboració en la difusió del
civisme. Abans, es comproven totes les
adreces dels gossos censats per padró,
per tal que no hi hagi errors en els
enviaments.

S’envien 823 cartes, de
les quals se’n retornen 8.

Xerrades
informatives a les
escoles

El Servei d’Agents Cívics explica les
instruccions de la campanya als nens i
nenes que vulguin participar-hi: on es
poden plantar les banderoles i repartir
els cartells. Es lliuren cartes
informatives per les famílies per tal
que autoritzin la participació dels seus
fills.

del 16 al 22
de maig

460 alumnes de 6è de
totes les escoles de Vic
assisteixen a les xerrades
informatives.
Aproximadament el 53%
de l’alumnat porta
l’autorització familiar i
recull els materials per
realitzar la campanya.

Roda de premsa
amb el Consistori
Infantil

Es porta a terme una roda de premsa
per explicar la participació dels nens i
nenes de 6è amb la campanya:
plantant banderoles als excrements de
gossos i repartint material informatiu.
A la roda de premsa hi participen Joan
Ballana, Anna Erra i 7 membres del
consistori infantil.

27 de juny

La notícia apareix al 9
Nou, al 9TV i a
Osona.com.
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Plantada de
banderoles (a
proposta dels
membres del
consistori infantil)

El Servei d’Agents Cívics planta
del 28 de
banderoles als excrements que hi ha
maig al 6 de
als parcs, places, escocells dels arbres i juny
carrers. Es prioritzen les zones on s’han
rebut més queixes: la Sínia, Era d’en
Sellés, casc antic, sector Josep M. Sert,
etc.

Lliurament de
cartells informatius

Es reparteixen cartells informatius de
l'incivisme amb els excrements de
gossos a comerços, escales de veïns i
parcs i places; bàsicament a les zones
on s’ha detectat més presència
d’excrements.
Es truca a totes les persones que al
llarg de l’any 2013 han fet alguna
queixa d’excrements o orins a la via
pública.

de l’11 de juny
al 21 de juliol

Vídeo de consciència
cívica (a proposta
dels membres del
consistori infantil)

Es realitza un vídeo amb la participació
dels membres del consistori infantil
que adopten diferents rols ciutadans i
exposen els inconvenients de cada un
de trobar excrements de gos al carrer.

Juny

Comunicació de la
campanya

Tota la informació de la campanya i els permanent
resultats de la mateixa es recullen a la
pàgina web de la Regidoria de
Convivència i Seguretat. S’ha creat un
codi QR d’accés directe a la informació
de la pàgina web, que apareix a la
carta informativa dels pares i a la carta
pels propietaris dels gossos censats.

Retorn informatiu a
les queixes rebudes
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al llarg del
maig i el juny

El Servei d’Agents Cívics
planta 428 banderoles.
Gairebé no es troben
banderoles plantades pels
alumnes de 6è. És
destacable que al parc
Era d’en Sellés i a la zona
verda de la Sínia
s’enganxessin en un matí
30 banderoles a cada
lloc, i sector Josep M.
Sert, 62 banderoles en
una sola tarda.
L’impacte visual de les
banderoles no és el
desitjat perquè hi ha
persones a qui els fan
gràcia i se les emporten
tan bon punt es planten.
Es reparteixen 200
cartells:
92 als comerços,
97 a les escales de veïns i
12 cartells a parcs i places
de l’espai públic.
23 persones reben la
trucada del Servei
d’Agents Cívics explicant
el desenvolupament de la
campanya. La percepció
general dels ciutadans és
que s’ha millorat.
El vídeo es penja al web
de la Regidoria de
Convivència i Seguretat
amb enllaç al youtube.
No es recull l’impacte de
la campanya
comunicativa a la
ciutadania.
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Observacions generals i aspectes a tenir en compte
1.- Des del Servei d’Agents Cívics s’ha demanat un retorn als tutors i tutores de 6è de primària per saber
l’impacte i la valoració de la participació de l’alumnat en la campanya. El fet de coincidir amb final de curs
i el fet de no insistir en el retorn ha significat que no s’hagi rebut cap valoració final dels centres.
2.- Tant els agents de proximitat com el Servei d’Agents Cívics creuen que la campanya sancionadora
hauria de ser constant i s’hauria d’actuar un parell de dies cada mes i mig. D’aquesta manera no es dóna
peu a generar més incivisme, ja que la ciutadania sempre està a l’expectativa.
3.- L’Oficina de l’OAC ha detectat un lleuger increment de cens dels animals de companyia.
4.- Tot i que s’han enviat les cartes informatives a totes les persones que tenen el gos censat, i se’ls ha
explicat que tenen el dret d’anar a buscar bosses per recollir els excrements, no s’ha notat un increment
significatiu en els lliuraments de bosses.
5.- La percepció del Servei d’Agents Cívics és que la població porta el gos lligat a espais que moltes
vegades no l’hi tenia, com els parcs, l’anella verda o el camí del riu.
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ANNEX III: LLIURAMENT DE BOSSES PER GOSSOS ALS
SERVEIS MUNICIPALS
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LLIURAMENT DE BOSSES PER GOSSOS ALS SERVEIS MUNICIPALS
Resultats dels lliuraments
Durant l’any 2014 s’han lliurat 1.770paquets de bosses (cada paquet conté 50 bosses) per gossos.
La distribució és la següent:
PERÍODE DE CONTROL

NOMBRE DE LLIURAMENTS

GENER

146

FEBRER

154

MARÇ

154

ABRIL

142

MAIG

140

JUNY

167

JULIOL

156

AGOST

125

SETEMBRE

158

OCTUBRE

170

NOVEMBRE

149

DESEMBRE

109

La distribució per mesos és la següent:
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Per serveis municipals, la distribució és la següent:
SERVEI MUNICIPAL

NOMBRE DE LLIURAMENTS

Oficina d’Atenció al Ciutadà

801

Oficina Municipal del Remei

526

Institut Municipal d’Esports

8

Comissaria de la Guàrdia Urbana

113

Centres Cívics

322

Els percentatges següents il·lustren els resultats esmentats:

