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Introducció i metodologia1

1. Introducció i metodologia

L'any 2014, amb el lema Innovació per

a l'Equitat, es va commemorar el 25è

aniversari de la Convenció sobre els

Drets de l'Infant (ONU, 1989), apuntant

així a la necessitat d'impulsar noves

vies per garantir els drets de la infància

i l'adolescència i afrontar els problemes

socials que dificulten el seu

desenvolupament. Aquest moment es

concep com una excel·lent oportunitat

per promoure la recerca i l’adaptació de

la resposta a nivell local. Però no

només per part de les administracions,

sinó també amb l'activa participació

dels diferents actors de la comunitat.

Amb l'elaboració del PLIA (Pla

d'Infància i Adolescència) busquem

doncs constituir aliances per treballar

junts, incorporant la participació dels

infants i els adolescents en la

identificació i posada en pràctica de

solucions als problemes que els

afecten i els canvis que poden

contribuir a millorar el seu futur.

L'objectiu del PLIA ha de ser l'instrument per ordenar i definir les

actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els

agents socials del territori, els infants i els adolescents en una estratègia

conjunta d'actuació.

En aquest context, el document que

teniu a les mans i que representa en

punt de partida per a l'elaboració del

PLIA ha de permetre conèixer,

compartir i reflexionar sobre la situació

actual de la infància i l'adolescència en

el municipi, per definir posteriorment un

Pla d’Acció que representi una mirada

compartida i una estratègia comuna per

als propers anys.

La cultura, l'educació, les necessitats

socials, l'esport, etc., formen part de la

vida dels infants i els adolescents. La

participació activa i la implicació de

totes les regidories, departaments i

persones que tenen relació amb la

infància i l'adolescència ha de ser un

element imprescindible per tenir un pla

que permeti millorar les actuacions

futures relacionades amb la infància i

l'adolescència.

Finalment, amb la realització d'aquest

informe pretenem que el municipi de

Sabadell pugui obtenir el Segell de

Reconeixement com a Ciutat Amiga de

la Infància que atorga UNICEF a

aquells municipis que fan una aposta

ferma per aplicar a les seves polítiques,

normes i programes dels drets de la

infància continguts en la Convenció

sobre els Drets de l'Infant

.

PLIA Sabadell



5

Fases i metodologia1

La metodologia de treball seguida per

aquest projecte ha constat de 6 fases

que no es poden entendre com a

separades o consecutives sinó que

s’han realitzat de forma paral·lela e

interdependent aportant els elements

necessaris per a l’anàlisi realitzada en

aquest estudi.

Les diferents etapes s’han realitzat

entre els mesos de gener i novembre

del 2017 i queden detallades en el

següent gràfic:

1.1. Metodologia

01 02 03 04 0605

Explotació 

estadística de 

diferents fonts 

d’informació que 

ens permeten fer 

una fotografia de la 

realitat 

sociodemogràfica 

de la ciutat de 

Sabadell en 

general i dels 

infants i joves del 

municipi in 

particular.

Una enquesta 

representativa a 

1295 alumes de 16 

escoles de 

secundària de la 

ciutat corresponent 

als cursos de 1r i 2n. 

El qüestionari va ser 

consensuat amb els 

responsables tècnics 

de l’Ajuntament i va 

ser revisada sota 

criteris de lectura 

fàcil.

Resultats detallats a 

l’annex

Tallers participatius 

amb professionals 

de diferents àmbits 

de l’Ajuntament. Es 

van realitzar un 

total de 4 tallers: 

educació i lleure, 

serveis socials, 

espais públic i 

salut. En total van 

participar un total 

de 37 

professionals.

Recollida i 

avaluació de 

memòries, 

revisió de 

pàgines web i 

recopilació de 

diferents 

indicadors d’ús 

dels serveis i 

indicadors de 

risc.

Sessió participativa 

amb infants de 

diferents casals 

infantils de la ciutat. 

Van participar un 

total de 17 infants i 

es va debatre sobre 

les necessitats de 

la infància i 

l’avaluació de la 

ciutat.

Resultats detallats 

a l’annex

Reunions amb les 

principals àrees i 

departaments 

municipals per 

conèixer amb 

deteniment els 

diferents 

programes i plans 

sectorials amb 

l’objectiu de 

detectar els nexes 

comuns amb el 

PLIA
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2. Mapa sociodemogràfic1

Sabadell és una ciutat que compta, a

l’any 2016, d’una població de 208 246

habitants. Es tracta de la segona ciutat

més poblada del Vallès Occidental, i la

cinquena de la província de Barcelona.

Sabadell ha crescut demogràficament

d’una forma important, guanyant 23

000 habitants en els últims 15 anys,

diferenciant-se tres períodes en aquest

creixement. Primer, amb un salt

considerable en temps de bonança

econòmica (període 2001-2006),

enfilant-se dels 185.000 fins a superar

els 200.000 habitants l’any 2006, amb

taxes de creixement anual d’entre

l’1,1% i el 2%. Després, en el període

2007-2012, es fan notar els efectes de

la crisi econòmica, donant-se un

creixement discret entre un 0,2% i un

1,2% cada any, arribant als 207.000

habitants l’any 2011. En un tercer

moment (període 2012-2016) es dona

un estancament, fins i tot amb pèrdues

lleugeres de població en els anys 2013

i 2014, amb taxes de creixement que

oscil·len entre el creixement negatiu (-

0,1%) i el 0,2%. Aquesta evolució està

en sintonia amb la que s’ha donat a

nivell comarcal i provincial. A la vista de

les dades, es pot parlar d’un cert

estancament relatiu de la població de

Sabadell en els últims anys.

Mapa sociodemogràfic2
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1. Per l’elaboració d’aquest apartat s’han tingut en compte les dades del Padró Municipal d’Habitants així com d’altres 

fonts oficials d’informació com l’INE



Les dues principal fonts del creixement

de la població de Sabadell són el saldo

natural (diferència entre naixements i

defuncions) i el saldo migratori

(diferència entre entrada de nous

habitants i sortida d’habitants de la

ciutat). Si ens fixem en el saldo natural,

podem observar que de naixements

cada cop n’hi ha menys: si al 2008 hi

havia 1001 naixements més que

defuncions, aquesta xifra s’ha reduït

progressivament fins a 341 l’any 2016.

Les entrades per migracions

estrangeres, que havien tingut un

paper cabdal en el creixement de

Sabadell fins al 2007, van caure en els

següents dos anys fins a quasi bé la

meitat, mentre durant cinc anys hi va

haver més gent que va marxar a

l’estranger, un fenomen en el qual s’hi

suma el retorn de persones immigrades

cap als països d’origen i altres

qüestions com l’exili econòmic forçós,

que afecta particularment les persones

joves.

