Línia d’acció: 11. GRUP DE PRESSIÓ E RELACIÓ AL
RECOEIXEMET DE GRAU DE DISMIUCIÓ
Descripció:
A Manresa existeix un temps excessiu d’espera per tal de poder obtenir el certificat de
reconeixement de grau i aquest certificat és necessari per poder accedir a recursos i ajuts
concrets. A Manresa, actualment no es fan les revisions de grau i les persones s’han de
desplaçar a Terrassa.
L’objectiu seria crear un grup de pressió per tal de poder realitzar accions de forma conjunta
entre els agents per pressionar que la Generalitat treballi per reduir la llista d’espera i poder
realitzar les revisions de grau a Manresa.
S’ha de tenir en compte que les persones que demanen aquesta sol·licitud es troben en
situació de vulnerabilitat i moltes vegades agreuja la seva situació de vulnerabilitat davant el
retard d’aquest tràmit.
Objectius:
Accions:
Pressionar per reduir les llistes
11.1 Convocar una reunió amb el CAD i ICASS per
d’espera per les valoracions del
valorar la situació actual
reconeixement de grau.
11.2 Realitzar un document de pressió per fer enviar a
la Generalitat de Catalunya, al Departament
Establir i consensuar accions corresponent
conjuntes de pressió entre les entitats 11.3 Vincular amb PEM 2015, al Pla Estratègic del
i institucions que formen part de la Sector a la Dependència a Manresa
Xarxa d’Inclusió Social.
11.4 Donar a conèixer la situació a través dels mitjans
de comunicació

om de l’acció: 11.1 Convocar una reunió amb el CAD i ICASS per valorar la situació
actual
Descripció:
Aquesta acció condiciona les següents i simplement suposa una trobada interinstitucional de
valorar quina és la situació actual i quines propostes existeixen.
Tasques:
Acord polític a nivell manresà
Convocatòria de la reunió
Referents de l’acció:
Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa
Principis generals i línies de treball:
Principi general 2.
Línea de treball b.
Espai de referència:
L’espai de Xarxa per la Inclusió Social.

om de l’acció: 11.2 Realitzar un document de pressió per fer enviar a la Generalitat de
Catalunya, al Departament corresponent
Descripció:
Condicionat a l’acció 11.1.
Es tractaria de fer arribar una proposta política i com a xarxa a la Generalitat de Catalunya per
tal de fer pressió i millorar la situació.
Tasques:
Redactar un document base
Fer arribar la proposta a la xarxa
Recollir modificacions i consensuar document
Signar el document
Fer arribar el document a la Generalitat
Referents de l’acció:
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social
Principis generals i línies de treball:
Principi general 2.
Línea de treball b.
Espai de referència:
L’espai de Xarxa per la Inclusió Social.
om de l’acció: 11.3 Vincular amb PEM 2015, al Pla Estratègic del Sector d’Atenció a la
Dependència a Manresa
Descripció:
Condicionat a l’acció 11.1.
En el marc del Pla Estratègic del Sector d’Atenció a la Dependència a Manresa (PEM 2015)
es planteja en l’actuació 2.2: La Taula del Sector com a nou grup de pressió integral. Aquesta
actuació planteja la creació d’un marc d’acord i col·laboratiu amb els agents del territori a
nivell de lobby.
Pensem que aquest projecte hauria de lligar-se estretament a aquesta actuació vinculant-lo
amb el grup que suposa la Xarxa per a la Inclusió Social de Manresa.
Tasques:
Coordinació d’Oficines Tècniques PLINCS-PEM
Referents de l’acció:
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social
Principis generals i línies de treball:
Principi general 2.
Línea de treball b.
Espai de referència:
L’espai de Xarxa per la Inclusió Social.

om de l’acció: 11.4 Donar a conèixer la situació a través dels mitjans de comunicació
Descripció:
Per tal de donar suport al lobby caldria conscienciar a la població de quina és la situació que
es viu.
Aquesta proposta hauria d’anar lligada a l’acció 12.3 i així poder fer un marc de
conscienciació i veu unida cap als mitjans.
Tasques:
Veure acció 12.3
Referents de l’acció:
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social
Principis generals i línies de treball:
Principi general 6.
Línea de treball a.
Espai de referència:
L’espai de Xarxa per la Inclusió Social.