Dins els centres cívics, la distribució és la següent:
SERVEI MUNICIPAL

NOMBRE DE LLIURAMENTS

Centre Cívic Can Pau Raba

188

Centre Cívic Santa Anna

85

Centre Cívic Serra-de-senferm

8

Centre Cívic Osona

17

Centre Cívic El Montseny

24

Centre Cívic La Guixa

0
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Els percentatges següents il·lustren els resultats esmentats:
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ANNEX IV: TRÍPTIC DE LA CAMPANYA DE SOROLLS
“WE ARE CIVIC-MINDED”
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ANNEX V: FOTOGRAFIES DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES
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Civisme als IES: Sortir al carrer
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Civisme als IES: hip-hop cívic
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Xerrada de civisme als joves del projecte “9 a Vic” i a les sessions d’acollida

Xerrades de civisme a col·lectius de nouvinguts
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Casals d’estiu
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Xerrada de civisme al grup “Eines” de Sant Tomàs

Vídeo “Tolerància zero amb l’incivisme”
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ANNEX VI: COMERÇOS I SERVEIS REGENTATS PER
PERSONES ESTRANGERES
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INFORME DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I SERVEIS REGENTATS PER PERSONES
ESTRANGERES A LA CIUTAT DE VIC. COMPARATIVA 2010-2014

Tenint en compte que fa cinc anys que el Servei d’Agents Cívics està elaborant un informe anual sobre la
tipologia d’establiments comercials i serveis de Vic regentats per persones estrangeres, s’ha cregut oportú
realitzar un informe comparatiu de l’evolució d’aquests negocis entre el 2010 i el 2014. Els resultats de
l’informe comparatiu són els següents:

Comerços i serveis de Vic regentats per persones estrangeres
A finals de 2014, Vic compta amb 140 negocis regentats per persones estrangeres. D’aquests, 74 són
establiments comercials i 66 són serveis. Des de desembre de 2013, quan es va elaborar l’últim informe,
hi ha hagut un increment positiu de 9 establiments comercials (n’hi havia 65), i s’han tancat 4 serveis
(n’hi havia 70).
En relació a la comparativa entre 2010 i 2014, val la pena destacar que, tot i estar immersos en una
situació generalitzada de crisi econòmica, en aquests cinc anys hi ha hagut un increment de 18 serveis i
de 13 establiments comercials regentats per persones estrangeres a Vic.
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Ubicació per barris i zones dels establiments comercials i serveis

Els establiments comercials i serveis que hi ha a la ciutat de Vic a finals del 2010 i a finals de 2014 estan
ubicats en aquests barris:

Els gràfics evidencien que més de la meitat dels establiments comercials i serveis, al voltant del 60% del
total, estan ubicats en dues zones: el barri del Remei i de l’Estadi.
Ara bé, observant la comparativa dels dos gràfics, cal destacar que la zona que ha crescut més amb
negocis de persones estrangeres és Carrer Sant Pere, Centre Històric i del Nord, incrementant 12 negocis,
i passant del 14% del total de negocis de la ciutat al 2010, al 19% al 2014. La segona zona de gran
creixement és el barri de l’Estadi, que passa de 26 negocis el 2010 a 36 el 2014, i representa el 26% del
total de la ciutat.
Els barris del Remei i els Caputxins, per la seva banda, tot i que guanyen 4 i 3 negocis respectivament,
perden percentatge en relació al global de la ciutat. És a dir, si el barri del Remei al 2010 aglutinava el
36% dels negocis estrangers de la ciutat, al 2014 baixa fins al 31%. I el barri dels Caputxins passa del 21%
al 19%.
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Nacionalitat de les persones que regenten establiments comercials i serveis

Els establiments comercials i serveis que hi ha a Vic estan regentats per persones de les següents
nacionalitats:

El 90% dels establiments comercials i serveis de Vic estan regentats per persones de nacionalitats
provinents de quatre països: Marroc, Xina, Índia i Ghana.
Si bé aquestes quatre nacionalitats són les predominants al 2010 i ho continuen sent el 2014, en aquests
cinc anys de comparativa han canviat els percentatges d’influència de cadascú. Mentre que al 2010 les
nacionalitats provinents del continent africà regentaven més de la meitat dels establiments comercials i
serveis de la ciutat, al 2014 les nacionalitats provinents del continent asiàtic regenten més de la meitat
dels establiments comercials i serveis de la ciutat, i han passat de tenir-ne 45 a 78.
La presència dels establiments comercials regentats per persones provinents del Marroc ha disminuït
considerablement; tot i que el col·lectiu només ha perdut 5 comerços i serveis, en nivell de percentatges
al conjunt de la ciutat ha passat del 41% al 28% en cinc anys.
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Relació entre les nacionalitats de les persones que regenten negocis i la ubicació als diferents barris o
zones de Vic
Barri Osona

En aquests anys que s’ha estat elaborant l’informe d’establiments comercials i serveis regentats per
persones estrangeres, el barri d’Osona és l’únic que s’ha mantingut inalterable: fa més de cinc anys que hi
ha un bar regentat per persones de Polònia i una botiga de comestibles regentada per persones de
Marroc.

Barri del Remei
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De totes les zones de Vic, el barri del Remei és el que compta amb més presència d’establiments
comercials i serveis regentats per persones estrangeres, i més diversitat de nacionalitats. La diversitat de
nacionalitats i de comerços i serveis que s’hi han assentat (perruqueries marroquines, perruqueries
africanes, botigues de comestibles africans, carnisseries halal, locutoris marroquins...) respon,
bàsicament, a la demanda dels mateixos habitants del barri, molts d’ells d’origen estranger que compren
a establiments que ofereixen productes del país d’origen.
En aquests cinc anys de comparativa, és destacable l’increment de serveis regentats per persones de
nacionalitat xinesa, que s’ha multiplicat per dos. El col·lectiu xinès ha assumit el traspàs d’alguns bars de
tota la vida del barri i d’altres de més nova creació, al Passeig de la Generalitat i a la Rambla Tarradellas.

Barris de l’Estadi, La Calla i Horta Vermella

Els establiments comercials i serveis regentats per persones estrangeres en aquesta zona de la ciutat es
concentren a l’Estadi i la Calla, i són gairebé inexistents al barri de l’Horta Vermella. Al barri de La Calla
bàsicament hi ha establiments comercials regentats per persones del Marroc, prop de les vies d’accés a
la mesquita.
Al barri de l’Estadi hi ha una diversitat de negocis d’estrangers similar a la del barri del Remei, de la
mateixa manera que hi ha diversitat de residents. Les botigues de queviures africans, els locutoris
marroquins, les fruiteries i basars xinesos, els kebabs indis i altres negocis que hi havia al 2010, continuen
donant servei als consumidors cinc anys més tard. Igualment com passa al barri veí, l’increment més gran
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de negocis estrangers es troba en la comunitat xinesa, que ha assumit la regència dels bars del Passeig
de la Generalitat i els entorns de la plaça Moragas.
Així, en aquests cinc anys, com ha succeït al conjunt de la ciutat, les comunitats provinents del continent
asiàtic han passat a regentar gairebé el 50% dels negocis del barri al 2014, quan al 2010 era el col·lectiu
marroquí el que en regentava el 50%.