Les entrades per migracions internes

han sigut, des del 2011, una font

d’aportacions netes de població,

particularment, el flux migratori dins de

la pròpia comarca (que oscil·la entre el

34% i el 36% del total de la immigració

interna). La immigració interna en

general des del 2012 s’ha anat reduint.

Sintèticament, una de les explicacions

de les variabilitats en la població de

Sabadell els últims anys es composa

d’una disminució progressiva dels

naixements, una caiguda de la

immigració estrangera seguida

d’anys d’emigració a l’estranger, i un

creixement lleuger de la immigració

interna.

Les últimes dades disponibles apunten

a un saldo migratori discretament

positiu. Pel que fa a la immigració

interna, els municipis que envien més

població a Sabadell de la que reben

són, a part de Barcelona, poblacions

properes com Barberà, Sant Quirze,

Cerdanyola i Terrassa
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2.1. Fluxos de població: creixement natural i 
fluxos migratori

Hello

Bye

RIP

FLUXOS DE POBLACIÓ

SABADELL, 2016
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A data de 2016, Sabadell és una ciutat

amb una mitjana d’edat de 42 anys.

inferior a la del conjunt de la província,

però 1,5 anys superior al Vallès

Occidental. De fet, de les 23 poblacions

de la comarca, Sabadell és la cinquena

amb major edat mitjana. En aquest

sentit, Sabadell té un major

percentatge de població infantil que

la província, i menor que la comarca.

Pel que fa a la distribució per edats

d’aquesta evolució demogràfica,

trobem que hi ha hagut diferències

notables en la presència de certs grups

d’edat. En primer lloc, cal destacar

l’increment constant de les

poblacions d’entre 40 i 55 anys, que

ara estan ocupades pels nascuts entre

1962 i 1977, la cohort del ‘baby boom’.

En segon lloc, la disminució, també

constant, de la població compresa

entre els 20 i 34 anys al llarg dels

últims 10 anys. Un dels canvis més

importants és l’increment de la

població major de 80 anys.
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2.2. Evolució de la població per grups d’edat

Sabadell

Vallès 

Occidental

Província 

Barcelona

0-14 anys 16,3% 17,6% 15,5%

15-64 anys 65,2% 66,6% 66,0%

65+ anys 18,5% 15,9% 18,5%

Edat mitjana 42,0 40,6 42,4

Mapa sociodemogràfic2



La població infantil i adolescent,

abastant dels 0 als 19 anys, creix en

total un 2,5%. Però dins d’aquest

col·lectiu es donen dinàmiques

diferenciades. En particular, s’observa

un creixement sostingut del

col·lectiu d’entre 5 i 14 anys (cohort

del 2002-2011), degut a una major

fecunditat en els anys de bonança.

Els i les adolescents d’entre 15 i 19

anys també creixen, però menys. El

que destaca és que, justament, des

del 2012 s’acusa especialment una

disminució important de la població

de 0 a 4 anys. Si comparem les dades

de 2016 amb les de 2011, veiem com

es dóna una transferència de la cohort

dels nascuts entre 2007 i 2011, que al

2011 tenia 0-4 anys –sent 12 456 en

total–, i al 2016 tenen d’entre 5 a 9

anys –mantenint-se sobre els 12 214

habitants–. En canvi, la cohort següent

de nascuts entre el 2011 i el 2016 s’ha

disminuït en més de 1500 persones,

que és deguda, com s’observa en el

gràfic inferior, a una davallada

significativa i continuada de la

natalitat. Aquest fenomen és

observable també en termes d’una

disminució important de l’índex de

tendència (observeu la pàgina

següent), que en caure cap a valors

inferiors a 100 els últims 5 anys,

augura una etapa de menor creixement

demogràfic. Al mateix temps, es

redueix l’índex de potencialitat, que

indica la proporció de dones en edat de

tenir fills (20-34) en relació amb les

dones adultes en edats superiors (35-

64), i suposa un descens de la

capacitat reproductora de la

població.

Els índexs de tendència i de

potencialitat mostren una tendència

a la baixa que no s’aïllen a Sabadell,

sinó que són compartits amb

l’entorn general del Vallès i de la

província de Barcelona. De tal forma

que aquesta situació està relacionada

molt probablement amb problemàtiques

de caràcter general com la llarga

recessió econòmica que ha acompanya

aquests anys, i els seus efectes en

termes d’inestabilitat laboral, manca

d’emancipació, i per tant, impossibilitat

de generar projectes de vida autònoms

que desemboquin en la decisió de tenir

un fill, entre d’altres problemàtiques.

Pel que fa a la composició de les llars

a Sabadell, el nombre de llars amb

infants menors de 18 anys és de

28,3% i el nombre de llars

monoparentals amb fills menors és

de 4,9%

9
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TAXA DE NATALITAT
2006-2015.

Sabadell

Vallès
Occidental

Província de
Barcelona

Taxa de natalitat: nombre de naixements en el període per cada mil habitants de la població en el període

Índex de potencialitat: (Població dones de 20 a 34 anys / Població dones de 35 a 49 anys) *100

Índex de tendència: Població de 0 a 4 anys / Població de 5 a 9 anys)*100
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A data de juliol de 2016, a Sabadell hi

ha més dones que homes. Hi ha 5

568 dones (51% de la població) més

que homes (49%), una proporció molt

semblant a la que tenen el Vallès

Occidental i la província de Barcelona.

Cal fer esment que les franges d’edat

no tenen una distribució homogènia pel

que fa al sexe de les persones. Entre

la població infantil i adulta, hi trobem

una proporció més gran de persones

de sexe masculí, mentre que a partir

dels 65 anys, hi trobem més persones

de sexe femení.
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2.3. Distribució per edat i sexe a Sabadell

 
SABADELL DISTRICTE 

1 
DISTRICTE 
2 

DISTRICTE 
3 

DISTRICTE 
4 

DISTRICTE 
5 

DISTRICTE 
6 

DISTRICTE 
7 

 
                

0-14 52% 48% 52% 48% 51% 49% 52% 48% 53% 47% 51% 49% 52% 48% 50% 50% 

15-64 50% 50% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 51% 49% 52% 48% 

65 i més 42% 58% 40% 60% 42% 58% 43% 57% 44% 56% 41% 59% 40% 60% 43% 57% 

TOTAL 49% 51% 48% 52% 48% 52% 49% 51% 49% 51% 49% 51% 49% 51% 51% 49% 

 

La piràmide poblacional de cada

districte mostra variacions en la

distribució d’edat de les diferents zones

de la ciutat. En la base de la piràmide

poblacional de 2016, la ciutat compta

amb un 20,17% de població de 0 a 18

anys – hi ha menys infants i

adolescents que al Vallès Occidental

(22,68%), tot i estar a un nivell similar a

la província (20,16%). El districte 7 és

on s’hi troba la major proporció de

població de 0 a 18 anys (23,19%), i el

districte 2 el que en té menys (19,31%).

1

2

3

4

5

6

7

SABADELL, 

2016.
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A data de juliol de 2016, els barris que

tenen major presència -en termes

absoluts- de població de 0 a 18 anys

són els tres barris més poblats (Centre,

Sant Oleguer i Creu de Barberà).

Tanmateix, els que tenen una major

proporció de població infantil i

adolescent són uns altres:

Castellarnau, Sant Julià i Can

Puiggener2. Es destaca particularment

Castellarnau, que amb un 30,28%

supera en més de 10 punts la mitjana

de Sabadell (20,17%). Entrant més en

detall, Castellarnau és el barri amb

major proporció de població de 0-18

anys en conjunt, derivat de tenir majors

proporcions en les franges de 4 a 12

anys. En la franja dels 0-3 anys, és

Sant Julià el barri més destacat (amb

un 8,05%), duplicant la mitjana de

Sabadell en aquesta franja (4,05%). En

la franja de 13 a 18 anys, el barri que

en té major proporció és Can

Puiggener. Cal prendre nota que,

malgrat que el nombre més gran

d’infants es trobi al barri més poblat

que és el Centre, els infants i

adolescents tenen un major pes

relatiu en barris de la perifèria En

aquest anàlisi hem exclòs els quatre

sectors que tenen una població inferior

als 50 habitants (Oest, Est, Togores i

Sant Pau), ja que generen distorsió en

les proporcions.

12

2.4. Distribució territorial infants i adolescents

2 En aquest anàlisi hem exclòs els quatre sectors que tenen una

població inferior als 50 habitants (Oest, Est, Togores i Sant Pau), ja

que generen distorsió en les proporcions.
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A data d’1 de juliol de 2016, la població

amb nacionalitat estrangera de

Sabadell constituïa el 10,3% de la

població total de la ciutat. Sabadell és

el quart municipi amb més població

estrangera del Vallès Occidental,

només superat per Terrassa, Sant

Cugat i Rubí, i estant per sobre de la

mitjana comarcal (9,6%). Tanmateix,

està 2 punts per sota de la mitjana

provincial (12,4%). De fet, Sabadell és

una de les ciutats grans amb menys

població estrangera: de les 10

ciutats amb més població de la

província de Barcelona, només Sant

Boi de Llobregat té menys població

estrangera que Sabadell.

La població amb nacionalitat

estrangera de Sabadell es composa

principalment de gent del Marroc

(20,9%), Bolívia (11%), Romania

(8,2%), Xina (6,4%) i Equador (4,6%).

Aquestes cinc nacionalitats també són

les més comunes a la comarca. En

referència a la província de Barcelona,

a Sabadell hi ha una menor presència

d’Itàlia i Pakistan (que a la província

són tercera i quarta nacionalitats), i una

major presència de Romania i Equador.
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2.5. Nacionalitat de la població
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La nacionalitat estrangera que més

ha crescut als últims 10 anys ha

sigut el Marroc, i en menor proporció,

ha crescut la Xina i Romania. Al mateix

temps, des del 2008, han disminuït

les poblacions llatinoamericanes,

particularment les provinents de

Bolívia i Equador. La taxa

d’estrangeria global a Sabadell, que va

créixer fins al 2010, arribant a un

màxim de 12,9% de població

estrangera, ha anat disminuint fins al

10,3% a l’any 2016, tant pel retorn als

països d’origen (en particular de països

sud-americans) o per canvis de

municipi de residència.
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Sabadell és una ciutat amb una

població estrangera repartida al conjunt

de la ciutat. Els barris amb major

nombre de població estrangera són

Creu de Barberà (3.238) i Ca n’Oriac

(2.479). Can Puiggener és el barri

amb major percentatge (24,3%), 14

punts per sobre de la mitjana de la

ciutat, sobretot amb gent provinent del

Marroc, del Pakistan i de Bolívia.

Destaca que és també el barri amb una

major proporció de població infantil

estrangera: amb un 29,6%, quasi un

terç dels habitants d’entre 0 i 14 anys a

Can Puiggener té nacionalitat

estrangera. Algunes nacionalitats

estrangeres minoritàries que es

concentren a determinats barris

perifèrics: la comunitat guineana a

Sabadell Sud, la romanesa a Creu de

Barberà, la de Mali a La Serra, de

l’Índia a Can Feu, de Ghana a

Concòrdia, del Senegal a Can Rull,

de Nigèria a Gràcia, de Bulgària a

Castellarnau, i del Paraguai a Sant

Julià.

Entre la població estrangera a

Sabadell hi ha més homes que

dones (un 50,3% d’homes i un 49,7%

de dones), en proporció inversa a la del

conjunt de la població de Sabadell, on

hi ha més dones que homes. La

població amb nacionalitat

estrangera ocupa un percentatge

major dins la població de 0-14 anys

(11,9%) que en la població general

(10,3%). Aquesta diferència s’accentua

a Can Puiggener, Concòrdia i La Serra.
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Sabadell, amb una renda mitjana de

1351 € al mes per habitant major de

16 anys en l’any 2016, es troba per

sota de la mitjana de la comarca (1

439 € al mes) i de la província (1.634 €

al mes).

Tot i així, ordenant els municipis del

Vallès Occidental de major a menor

renda, Sabadell es troba al bell mig, en

la 12a posició de 23, per sobre de

municipis col·lindants com Terrassa, i

alhora per sota d’altres com Sant

Quirze i Castellar.

2.6. Ingressos 
familiars

Renda familiar bruta per 

habitant (€ al mes)

Matadepera 2853

Sant Cugat del Vallès 2259

Sant Quirze del Vallès 1941

Palau-solità i Plegamans 1569

Castellar del Vallès 1515

Castellbisbal 1475

Vallès Occidental 1439

Viladecavalls 1424

Polinyà 1419

Santa Perpètua de Mogoda 1389

Cerdanyola del Vallès 1386

Sentmenat 1366

Sabadell 1351

Terrassa 1328

Ullastrell 1272

Vacarisses 1255

Barberà del Vallès 1250

Montcada i Reixac 1250

Ripollet 1232

Rubí 1203

Rellinars 1180

Sant Llorenç Savall 1158

Gallifa 1094

Badia del Vallès 929
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La immensa majoria de la població

ocupada de Sabadell treballa en el

sector serveis, en una proporció molt

major a la del seu entorn. Es tracta

d’una ciutat que s’ha terciaritzat d’una

forma molt important, fins al punt que la

proporció de treballadors de la indústria

(12,1%) és la meitat que a la comarca

(23,8%).