Barri dels Caputxins

El barri dels Caputxins és un dels que ha acollit tradicionalment el col·lectiu marroquí, i d’aquí ve que faci
anys que s’hi trobin els mateixos establiments comercials i serveis regentats per persones marroquines
sobretot a l’entorn de l’Eixample Morató: carnisseria halal, locutori, bar, perruqueria, basar, etc.
El col·lectiu indi és el que ha crescut més en aquests anys, duplicant el nombre de comerços i serveis a la
zona. Les botigues de comestibles, una agència de viatges i punts de kebab es concentren, bàsicament,
als voltants de la carretera de Roda i del carrer Manlleu.
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Barris del carrer Sant Pere, Centre Històric i del Nord

El col·lectiu xinès, que al 2010 regentava gairebé el 60% dels establiments comercials i serveis dels
barris del Centre històric, Carrer Sant Pere i del Nord, perd influència i es mou, al 2014, entorn del 50%
de regència. El col·lectiu indi, igualment com passava al barri dels Caputxins, és el que té un creixement
més destacat, i multiplica per tres el nombre de negocis.
Així doncs, les comunitats provinents del continent asiàtic regenten el 85% de les perruqueries, basars,
punts de kebab, botigues d’alimentació i de telefonia mòbil de la zona. Aquestes establiments comercials
i serveis es concentren, bàsicament, a l’entorn dels carrers Arquebisbe Alemany, Jacint Verdaguer, Bisbe
Morgades, Rambla Hospital i Gurb.

Barri del Sucre

Al barri del Sucre, els basars, bars i restaurants ubicats a la zona universitària i als polígons són tots de
regència xinesa.
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Retolació dels establiments comercials i serveis
Al llarg de l’any 2011, el Servei d’Agents Cívics va realitzar una campanya informativa als establiments
comercials i serveis regentats per persones estrangeres per informar-los de la normativa bàsica d’horaris
comercials, i la seva publicació en un lloc visible, i de la retolació mínima en català, segons estableix
l’article 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística: La senyalització i els cartells d'informació
general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels
establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les
marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.
A partir de 2012, si bé el Servei d’Agents Cívics no ha realitzat cap més campanya informativa sobre la
retolació mínima en català dels establiments comercials i serveis, sí que ha anat identificant la retolació
dels nous negocis per analitzar-ne la tipologia.

establiments retolats en

percentatge
novembre
2010

percentatge
novembre
2011

percentatge
novembre
2012

percentatge
desembre 2013

Percentatge
desembre 2014

variació de
novembre 2010
a desembre 2014

59,6%

81,5%

81,96%

85,27%

81,42%

+ 21,82%

16,5%

7,56%

6,55%

5,43%

5%

-11,5%

7,3%

3,36%

4,09%

2,33%

5%

-2,30%

16,5%

7,56%

7,37%

6,98%

8,57%

-7,93%

català (només català o
bilingüe)
establiments retolats en
castellà o bilingüe
establiments amb nom
comercial
establiments sense
retolació
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Tal i com s’observa al gràfic i a la taula comparativa de diferents anys, al moment de la campanya
informativa, entre el 2010 i el 2011, l’increment de negocis retolats en català o bilingüe és considerable:
es passa de 65 a 97 establiments, del 59,6% al 81,5% del total. A partir del 2012, el percentatge
d’establiments comercials o serveis retolats almenys en català es manté en un creixement, fins a finals de
2014 que es redueix una mica.
Els establiments comercials i els serveis retolats en castellà o bilingüe són els que perden més pes, passant
d’un 16,5% al 2010 a un 5% el 2014.
Els negocis retolats amb nom comercial i els sense retolació van disminuir a la meitat entre el 2010 i el
2011, quan es va fer la campanya informativa. A partir d’aleshores, van anar disminuint fins que al 2014 la
tendència s’inverteix i tornen a remuntar considerablement. És a dir, la majoria d’establiments comercials
i serveis que obren les portes al 2014 ho fan sense retolació o amb noms comercials. Curiosament, la
majoria d’aquests establiments són regentats per persones de la comunitat índia; una comunitat que era
més minoritària al 2010, quan es va fer la gran campanya informativa de la retolació comercial i que, per
tant, no van rebre la informació pertinent.
Conclusions
De l’informe comparatiu dels establiments comercials i serveis regentats per persones estrangeres se
n’extreuen un seguit de conclusions que poden ajudar a determinar el treball a realitzar en els pròxims
anys en aquesta matèria. Les conclusions són les següents:
- Amb la crisi econòmica, han tancat alguns establiments comercials i serveis regentats per persones
estrangeres i dirigits bàsicament a consumidors de les mateixes nacionalitats. (perruqueries africanes,
botigues de comestibles amb un alt índex d’alimentació importada, etc.)
- En aquests últims anys, la comunitat xinesa i l’índia han obert molts negocis, bàsicament serveis de
restauració, bars, basars, punts de kebab i botigues d’alimentació que amplien l’horari fins ben entrada la
nit. Aquests nous negocis no s’obren als barris on hi ha més residents xinesos i indis, sinó que s’obren als
barris cèntrics i vies públiques de gran concurrència. Per tant, la tipologia de consumidors que busquen
aquests negocis és diversa, però sobretot intenten atraure la gent autòctona.
- Tenint en compte que al 2014 el nombre d’establiments comercials i serveis sense retolació o retolats
amb nom comercial està creixent significativament, valdria la pena plantejar una nova campanya
informativa en els pròxims mesos, i així poder revertir aquesta tendència.
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ANNEX VII: ESTUDI I ANÀLISI DEL PROJECTE “EXPLICA’T:
BOCA-ORELLA CÍVIC”
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PROJECTE “EXPLICA’T: BOCA-ORELLA CÍVIC”
1.- ESTUDI DE LES QUEIXES REBUDES EN RELACIÓ AL FET D’EMBRUTAR ESPAIS COMUNITARIS I A LA
PROLIFERACIÓ DE LA PANEROLA GERMÀNICA
De les 349 queixes veïnals que va rebre l’any 2013 el Servei d’Agents Cívics, 74 (el 21%) tenen relació amb
el fet d’embrutar espais comunitaris i la proliferació de la panerola germànica. El percentatge de queixes
rebudes sobre aquestes problemàtiques és molt superior a qualsevol altre, siguin sorolls, problemes de
tinença responsable d’animals de companyia o d’inicivisme generat pels joves a l’espai públic.
L’anàlisi exhaustiva que es presenta a continuació posa sobre la taula tots els elements vinculats a la
gestió de les queixes veïnals relacionades amb el fet d’embrutar espais comunitaris i la proliferació de la
panerola germànica. Les dades recollides i les conclusions que se’n desprenen posen de manifest la
importància de treballar amb aquestes dues temàtiques per combatre la rumorologia popular, ja que
aquestes dues tipologies de queixes, molt focalitzades a les escales de veïns, sovint estan relacionades
amb les actituds de persones nouvingudes, i són motiu de comentaris generalistes, focalitzacions
negatives i malentesos veïnals.
1.1.- ANÀLISI DE LES QUEIXES REBUDES SOBRE EL FET D’EMBRUTAR ESPAIS COMUNITARIS
Al llarg del 2013, el Servei d’Agents Cívics ha gestionat 40 casos relacionats amb el fet d’embrutar espais
comunitaris de les escales de veïns; la majoria, ubicats als barris del Remei, l’Estadi i Osona. Aquests tres
barris es caracteritzen per la presència de grans edificacions amb un nombre elevat de pisos, la majoria en
règim de lloguer, i una gran rotació de residents.