16

2.7. Treball i ocupació

Si atenem a la contractació registrada a

l’abril del 2017 a Sabadell, el 87,2%

dels contractes són temporals – els

més comú: l’eventual per

circumstàncies (43,5%). Aquesta taxa

de temporalitat és lleugerament major

en el col·lectiu de 16 a 25 anys, amb

un 88,9%. Pel que fa al tipus de

jornada laboral, a l’abril de 2017 a

Sabadell, el 16,62% estan amb

contractes a temps parcial. Cal tenir en

compte que aquesta xifra té una alta

variació al llarg de l’any, no obstant es

situa de forma clarament per sobre de

la mitjana comarcal (12,5%) i de la

provincial (13,2%). Sabadell, doncs,

es troba per sobre del seu entorn pel

que fa a temporalitat i parcialitat.

A Sabadell hi ha un pes major de les

ocupacions poc qualificades que al

conjunt de la comarca i de la província:

la categoria professional més comuna

és la de treballador de la restauració,

venedors i serveis personals (un

17,7%), a continuació se situen els

empleats d’oficina (15,2%), i hi ha

també una major proporció

d’ocupacions elementals (un 12,6%). A

Sabadell hi ha menor presència de

directors i gerents, de tècnics científics i

tècnics de suport.

82,8%
71,1% 80,0%

5,0%
5,0%

4,2%
12,1%

23,8% 15,7%
0,1% 0,1% 0,1%

Sabadell Vallès Occidental Província de Barcelona

POBLACIÓ OCUPADA PER SECTOR
Primer trimestre 2017 Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis
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L’atur registral de Sabadell es situa,

a l’abril del 2017, en un 13,75%, amb

un total de 13 625 persones

registrades a l’atur. La taxa d’atur de

Sabadell és superior a la mitjana

comarcal (12,75%) i provincial

(12,01%) del període però inferior a

ciutats properes com Terrassa (14,6%).

El nombre de persones aturades

s’ha anat disminuint

progressivament des del 2013, des

del 22% fins al 13,75% a l’abril de

2017. En general, la taxa d’atur és més

alta entre les dones (15,3%) que entre

els homes (12,2%). El grup

proporcionalment més afectat per

l’atur a Sabadell és el de majors de

55 anys (26,6%), particularment les

dones d’aquesta edat (33,1%). També

els joves d’entre 16 i 24 anys tenen una

taxa d’atur més alta (un 15,9%). Durant

els anys més intensos de la crisi (2009-

2014) van haver-hi més homes que es

van quedar a l’atur que dones. La

reducció de l’atur en els anys

posteriors a 2013 sembla haver

beneficiat més als homes.
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2.8. Atur i protecció social

Una dada molt important a tenir en

compte és el nombre de beneficiaris de

prestacions per desocupació. De les 14

076 persones que hi havia registrades

a l’atur a Sabadell a data de març de

2017, només 7 365 (un 52,3%, inferior

que

la comarca -52,4%- i la província -

54,4%) rebien algun tipus de prestació,

de forma que un 47,7% dels aturats

no rebia cap prestació.

En el període 2009-2017 a Sabadell,

l’atur s’ha reduït en prop de 2.600

persones, però més de 6.600

persones han deixat de cobrar

prestacions de tipus contributiu, fins

al punt que des del 2014, el tipus de

prestació més comú és

l’assistencial. Així, tot i que la taxa

d’atur ha anat disminuint des del 2013,

el percentatge d’aturats que no reben

cap prestació no ha cessat

d’augmentar. Això ha de ser un motiu

d’alarma, per la desprotecció i la

manca d’ingressos en la que es

troben quasi bé la meitat de

persones aturades de la ciutat.

15,9%

10,1% 9,4%

14,4%

26,6%

13,8%

18,1%

9,1% 8,7%

12,9%

20,4%

12,2%
14,1% 11,0% 10,1%

16,2%

33,1%

15,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Total

TAXA D'ATUR PER EDATS I SEXE
SABADELL, Abril 2017

Total

Homes

Dones
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9.698

3.054

3.461

Març
2009

Març
2010

Març
2011

Març
2012

Març
2013

Març
2014

Març
2015

Març
2016

Març
2017

TIPUS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ.
SABADELL, 2009-2017

Nivell contributiu

Nivell assistencial
(Subsidi)

Renda activa
d'inserció

Programa
d'activació per a
l'ocupació

22,4%
20,1%

27,9%

31,9%

36,5%
39,8%

45,0%
47,6% 47,7%

16,6%
19,7% 19,6% 20,8% 22,3%

20,7%
18,6%

16,1%
14,1%

NIVELL DE DESPROTECCIÓ I TAXA D'ATUR
SABADELL, 2009-2017

% aturats sense
cap prestació

Taxa atur

Març 2009 Març 2017

S
A

B
A

D
E

L
L

Persones registrades a l'atur 16.695 14.076

Beneficiaris de prestacions per

desocupació
12.947 7.365

Nivell de cobertura de les

prestacions
77,6% 52,3%

% aturats sense cap prestació 22,4% 47,7%

V
A

L
L

È
S

 

O
C

C
ID

E
N

T
A

L

Persones registrades a l'atur 67.059 56.866

Beneficiaris de prestacions per

desocupació
51.754 29.789

Nivell de cobertura de les

prestacions
77,2% 52,4%

% aturats sense cap prestació 22,8% 47,6%

P
R

O
V

ÍN
C

IA
 D

E
 

B
A

R
C

E
L

O
N

A

Persones registrades a l'atur 373.364 325.727

Beneficiaris de prestacions per

desocupació
288.716 177.158

Nivell de cobertura de les

prestacions
77,3% 54,4%

% aturats sense cap prestació 22,7% 45,6%

Nivell de cobertura de les prestacions:

(Persones que reben algun tipus de prestació per desocupació en 

el període / Persones registrades com a demandants d’ocupació 

a una Oficina de Treball en el període)*100
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Sabadell és una ciutat amb reptes

importants pel que fa a la protecció

dels seus ciutadans més

vulnerables, com mostren els

indicadors de risc socioeconòmic,

en els quals la ciutat es troba en una

situació pitjor que el seu entorn

comarcal i provincial:

• Nivell d’atur més alt que a la resta

de la província i la comarca.

• Elevat nombre de persones que no

reben cap prestació social. Un

nombre lleugerament major que a la

comarca.

• Major nombre de persones amb

pocs estudis, o treballant en feines

menys qualificades (particularment

restauració i ocupacions

elementals), amb una proporció una

mica més alta de contractes

temporals.

• Renda familiar bruta per habitant

major de 16 anys més baixa que la

mitjana comarcal i provincial.

19

2.9. Resum indicadors socioeconòmics

Ens trobem, doncs, davant l’existència

de segments socials en els quals

poden coincidir diversos d’aquests

factors de risc, generant situacions de

vulnerabilitat davant les quals la

corporació local, amb capacitat

d’incidència limitada, és la primera

administració a la que acudeixen

aquests ciutadans quan necessiten

atenció de les institucions públiques.

Població adulta
amb estudis
primaris o
inferiors

Renda familiar
bruta

Atur registrat

Persones
aturades sense
prestació social

Baixa
qualificació
professional

Temporalitat en
el treball

Sabadell

Vallès
Occidental

Província de
Barcelona
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Per ordenar la informació obtinguda

s'ha optat per identificar diferents

àmbits d'intervenció en la vida dels

infants i adolescents, sense voluntat de

caure en la segmentació institucional

de la intervenció i atenció. Així mateix,

per cada àmbit d’intervenció s’han

destacat els diferents recursos del

context i acció municipal3, els principals

indicadors de risc recollits i els reptes i

necessitats detectats

20
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3. Diagnosi

3 Per una informació més detallada sobre aquests recursos es pot

consultar la Memòria.

3.1. Protecció i promoció de la infància i 
l’adolescència

Servei d'intervenció 
socioeducativa

Equip d’atenció a la 
infància i adolescència 

(EAIA).
7 Centres de tarda

Servei d’atenció a les 
famílies (SAF)

Tallers de capacitació 
parental

Punt de trobada

Servei per l'Atenció a 
Infants de Progenitors 

Separats (SAIPS)

Projectes de garantia 
alimentària: Ajuts 
menjador escolar i 

d'estiu i rebost solidari

Entitats que 
proporcionen serveis 
específics a infants i 

joves amb discapacitats 
concretes

Taula d'infància
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37 menors amb 
expedient de 

desemparament 
preventiu

215 menors amb 
expedients de tutela

52 menors amb 
expedient de risc a 

l'EAIA

3 menors amb 
expedient de guarda 

administrativa a DGAIA

60 menors en situació 
de risc 4

4.156 famílies ateses
pel Rebost Solidari

3.156 Ajuts de 
menjador escolar 

750 lots especials de 
vacances per infants

120 infants i joves 
atesos a esplais d'estiu 

amb menjador

240 infants i joves 
atesos als centres de 

tarda

40 infants atesos
anualment pel SAIPS i 

90 pel SAF

7% infants enquestats: 
el clima de convivència
a casa seva és dolent

4. No són expedients oberts a DGAIA però sí consten oberts al EAIA en la funció d'assessorament als 

SS.SS.
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• Els i les professionals del sector

detecten pocs recursos personals

per educar als fills per part de les

famílies. Cal millorar els vincles

que estableixen les famílies amb

els seus fills/es. En els grups de

discussió es va posar de manifest

que cada cop perceben més famílies

desbordades i superades per

situacions quotidianes amb els

infants. Comenten, que malgrat la

població infantil hagi baixat, atenen a

més casos de trastorns del

desenvolupament des de serveis

com CDIAP i CSMIJ. Aquests casos

han incrementat, però en varies

ocasions són problemàtiques de

l’entorn, de posar límits, de trastorns

de conducta que es compliquen. Més

enllà de la infància, també es troben

problemàtiques greus en relació a

famílies amb fills i filles

adolescents que viuen situacions

insostenibles, sense un bon vincle

creat, el conflicte s’instal·la com

allò més normal. En aquest sentit,

també es detecta una manca d’eines

i habilitats per part dels pares i mares

per fer front a la frustració i les

discussions. Algunes possibles

causes que s’apunten per explicar

aquests canvis a les famílies:

o Dificultat de conciliació

familiar/laboral.

o Pèrdua d’un model educatiu clar.

o Entendre el conflicte com a “forma

de vida”.
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• Dels tres mètodes clàssics

d’intervenció propis del treball social, el

treball social individual és el que es

practica de forma majoritària. Els i les

professionals d’aquest àmbit

reconeixen la importància d’aquest

mètode però també la necessitat de

poder utilitzar-ne altres, com són el

treball social grupal i el treball social

comunitari, per assegurar una

intervenció de caràcter integral i de

qualitat que respongui a les

necessitats socials de cada persona,

grup o col·lectivitat. De fet, tots dos es

consideren alternatives

metodològiques adequades i suposen

no dependre d’un estat de benestar

residual, potenciar els recursos

personals i de la comunitat i generar

noves fórmules de suport a partir de

les interaccions entre persones i

diferents agents socials. Tot i així, el

treball social comunitari és el que es

realitza en menor mesura, malgrat que

s’entén com a metodologia necessària

per fer una pràctica professional amb

un impacte social de gran abast i molt

orientada a la prevenció.

Entre les dificultats que s’apunten per

la intervenció des d’aquests altres

àmbits destaquen:

• La manca de pràctica per part

dels professionals.

• Conseqüències de la crisi

econòmica, que provoquen

més demanda d’intervenció

vinculada a la gestió de

prestacions econòmiques en

detriment del treball social

grupal o comunitari.

• Manca de temps i de

flexibilitat que tenen els

professionals donada la

pressió assistencial.

• En el cas concret de la infància i

l’adolescència, es fa necessari enfocar

el treball social a la família i no tant a

l’individu. En aquest sentit cal atendre

els problemes psicosocials que

afecten el grup familiar, generant un

procés de relació d’ajuda que vol

potenciar i activar tant els recursos

de les persones com els de la

família i els de les xarxes socials. La

seva característica principal consisteix

a identificar i treballar amb les

fortaleses i les potencialitats que

presenten les famílies i treballar-hi per

responsabilitzar-les, empoderar-les i

dona’ls-hi suport en les dificultats. Així

s’afavoreix un procés de canvi -

mitjançant la creació d’un vincle

relacional-, sempre reconeixent-la i

acceptant-la plenament en totes les

seves dimensions. Aquest canvi

d’orientació implica deixar de posar

l’accent en recursos on derivar a

l’infant per ser atès i capacitar a la

família per a que atengui directament

als infants.