UBICACIÓ DELS CASOS
1; 3% 2; 5%

1; 2%
2; 5%

CAPUTXINS
CARRER SANT PERE
5; 12%

CENTRE HISTÒRIC
ESTADI
LA CALLA

19; 48%
3; 7%

NORD
OSONA

3; 8%

REMEI
SUCRE

4; 10%
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L’incivisme relacionat amb el fet d’embrutar espais comunitaris es pot classificar en tres grans temàtiques:
el fet d’embrutar l’entrada de l’edifici, l’ascensor o l’escala comunitària; el fet de tirar deixalles o papers
als patis interiors de l’edifici, que solen ser de titularitat dels baixos o dels primers pisos; i el fet de no
respectar els torns de neteja per rotació.

Quan es detecta un problema d’incivisme a l’escala, en un 60% dels casos qui requereix la intervenció del
Servei d’Agents Cívics és algun veí o veïna afectat, bàsicament qui viu als baixos o als primers pisos, que
es troba el pati o la terrassa bruta amb papers, burilles o altres. Els presidents d’escala, per la seva banda,
requereixen el servei en un 27% dels casos.
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L’experiència professional i el buidatge de les dades demostren que la intervenció del Servei d’Agents
Cívics treballant l’incivisme pel fet d’embrutar espais comunitaris repercuteix directament en la millora de
la situació. És a dir, que les persones que requereixen el servei, en un 77 % dels casos, perceben que,
després de la intervenció informativa del Servei d’Agents Cívics, el veïnat corregeix la conducta i no hi ha
tanta brutícia.

MOTIU DEL TANCAMENT
6; 15%
LA SITUACIÓ MILLORA I
DESAPAREIX INCIVISME

3; 8%

DERIVAT A GUÀRDIA
URBANA
ELS VEÏNS NO ES VOLEN
IMPLICAR
30; 77%

És destacable el percentatge de casos, un 45%, que s’han de tornar a obrir perquè es repeteix la
problemàtica. És a dir, que si bé la situació d’incivisme durant un temps remet, al cap d’uns mesos hi ha
reincidència una altra vegada.
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Quins són els motius pels quals el problema de tenir bruts els espais comunitaris va irrompent a les
mateixes escales de veïns una vegada i una altra? L’experiència professional porta a pensar en
bàsicament un motiu: la fluctuació del veïnat. És a dir, les escales on es realitzen contínuament
campanyes de civisme tenen un alt percentatge de pisos de lloguer, i les persones llogateres canvien molt
sovint. Això provoca que constantment entri gent nova als blocs de pisos, que desconeix les normatives i
el funcionament intern dels torns de neteja, per exemple. L’elevada mobilitat de les persones també
dificulta que el veïnat es cohesioni, se senti arrelat a l’edifici i respecti i participi del manteniment de la
comunitat com si fos un espai propi.
Per acabar, cal destacar la tipologia de persones que genera aquest incivisme. En un 60% dels casos, el
veïnat de l’escala identifica les persones estrangeres com a úniques responsables del no compliment dels
torns de neteja, del fet d’embrutar l’escala o de tirar objectes i deixalles als patis dels baixos.

Aquesta percepció d’incivisme vinculat a les persones estrangeres és el que ens porta a començar a
treballar la rumorologia partint d’aquesta temàtica, tal i com s’exposarà més endavant.
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1.2.- ANÀLISI DE LES QUEIXES REBUDES SOBRE LA PROLIFERACIÓ DE LA PANEROLA GERMÀNICA
Al llarg del 2013, el Servei d’Agents Cívics ha gestionat 34 casos relacionats amb la proliferació de la
panerola germànica, la majoria ubicats als barris del Remei i l’Estadi:

Aquests dos barris es caracteritzen per tenir grans blocs de comunitats de propietaris construïts durant els
anys 60 i 70 i amb algunes mancances estructurals per falta de manteniment i rehabilitació. El fet que un
habitatge tingui estructures deficitàries a les cuines, banys o escales comunitàries, està relacionat amb la
proliferació de la panerola germànica, i amb el fet que la problemàtica reaparegui al cap d’uns mesos. És
a dir, dels 22 casos de reincidència de l’aparició de la panerola germànica, 18 (el 81%) estan ubicats en
habitatges amb mancances estructurals:

En el tractament de l’existència de la panerola germànica als habitatges, en un 50% dels casos qui
requereix la intervenció del Servei d’Agents Cívics és algun veí o veïna afectat; seguit, en un 26% de casos,
del president o referent de la comunitat. És destacable el 12% de casos en què el mateix pis focus, o
habitatge amb més presència de la panerola, fa al requeriment al Servei d’Agents Cívics. Això significa
que hi ha voluntat de la ciutadania per resoldre el problema i acabar amb la plaga d’insectes.
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Quan es detecta l’existència de la panerola germànica als habitatges, el Servei d’Agents Cívics realitza una
campanya informativa que dóna a conèixer els 10 consells bàsics per controlar l’expansió de la plaga. Els
consells estan relacionats, bàsicament, amb el manteniment de la cuina en condicions higienicosanitàries
òptimes i amb la recomanació de productes i d’empreses de tractament. Quan el Servei d’Agents Cívics
detecta que hi ha habitatges que no compleixen les condicions higienicosanitàries òptimes per minimitzar
la proliferació de la panerola, s’hi incideix especialment i es realitza un seguiment acurat de la neteja i el
manteniment bàsic d’estructures.