En aquest sentit, l’enquesta realitzada

a infants i joves dels instituts de

Sabadell donava comptes de com el

risc familiar tenia una incidència directa

en altres tipus de riscos, demostrant

que el suport familiar pot ajudar en el

desenvolupament global de l’infant
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• Tot i que es comencen a impulsar

treballs familiars sistèmics, com s’ha

assenyalat més amunt, des dels

grups de discussió reconeixien que

és un treball costós. Sobretot perquè

existeix la costum a parcel·lar a

l’hora d’intervenir. Sovint quan es

parla d’infants, no es parla de

família. Per tant, el treball sistèmic

apareix com un repte i una

necessitat. Necessitat d’incloure a

l’infant a un context familiar i poder

abordar les dinàmiques,

problemàtiques, necessitats i

dificultats que es donen a l’espai

natural de socialització que és la

família. Històricament, s’ha treballat

individualment amb l’infant i

possiblement des dels Serveis

Socials no s’ha posat el mateix

èmfasi en la cura de tot el nucli

familiar. Per tant, es parla d’una

intervenció, que no descuidi el circuit

d’intervenció de la infància en risc,

però que pugui respondre a les

necessitats que les famílies poden

presentar ja siguin de necessitats

bàsiques, formació, reinserció

laboral o d’altres.

• Entre els perfils d’infants amb major

vulnerabilitat destaquen

especialment aquells que tenen

algun tipus de discapacitat. Les

raons són diverses:

0%

10%

20%

30%

40%

Risc
afectiu

Risc per
mals

hàbits

Risc de
no accés
al lleure

Risc
educatiu

Infants sense risc
familiar (80,5% del
total)

Infants amb risc
familiar (19,5% del
total)
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a. Elevat cost econòmic que

pot suposar per les

famílies amb infants amb

discapacitat. A aquest fet

es suma la incompatibilitat

dels ajuts existents. Per

exemple, les famílies que

tenen un fill amb

discapacitat i estan en

situació de pobresa, al

demanar la PIRMI o

qualsevol altra ajuda es

troben que els ingressos

que rep l’infant o jove

computen i per tant, són

excloents. Des de Serveis

Socials es considera un fet

a revisar ja que l’ajuda a la

dependència ha de ser per

cobrir les necessitats

específiques de l’infant o

jove i no pas per respondre

a les necessitats familiars

com pot ser l’alimentació.

b. Manca d’ajudes públiques

per cobrir necessitats de

lleure dels infants. El

lleure destinat als infants i

joves amb discapacitat, té

algunes subvencions però

en cap cas es cobreix al

100%.

c. Sistema de respir poc

adaptat a les necessitats

dels infants amb

discapacitat. Tenint en

compte que és un tema que

als més petits se’ls hi fa

costós, es podria plantejar

un respir a domicili.

d. Manca suport a

progenitors d’avançada

edat que tenen a càrrec

fills/es amb discapacitats.
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3.2. Educació
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Projectes i 
programes contra 

la segregació 
escolar

Programes 
d'acompanyament 

a l'escolaritat

Activitats 
pedagògiques a 

les escoles 

Servei de 
mediació

Programes de 
lliuta contra 

l'abandonament 
escolar

Plans Educatiu 
d'Entorn

Gestió unificada 
dels menjadors 

escolars

Projectes i espais 
de suport a la 
funció parental

Xarxa 0-3
Accions de prevenció i 
abordatge conductes

discriminatòries

Atur >25

14,4%

(juny 2017)

Segregació escolar

3ª ciutat catalana amb 
més segregació a 
Primària (2016)

Joves inactius 20-24 
anys

22,8%

(Catalunya 2014)

Demanda PFI no coberta 
+/- 110 places 

(2015-2016)

Absentisme 9% 

(2016-2017)

(Entre 1,47% i 47,45 % 
segons zones. Nov. 

2016)

No acreditació cicles 
formatius de Grau Mitjà

41,6% 

(Centres públics 2014-
2015 51,6% nois - 48,8% 

noies)

No acredit ESO 16,7% 

(Centres públics 2015-
2016 20,6% nois - 12,6% 

noies)

Mitjana global Sabadell 
11,6% (2016)

No acredit. Batx. 27,5%

(Centres públics 2015-
2016 40% nois - 15,9% 

noies)

Mitjana global Sabadell 
21,5%
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El mapa educatiu, Sabadell compta

amb una important xarxa de centres

educatius per les diferents franges

d’edat dins de l’etapa obligatòria.

Concretament hi ha 133 centres, 63

públics i 70 privats. Així mateix un total

de 19 117 alumnes van assistir al curs

2014/15 al conjunt de fases educatives

dels 0 als 16 anys d’oferta pública,

superant en més de 2000 alumnes a la

oferta privada

    Nº centres 

curs 2014/15 

Nº grups 

curs 2014/15 

Nº alumnes 

curs 2014/15 

Població tram 

d'edat de referència 

(juliol 2016) 

Educació infantil 1r cicle 

(escola bressol, 0-2 anys) 

Total 36 166 2 287 6 245 

Pública 12 70 1 078   

Privada 24 96 1 209   

Educació infantil 2n cicle 

(3-5 anys) 

Total 61 291 7 213 6 883 

Pública 38 183 4 437   

Privada 23 108 2 776   

Educació primària 

(6-11 anys) 

Total 61 598 14 651 14 349 

Pública 38 381 8 928   

Privada 23 217 5 723   

Educació secundària 

obligatòria (12-16 anys) 

Total 36 309 8 989 10 618 

Pública 13 158 4 674   

Privada 23 151 4 315   

Total oferta pública 63 792 19 117  

Total oferta privada 70 572 14 023  

 

De l’anàlisi dels diferents informes,

indicadors i de les aportacions de

diferents professionals de l’àmbit

educatiu a Sabadell, podem extreure els

següents reptes als que caldrà donar

resposta durant els propers anys:

• Distribució desigual i

desequilibrada dels centres

educatius. La major part dels centres

de tots els nivells es troben al districte

1, al centre de la ciutat en canvi

trobem altres barris amb una clara

insuficiència de centres educatius en

relació al gran nombre d’infants i

joves que resideixen (Concòrdia, Can

Rull i Castellarnau)
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• Absentisme i abandonament escolar.

Sabadell no compta encara amb dades

pròpies sobre abandonament prematur

dels estudis a la ciutat, però segons es

constata a l’últim informe sobre

absentisme, en el qual es recullen dades

desagregades per centres i etapes

educatives, Sabadell presenta una taxa

mitja d’absentisme escolar als centres

públics al voltant d’un 9%. Aquest

percentatge, però, és especialment més

elevat en etapes educatives i zones de

la ciutat on l’absentisme lleu i moderat

pot arribar a representar més del 47% de

la matrícula escolar.