És destacable el fet que més de la meitat dels habitatges als quals s’ha fet un seguiment de control de la
panerola estan ocupats per persones estrangeres. Els motius d’aquesta elevada estadística són
bàsicament dos. En primer lloc, perquè algunes persones estrangeres tenen diferents hàbits d’higiene de
la cuina, i cal fer-los una descripció exhaustiva de la tipologia de neteja que es requereix per disminuir la
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panerola germànica. En segon lloc, perquè algunes persones estrangeres viuen en habitatges amb
estructures deficitàries i falta de manteniment, i, en aquests contextos, les mesures que es puguin
prendre per eradicar la plaga d’insectes són insuficients si no hi pot haver una inversió i una remodelació
mínima de la cuina. És per això que, en aquests casos, el Servei de Mediació es posa en contacte amb les
persones propietàries dels immobles, per poder treballar per un mínim manteniment dels habitatges.
Una vegada el Servei d’Agents Cívics ha informat la comunitat de propietaris de les mesures a prendre per
eradicar la panerola germànica, s’ha fet un seguiment dels habitatges amb més presència d’insectes i el
veïnat aplica productes i segueix els consells de neteja, el cas es dóna per tancat (48% dels casos tancats).
També pot tancar-se el cas quan les persones que viuen en el pis focus canvien de domicili (26% dels
casos tancats). Amb la marxa de les persones que no seguien els consells bàsics de tractament de
plagues, la resta de la comunitat que aplica productes i té uns bons hàbits de neteja generalment remet
la proliferació de la panerola en poc temps. Els casos no tancats (el 44% del total) continuen en
seguiment perquè calen més visites informatives i de control de les condicions higienicosanitàries de
l’habitatge, sigui per part del mateix Servei d’Agents Cívics com del departament de Salut Pública de
l’Ajuntament de Vic.
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1.3.- CONCLUSIONS
Les dades que s’han exposat posen de manifest que les problemàtiques relacionades amb el fet
d’embrutar espais comunitaris i amb la proliferació de la panerola germànica es vinculen, en un
percentatge elevat, a persones que vénen d’altres països. I, possiblement, d’aquí ve que les associacions
“estranger-brutícia” “estranger-cuques”, que realitzen alguns veïns i veïnes de Vic de forma gairebé
inconscient, corrin de boca en boca fins al punt de convertir-se en rumors generalitzats i veritats
absolutes, i d’afectar fins i tot el mercat de pisos de compra i lloguer.
Per tant, el projecte “Explica’t: boca-orella cívic” es planteja començar a treballar amb aquestes dues
temàtiques, el fet d’embrutar espais comunitaris i la proliferació de la panerola germànica, perquè són
problemàtiques que s’associen amb molta facilitat al col·lectiu de persones nouvingudes i són una gran
font generadora de rumors.
Un rumor comença amb una veïna que viu a la seva escala una situació real d’algú que embruta o no
col·labora amb la neteja. Aquesta veïna explica la seva experiència, i amb el boca-orella es converteix en
un rumor i una generalització. Si bé el rumor acostuma a ser fals, l’origen acostuma a ser vertader. El fet
d’anar explicant l’experiència fa que aquesta es distorsioni, però l’origen és real. La base de treball de la
Regidoria de Convivència i Seguretat és atacar el problema d’arrel: anar a parlar amb la persona que viu
la situació real a la seva escala, i ajudar-la a millorar la convivència. Si aquesta persona percep que els
problemes es resolen o minimitzen amb el suport de l’administració, possiblement el seu discurs cap a la
resta de veïns canviarà, i deixarà de generalitzar comportaments. Per exemple, deixarà de dir que tots els
negres són bruts, i dirà que hi ha un veí negre a la seva escala que és brut. D’aquesta manera, s’ataca la
generalització del rumor i es passa a la concreció de la problemàtica.
El projecte “Explica’t: boca-orella cívic” creu que el tractament del rumor ha de ser molt personalitat, per
poder treballar cada experiència vital. Per això ens acompanyen els voluntaris a conversar amb els veïns i
veïnes a títol personal, per poder discriminar les problemàtiques reals de situacions generalitzades sense
fonament, i poder-ne donar la informació objectiva. És a dir, sense negar la realitat i partint que realment
hi ha gent de Vic que ha viscut situacions d’incivisme protagonitzades per persones estrangeres,
s’estableixen trobades entre ciutadans i ciutadanes i els voluntaris que han patit aquestes mateixes
problemàtiques i han millorat la relació convivencial. En aquestes trobades entre ciutadans i voluntaris, es
construeix un discurs comú amb l’objectiu de distingir el rumor i minimitzar-lo.
Així doncs, des d’aquest projecte, la forma de combatre el rumor no és generalista ni amb grans
campanyes divulgatives; és un combat individual cas per cas, que és el que permet fer una diagnosi molt
acurada de la realitat i recollir les especificitats de la convivència a la ciutat.
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2.- L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES PER TRACTAR EL FET D’EMBRUTAR ESPAIS COMUNITARIS I LA
PROLIFERACIÓ DE LA PANEROLA GERMÀNICA.
2.1.- LES PERSONES VOLUNTÀRIES
Les 9 persones voluntàries que a finals del 2013 es comprometen a formar part del projecte, passen a ser
11 a finals del 2014. L’increment de voluntariat es deu al fet que ciutadans i ciutadanes que participen en
l’experiència, valoren molt positivament l’intercanvi i decideixen fer-se voluntàries per poder repetir i
poder intercanviar les seves vivències amb membres d’altres comunitats de veïns.

2.2.- ELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
D’entre els 74 ciutadans i ciutadanes que han sol·licitat al llarg del 2013 suport municipal per gestionar el
fet d’embrutar espais comunitaris i la proliferació de la panerola germànica, el Servei d’Agents Cívics
porta a terme una primera selecció de persones que podrien formar part del projecte “Explica’t: bocaorella cívic”. Aquesta primera selecció es realitza tenint en compte que els ciutadans i ciutadanes
participants del projecte:
-

Han de ser persones que en l’últim any hagin requerit com a mínim dues vegades els serveis de la
Regidoria de Convivència i Seguretat, sigui Servei de Mediació, Guàrdia Urbana o Servei d’Agents
Cívics.

-

Han de ser persones actives i implicades amb la vida comunitària, i amb un lideratge manifest dins la
seva escala de veïns.

-

Han de ser persones que visquin en una escala de gran diversitat cultural i social.

-

Han de ser persones que, en alguns dels seus discursos, utilitzin rumors, generalitzacions,
estereotips, etc., i que els relacionin amb les persones estrangeres.

Aquests quatre criteris de selecció són la garantia per aconseguir que els participants del projecte siguin
ciutadans i ciutadanes coneixedores de la tasca de la Regidoria de Convivència i Seguretat; siguin
persones actives, compromeses amb les comunitats de propietaris, amb cercles d’influència social,
generadores d’opinions i molt respectades pels seus veïns i veïnes. El fet que ciutadans d’aquest perfil
participin al projecte ens permet assolir un doble objectiu: per una banda, el seu propi replantejament
individual sobre els missatges que traslladen a la resta de la ciutadania; per una altra, l’acció del bocaorella, d’explicar l’experiència del projecte als cercles socials, veïns i coneguts, per donar a conèixer la
informació des de fonts ciutadanes respectables i confiables.
Així, dels 74 ciutadans i ciutadanes totals que han requerit el Servei d’Agents Cívics, 19 persones (gairebé
un 26%) tenen un perfil idoni per participar al projecte. A aquestes persones, se n’hi afegeixen 23 més;
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ciutadans que també encaixen al perfil i amb qui s’ha treballat al llarg de 2014 aspectes relacionats amb
l’incivisme a les escales de veïns. Finalment, 42 persones són les que reben la proposta de participar al
projecte, i aquestes són les seves respostes:

25 persones (gairebé un 60% del total) accepten participar al projecte, enfront de les 12 (gairebé el 30%)
que no hi està interessat. El fet que més de la meitat de ciutadans i ciutadanes proposats acceptin la
proposta fa pensar que la selecció dels participants ha estat realitzada correctament.
2.3.- L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
Al llarg de 2014, s’han realitzat 25 intercanvis d’experiències amb ciutadans i ciutadanes que havien patit
problemes d’incivisme relacionat amb el fet d’embrutar espais comunitaris o amb la proliferació de la
panerola germànica.
Les 25 persones que han participat al projecte són, en la seva totalitat, referents o presidents d’escales de
molta diversitat cultural. Aquests ciutadans i ciutadanes, que són peces clau per la gestió de la
convivència, s’ubiquen als següents barris:
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2.3.1.- ELS COMENTARIS, RUMORS I OPINIONS QUE APAREIXEN ALS INTERCANVIS D’EXPERIÈNCIES
Un dels objectius del projecte és ampliar la mirada ciutadana i donar la volta a alguns tipus de discursos i
generalitzacions que, tot i basar-se en experiències reals, a vegades s’acaben convertint en històries poc
fonamentades. És per aquest motiu que el Servei d’Agents Cívics identifica a consciència la tipologia de
comentaris i opinions que generen els ciutadans i ciutadanes, abans i durant l’encontre amb els
voluntaris.
Al llarg de la gestió de les seves queixes, alguns dels ciutadans i ciutadanes seleccionats per participar al
projecte han realitzat al Servei d’Agents Cívics comentaris com els següents:
1.

He dit i repetit que no tirin coses al celobert però no fan cas. (presidenta d’escala del barri Dels
Caputxins, referint-se als estrangers)

2. El pis 1r A deixen objectes a l´escala, com bicicletes o una banyera, i tenen el celobert ple de matalassos
i altres trastos que després provoquen cuques. El pis 1r C deixa els regalims de les escombraries a
l´escala i també tenen el celobert ple de porqueria. (presidenta d’escala del barri del Remei)
3. Els negres viuen molta gent al pis i tenen molts trastos al balcó. (referent d’escala del barri de l’Estadi)
4. Els xinesos deterioren l'escala. (referent d’escala del barri del Nord)
5. Tenim cuques a l'escala per culpa dels xinesos del primer, que són molt bruts. (referent d’escala del
barri de l’Estadi)
6. Les cuques vénen de baix, perquè el tècnic del gas que va venir a fer la revisió fa 15 dies els va dir que els
negres de baix tenien la cuina molt bruta, i brutícia i escarabats per tot arreu. (referent d’escala del
barri del Remei)
7. Tenim cuques a l'escala per culpa dels negres. En porten a la roba perquè n'hem trobat fins i tot a
l'ascensor. (presidenta d’escala del barri Osona)
8. Hi ha una família d'indis que no vigila gens quan embruta. Fins i tot no ho respecten quan estic fregant
l’escala. (presidenta d’escala del barri dels Caputxins)
9. Si vols fer complir les normes a l'escala, t'hi has d'acabar barallant i discutint. (president d’escala del
barri del Carrer Sant Pere, referint-se als estrangers)
10. Els de l’Ajuntament gestioneu el lloguer de pisos de gent de fora que ens porten molts problemes.
Llavors, les escales que funcionen bé, les espatlleu. (president d’escala del barri del Remei)

En el desenvolupament de l’intercanvi d’experiències, el Servei d’Agents Cívics recull en una fitxa de
valoració1 els comentaris i opinions que generen les persones voluntàries i els ciutadans i ciutadanes en
relació a la convivència, i que són fruit d’un procés de diàleg, d’anàlisi dels problemes i d’ampliació de la
1