Les taxes d’absentisme escolar són un

dels principals indicadors de

desvinculació educativa dels alumnes i

de risc per a l’abandonament escolar

prematur. És necessari, però, analitzar

amb rigor les diferents causes i factors

que es troben darrera d’aquestes taxes

d’absentisme, defugint d’explicacions

culturalistes centrades en suposades

diferencies culturals vers l’educació

d’alguns sectors de la població; així com

revisar l’actual protocol d’absentisme per

veure què no ha funcionat i/o analitzar

experiències, locals i d’altres indrets,

que es mostren positives per combatre’l.

• Lluita contra la segregació escolar i

les desigualtats educatives. Segons

l’últim informe del Síndic de Greuges

(2016) sobre segregació escolar,

Sabadell ocupa la tercera posició entre

els municipis catalans de més de 10.000

habitants amb nivells de segregació

escolar d’alumnat estranger més elevat

a Primària, i es troba entre els deu

primers municipis amb major segregació

escolar a ESO.

De forma general, percentualment, els

centres públics de Sabadell escolaritzen

cinc vegades més alumnes estrangers

que els centres concertats i aquesta

realitat és encara molt més significativa

en algunes zones de la ciutat, on

existeixen centres on més del 50% de

l’alumnat és d’origen estranger i/o

minoritari. En canvi, en altres zones el

percentatge tot just supera el 2%.

Una altre diferència, en aquest cas entre

centres públics i privats és la ràtio

d’alumnes, molt més elevada a les

escoles públiques que a les concertades

i en general més elevades a Sabadell

que a d’altres àmbits territorials

Actualment (Juliol 2017) està en fase de

finalització el primer estudi qualitatiu

sobre abandonament escolar prematur a

Sabadell. Aquest estudi, amb la

col·laboració de tots els centres (públics

i privats) de secundaria obligatòria de la

ciutat, té entre els seus objectius

determinar els factors de risc (personals,

institucionals i de sistema educatiu) que

condueixen a la desvinculació educativa

dels alumnes abans de finalitzar estudis

postobligatoris.
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La segregació escolar no només té a

veure amb la distribució de l’alumnat

estranger, o de l’alumnat amb NEE(S),

en uns determinats centres o xarxes

educatives i/o el seu grau de

concentració en uns centres determinats

o una xarxa educativa concreta. A

aquesta segregació escolar externa se li

afegeix la segregació que es produeix

en alguns centres com a resultat de

pràctiques de selecció, d’agrupació i

d’estratificació interna dels alumnes, de

vegades sota arguments d’atenció a la

diversitat i d’educació inclusiva. En

aquesta segregació interna, l’alumnat

estranger i minoritari o provinent de

sectors socials desafavorits i/o amb

dificultats afegides d’aprenentatge sovint

es troba sobre-representat en grups de

baix rendiment acadèmic que acaben

reflectint i reproduint desigualtats de

classe i origen.

• Fracàs escolar i baix rendiment

acadèmic. Les condicions socials i

econòmiques de les famílies poden

determinar en gran mesura les

experiències i trajectòries acadèmiques.

A Sabadell, un 14,80% del nois i un 8%

de les noies que van cursar 4rt d’ESO

durant el curs 2015-2016 no es van

graduar. Aquests percentatges

s’incrementen de manera molt

significativa en alguns centres de

secundària de Sabadell on les taxes de

no graduació a l’ESO van estar per

sobre del 40%. Les condicions socials i

econòmiques de les classes socials més

desafavorides es troben entre els

principals condicionants de les diferents

taxes de graduació de l’ESO -i de la

continuïtat dels joves en estudis

postobligatoris existents entre diferents

zones i centres públics i concertats de

Sabadell.

Entre el treball de camp desenvolupat

per aquest estudi destaca una enquesta

realitzada a alumnes de 1er i 2n de la

ESO dels diferents centres educatius de

Sabadell. Segons aquesta enquesta la

meitat dels alumnes havien suspès

alguna assignatura el trimestre anterior,

destacant el 28% que havia suspès tres

o més. En relació al curs anterior el 10%

reconeix haver tingut bastantes

dificultats per adaptar-se a la ESO. El

que resulta més rellevant és el

percentatge d’alumnes que, tot i haver

suspès tres o més assignatures, no està

fent cap activitats de reforç escolar i que

representa prop del 13% dels alumnes.

Caldria investigar amb més deteniment

aquest gruix d’alumnes i quines són les

raons per les quals no estan rebent

aquest suport.
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• Clima de convivència a les aules. Un

bon clima de convivència i unes

relacions afectives saludables entre els

alumnes i amb els mestres és també un

factor clau per garantir un entorn

educatiu favorable a l’aprenentatge.

De l’enquesta realitzada als alumnes de

Sabadell s’extreu una desafecció

escolar important entre els alumnes

dels primers cursos de la ESO que

s’espera vagi en augment en els

propers anys. Aquesta pot estar

motivada per molts factors, entre ells el

sentir-se o no valorats pels seus

mestres i companys de classe.

Destaca en aquest sentit la baixa

valoració que senten per part dels seus

mestres en relació a la resta de

persones del seu entorn proper.

Quantes assignatures et van 

quedar suspeses l'últim 

trimestre?

Estàs rebent algun tipus de 

reforç escolar?

Cap
50%

Una
13%

Dues
10%

Tres
8%Quatre 

o mes
20%

No
68%

Si, 
alguna 
vegada

10%

Si, cada 
setmana

22%

1%

4%

2%

2%

1%

5%

3%

1%

8%

24%

13%

5%

27%

47%

43%

27%

62%

20%

39%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

… la teva família

… els teus professors

… els teus companys de classe

… els teus amics fora de l'institut

(n=1290)

(n=1290)

(n=1289)

(n=1288)

Com et sents valorat per part de...
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En aquesta línia i, segons els serveis de

mediació de l’Ajuntament, es detecta un

increment de les demandes

d’intervenció en els casos

d’assetjament escolar durant els

últims anys. A diferència del que ens

trobaven anys enrere, augmenta també

el nombre de companys que intervenen

en aquestes situacions com a

espectadors sense capacitat de discernir

si el que estan presenciant és o no un

assetjament i les conseqüències que

això pot tenir per la víctima i per la resta

del grup classe. En el tractament

d’aquestes situacions, els professionals

asseguren trobar-se amb algunes

dificultats:

• Negació per part dels centres.

Situacions que s’han acabat

banalitzant i normalitzant.

• Manca de recursos i preparació del

personal docent. Els hi cal disposar

d’eines i estratègies especialitzades

en l’atenció de situacions altament

conflictives, des d’un paradigma no

inculpatori i restauratiu.