A l’annex del document es recull un model de fitxa de valoració
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mirada. En molts dels intercanvis, els ciutadans i voluntaris arriben a la conclusió que hi ha molts
conflictes de convivència a les escales de veïns que superficialment semblen generats pels estrangers però
que en el fons són més complexos i tenen més parts implicades. Algunes de les conclusions a què van
arribar algunes de les parelles d’intercanvi d’experiències són:
a) LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ
La base per la bona convivència a la comunitat de veïns és la comunicació i la informació. Algunes
persones estrangeres no coneixen la normativa cívica de la ciutat. Si se’ls explica què són les coses, i,
sobretot, perquè són així, els nouvinguts a l’escala compleixen les normes. En algunes escales, els
presidents o secretaris es van a presentar directament als veïns nous i els expliquen el funcionament
mínim de la comunitat. Aquesta acció és clau per assegurar una entesa en el futur.
Si alguna persona comet un acte incívic, molts presidents i referents estan d’acord que cal avisar-los
personalment abans que realitzar qualsevol altra actuació, sigui demanar suport als administradors de
finques o a l’Ajuntament.
Una presidenta d’escala comenta que a dos pisos d’africans que no pagaven, els hi ha explicat perquè
servien aquests diners, i els hi ha deixat pagar mica a mica. Estan a punt de saldar el deute.
b) SOLIDARITAT I SUPORTS VEÏNALS
En alguns intercanvis d’experiències també s’arriba a la conclusió que els suports veïnals i la solidaritat del
dia a dia faciliten la convivència als edificis i milloren les relacions personals. En un parell de casos,
presidents d’escala comenten que un tercer veí va exercir de facilitador-mediador per ajudar a resoldre un
conflicte entre uns altres dos.
En una altra ocasió, una referent d’escala comenta que, quan es va quedar sense aigua, uns veïns negres
es van oferir perquè n’anés a buscar a casa seva i també s’han ofert altres vegades per ajudar-la. Una altra
referent d’escala també explica que va canalitzar l’ajuda a Cáritas i al menjador social El Tupí per una
família estrangera de llogaters dels seu bloc, que no arribaven a final de mes i tenien dos fills.
c) LA IMPLICACIÓ DEL VEÏNAT A LA COMUNITAT
La majoria de les persones que participen als intercanvis d’experiències coincideixen que, per mantenir un
bon caliu convivencial, cal molta paciència i estar pendent diàriament dels assumptes de la comunitat. És
a dir, cal ser persistent perquè les coses funcionin. Un president d’escala comenta que amb la seva
insistència ha aconseguit que tothom pagui la comunitat i pujar una mica la quota per poder contractar una
persona que netegi. També afegeix que quan els veïns veuen millores (els baixants nous, les teulades
reparades, l’escala pintada...) s’impliquen més i estan contents. En un altre intercanvi, una presidenta
explica les gestions que ha estat fent a la seva escala per cobrar dels veïns i dels bancs. Diu que sempre ha
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d’estar insistint i moltes vegades ha hagut d’anar al registre de la propietat per comprovar de qui són els
pisos.
En relació a la implicació del veïnat, també moltes de les persones que han participat al projecte tenen la
sensació de sentir-se molt sols, de no tenir suports d’altres veïns i de tirar del carro unilateralment.
Especifiquen que, a la seva escala, ningú vol agafar el relleu i ser president. Una presidenta comenta que,
juntament amb una altra veïna, van crear un protocol de benvinguda per als veïns nous, però com que ella
sola s’havia de cuidar de tot, al final va deixar de fer-ho.
d) EL PAPER DELS ADMINISTRADORS DE FINQUES I DELS PROPIETARIS QUE NO VIUEN A L’EDIFICI
Si s’hagués d’escollir el punt que ha generat més consens sobre tots els temes que han sorgit durant els
intercanvis d’experiències seria aquest: el paper dels administradors de finques i dels propietaris que no
viuen a l’escala.
Els participants del projecte coincideixen a afirmar que alguns administradors de finques no s’impliquen
amb la convivència de l’escala; es limiten a passar comptes, no faciliten gaire informació i se’ls ha d’anar
al darrere per resoldre ràpidament problemes de manteniment o de morositat. A les escales que tenen
un president molt implicat i un administrador que fa difusió de normatives de civisme i convivència, hi ha
més ordre i es té més cura per tot.
El paper que juguen els propietaris que no viuen a l’escala també és clau per facilitar o interferir en la
convivència diària. Les escales que tenen un percentatge molt alt de propietaris residents, compten amb
un bon manteniment. Les escales que, contràriament, tenen un percentatge molt alt de propietaris no
residents, pateixen més incivisme. Els propietaris que no viuen a les escales i tenen els pisos llogats, no
s’impliquen amb la convivència i ni assisteixen a les reunions. El gran problema que tenen amb l’incivisme
dels llogaters és culpa de la despreocupació dels propietaris, que no mostren cap interès per saber qui
posen al pis, no els expliquen com funciona la comunitat ni volen fer cap manteniment a l’habitatge.
e) INCIVISME NO ÉS SINÒNIM DE PERSONA ESTRANGERA
Tot i que hi ha una tendència generalitzada a identificar les persones estrangeres amb l’incivisme, tots els
participants del projecte reconeixen que a les seves escales, qui més qui menys, té algun català que és
conflictiu, que no accepta que l’avisin si ha fet malament alguna cosa, que no paga la comunitat tot i ser
solvent, etc.
Un president d’escala comenta que ell també havia hagut d’avisar al seu fill quan era adolescent que no
posés la música tant alta; que no són només els de fora.
En relació als prejudicis, comenten que en tenim molts, sobretot cap a la gent immigrant, i moltes
vegades els problemes vénen per altres bandes. En relació a les estigmatitzacions, una referent d’escala
comenta que a ella i a una altra veïna els van començar a caure preservatius. Al bloc acabaven d’arribar
una parella jove catalana, acabada de casar, i un matrimoni negre. Sempre van sospitar dels negres, fins
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que van descobrir que el marit de la noia catalana tenia una amant. En aquest cas, la comunitat es va
adonar que es va equivocar donant per fet que els estrangers eren els que els portaven els problemes,
sense haver contrastat cap informació ni haver recollit cap prova.

2.4.- INDICADORS DE QUALITAT. VALORACIONS DEL PROJECTE
2.4.1.- VALORACIONS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
El Servei d’Agents Cívics recull les valoracions dels intercanvis d’experiències en una fitxa-resum. S’han
recollit les opinions de les 25 persones que hi van participar. Algunes de les dades més significatives són
les següents:

Se sent satisfet amb els
resultats obtinguts?
5; 20%

Repetiria l’experiència?
1; 4%

SÍ
NO

SÍ
NO

20; 80%
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En aquestes valoracions, és destacable l’alt percentatge de persones que considera encertat tirar
endavant aquest projecte i que estaria disposada a participar-hi novament. (92% i 96% respectivament).
Són un xic més baixos els percentatges de satisfacció sobre els resultats obtinguts (80%) i la confiança
que transmet un altre ciutadà o ciutadana, en aquest cas, el voluntari. (68%) Aquestes valoracions dels
ciutadans estan condicionades a la persona voluntària amb qui han fet l’intercanvi d’experiències; és a
dir, a si se senten a gust l’un amb l’altre. Si les dues persones troben punts en comú o arriben a crear un
clima de confiança, el ciutadà valora molt positivament la trobada. Si no hi ha connexió entre els dos
participants i no tenen una opinió similar o complementària, el ciutadà no se sent satisfet amb l’intercanvi
ni considera que se li han complert les expectatives. Per tant, els indicadors de satisfacció dels ciutadans
estan molt més relacionats amb el tipus de voluntari amb qui es troben que amb el projecte en si; perquè
el projecte el consideren molt encertat i fins i tot repetirien l’experiència, encara que no s’hagin sentit
còmodes amb la persona voluntària.
Preguntant als ciutadans i ciutadanes sobre els aspectes positius i negatius de la trobada, i les propostes
de millora del projecte, les opinions són tan diverses com interessos hi ha. Algunes dels més destacats
són:
a. ASPECTES POSITIUS DE LA TROBADA
Els ciutadans i ciutadanes expliquen que la participació els ha resultat satisfactòria en tant que han pogut:
-

Coincidir en què la implicació i la comunicació són clau per millorar els problemes dels barris.

-

Arribar a la conclusió que cal treballar per responsabilitzar els propietaris de pisos que no viuen a
l’escala.

-

Descobrir que hi ha administradors de finques que s’impliquen amb la convivència de l’escala, i que no
es limiten només a fer de gestors econòmics.

-

Adonar-se que els problemes i les queixes no afecten a un barri concret, sinó que es troben a tots els
barris de Vic.

-

Compartir les problemàtiques amb altres persones que viuen situacions similars, i veure que el cas
propi no és un cas aïllat.

-

Veure els diferents punts de vista i les problemàtiques que hi ha a altres llocs i adonar-se que la situació
pròpia no és tan conflictiva com es pensava.

-

Observar que hi ha un ampli ventall d’opcions i alternatives per intentar resoldre problemàtiques
similars; cadascú busca i troba el seu propi camí de resolució de conflictes.

b. ASPECTES NEGATIUS DE LA TROBADA
Els aspectes negatius de les trobades estan tots relacionats amb les persones voluntàries. Alguns
ciutadans han percebut que el voluntari amb qui parlaven: o s’ha queixat molt dels problemes, o no li ha
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aportat coneixements nous, o no li ha deixat intervenir tant com li hagués agradat, o ha parlat massa de
la seva vida personal. Cal destacar, però, que els mateixos voluntaris que no han estat a l’alçada segons
alguns ciutadans, han tingut trobades molt enriquidores amb altres ciutadans. Ha depès, ben bé, de la
relació que s’ha establert entre la parella de l’intercanvi.
c.

PROPOSTES DE MILLORA

Les propostes de millora bàsicament estan enfocades a quin tipus de trobada es pot fer en un futur. Un
parell de ciutadans comenten que seria interessant que les dues persones que fan l’intercanvi
d’experiències siguin de barris diferents, que visquin problemàtiques molt similars i que s’intenti fer els
possibles perquè no tinguin vinculació anterior. (va coincidir que, en una trobada, una participant tenia
coneguts que vivien a l’escala de l’altra).
Per altra banda, hi ha una majoria més àmplia de ciutadans que considera que aquest tipus de trobades
s’haurien de fer cada mes, i entre 6 o 7 presidents i referents d’escala d’un mateix barri. Aquests
ciutadans creuen que les sessions grupals d’intercanvis d’experiències poden ser més enriquidores que les
sessions en parelles.

2.4.2.- VALORACIONS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES
A diferència de les percepcions que tenen alguns ciutadans i ciutadanes, cap dels voluntaris al projecte ha
tingut la sensació que no congeniava amb l’altre interlocutor. En aquest cas, els voluntaris han tingut molt
bones sensacions a totes les trobades, i fins i tot alguns han sol·licitat poder-se trobar de nou amb aquella
mateixa persona per saber si ha resolt les problemàtiques de l’escala.
El Servei d’Agents Cívics té coneixement que alguns ciutadans i voluntaris han coincidit pels carrers de la
ciutat i han mantingut converses molt disteses. Aquesta constatació, sumada a les altres que s’han
exposat al llarg d’aquesta anàlisi, permet afirmar que el projecte “Explica’t: boca-orella cívic” és un gran
encert i una aposta ferma per la millora de la convivència en el context social i comunitari de Vic. I, amb
les mateixes directrius, es continuarà desenvolupant al llarg del 2015.
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FITXA DE VALORACIÓ DE LA TROBADA
DIA

HORA INICI

HORA FINALITZACIÓ

AGENT CÍVIC

PERSONA VOLUNTÀRIA CÍVICA

CIUTADÀ/ANA A QUI ES VISITA

ADREÇA

PROBLEMÀTICA INICIAL QUE ES TRACTA
EXPERIÈNCIES DE QUÈ PARLEN LA PERSONA VOLUNTÀRIA I EL CIUTADÀ/ANA (BONES
PRÀCTIQUES)
TIPOLOGIA DE VEÏNAT DE QUI PARLA EL
CIUTADÀ/ANA

TIPOLOGIA DE VEÏNAT DE QUI PARLA LA
PERSONA VOLUNTÀRIA

COMENTARIS/RUMORS APAREGUTS DURANT LA CONVERSA
COMENTARIS/RUMORS QUE
APORTACIONS DE L’AGENT
EXPOSA EL CIUTADÀ/ANA O FEEDBACK DEL CIUTADÀ/ANA CÍVIC EN RELACIÓ A LA TASCA
LA PERSONA VOLUNTÀRIA
O LA PERSONA VOLUNTÀRIA
DE LA RCS
1.
2.
3.
4.
PERSONA
CIUTADÀ/AN
VOLUNTÀRIA
A
CONCLUSIONS DE LA TROBADA
SÍ
NO
SÍ
NO
L’intercanvi ha estat enriquidor?
El fet que vingui un ciutadà, a part de l’administració, a
proposar millores de convivència li ha donat més
confiança per gestionar els seus problemes?
Ha percebut que ha transmès confiança al ciutadà/ana?
Creu encertada aquesta pràctica per la gestió de la
convivència ?
Se sent satisfet amb els resultats obtinguts?
Repetiria l’experiència?
Aspecte positiu de la trobada
Aspecte negatiu de la trobada
Propostes de millora
VALORACIÓ FINAL PER PART DE L’AGENT CÍVIC
Quina valoració fan de la tasca realitzada des de la RCS
Conclusions finals
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DÍPTIC DE DIFUSIÓ
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