• Enfrontament d’algunes famílies i

professorat. Sovint es dona un

enfrontament i una culpabilització

constant dels primers cap als segons.

• Difícil coordinació en casos de

d’assetjament (policia local, mossos

d’esquadra i els centres educatius).

Finalment, des del punt de vista més

preventiu, els professionals consideren

que falten espais o estratègies per

treballar eines i habilitats de la gestió de

les emocions fortes com la ràbia i la

frustració dels infants. Hi ha diversos

programes de gestió emocional que ja

apunten cap aquesta direcció, s’ha de

seguir treballant i fent-ne més difusió

A l’enquesta també se’ls pregunta als

estudiants directament per la vivència

del conflicte en el context escolar i un

76% respon haver viscut situacions de

conflicte. D’aquests, un 9% afirma viure-

les sovint. Els motius més mencionats

són les faltes de respecte o insults, les

diferències d’opinions i les baralles. Cal

destacar que un de cada 10 alumnes

afirma haver-se sentit assetjat pels

companys de classe.

Has viscut alguna situació de conflicte?

No mai
24%

Si alguna 
vegada

67%

Sovint
9%
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3.3. Transició escola treball
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• Dificultats en la continuïtat en

estudis postobligatoris després de

la ESO. Des d’una perspectiva de

resposta a les necessitats de millora

de les interrelacions entre el món

educatiu i el món laboral, per poder

combatre de manera adequada els

factors de risc -tant personals, com

socials i estructurals-, que

incrementen les possibilitats de que

els joves vulnerables esdevinguin

joves sense opcions de retorn al

sistema educatiu i sense opcions

d’incorporació al mercat laboral, és

imprescindible garantir mecanismes i

mesures d’orientació i

acompanyament adequats i

individualitzats en les transicions

escola-treball i treball-escola.

Al Juny de 2017, el 78,5% dels

aturats menors de 25 anys de la

comarca tenen com a màxim un nivell

d’estudis finalitzat d’ESO o

equivalent. Sabadell, concretament,

presenta una taxa d’atur entre els

menors de 25 del 14,4% pel mateix

període (1 punt per sobre de la

mitjana comarcal) i una oferta de

places als Programes de Formació i

Inserció i altres programes

ocupacionals i de formació

sociolaboral que està molt per sota de

la demanda existent. Tant en uns

casos com en els altres, els joves de

classe treballadora i d’origen

immigrant es troben especialment

sobrerepresentats.

En aquesta mateixa línia del Pla

Local de Joventut realitzat per

l’Ajuntament l’any 2017, s’ha extret la

importància de fomentar l’orientació

en l’àmbit formatiu i millorar la

informació i l’assessorament als joves

destacant especialment la necessitat

d’una orientació més personalitzada.

Els joves, tenen dificultats alhora

d’escollir entre l’oferta existent en

gran part perquè la desconeixen.

Segons l’enquesta realitzada per

aquest estudi el 5% dels estudiants

de 1r i 2n assegura voler abandonar

els estudis acabada la ESO i el 17%

no sap que vol fer acabada aquesta

etapa. Els joves participants en la

confecció del Pla de Joventut2017-

2021 també van voler posar de

manifest la manca de recursos

formatius. Assenyalen que en aquest

àmbit existeix una desigualtat

territorial important ja que aquest buit

de recursos formatiu es dóna sobretot

a determinats barris. Tant pel que fa a

les formacions reglades com no

reglades.

Si. Vull fer 
batxillerat

53%

Si. Vull fer algun 
tipus de formacio 

professional
23%

No. Vull treballar el 
mes aviat possible.

5%

Vull fer altres coses 
que no son ni 

estudiar ni treballar
1%

Encara no se que 
vull fer despres dels 

16 anys
17%Altres respostes

1%

Vols seguir 
estudiant quan 
acabis l’ESO?
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• Arrel de la redacció del Pla Local de

Joventut l’any 2016 es van realitzar

diferents grups de discussió amb joves

de la ciutat. Aquests van voler

assenyalar tota una sèrie de necessitats

i problemàtiques entorn al món laboral:

o Manca d’ofertes de feina

accessibles per a persones joves

de la ciutat. Això ho afirmaven tenint

en compte que requisits per accedir al

món laboral com l’experiència i la

formació, es presenten com a

necessaris i no es corresponen al

perfil dels joves.

o Dificultats a l’hora de compaginar

la vida estudiant i la laboral. Això fa,

que moltes persones joves han

d’abandonar els estudis o bé deixar la

feina per seguir estudiant.

Reconeixien que cada cop més,

semblen dos camins excloents.

o Tot i les diverses iniciatives

desenvolupades per l’Ajuntament a

millorar l’ocupació dels joves (com

hem exposat al punt anterior), els

joves van exposar una manca

d’oferta formativa orientada a

l’ocupació. En aquest sentit, els

joves entrevistats van considerar que

és necessari diversificar i

descentralitzar l’oferta de cursos

destinats a millorar l’ocupabilitat

de les persones joves.

• Tot i la quantitat de beneficis i punts forts

que es detecten en el Programa

d’orientació acadèmica i inserció

laboral “Posa-t’hi”, trobem rellevant

assenyalar aquells punts principals

ens els quals, s’ha identificat

necessària una millora 5:

o Hi ha poques alternatives i dificultats

de treballar per als nouvinguts sense

papers.

o En alguns casos, es detecta poca

implicació de les famílies i de

vegades també, d’alguns Instituts.

o És necessària una diversificació en

temes de gènere: cal una oferta més

atractiva per noies.

o Cal actualitzar l’oferta en relació a les

inquietuds dels joves actuals.

o Dificultats per aconseguir la mobilitat

dels joves fins i tot, dins de la ciutat.

Treballar per fer conscients als joves

tant dels seus punts forts com de les

seves mancances.

5. Avaluació realitzada pels propis tècnics municipals i recollida a les memòries de l’àrea.
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3.4. Salut i esport
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Programa Salut i Escola Iniciació esportiva

Jocs esportius escolars
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de promoció de l'esport

Projecte d'integració a 
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15% de joves no 
esmorzen res abans 

d'anar a l'institut

7% dels joves no 
esmorzen res durant el 

temps que estan a 
l'institut

5% dels joves no 
arriben als 3 àpats 

diàris

9% dels joves van a 
dormir després de les 

12 de la nit

3,9% dels joves amb  
desestructuració 

d'hàbits (alimentació 
matinal  incorrecte i no 

dormir suficient) 

34% consumeix
refescos diàriament, 
85% no consumeix
fruita diàriament ni 

verdures (78%)

18% dels joves amb 
sobrepés

El 13,5% dels joves
que assegura haver
mantingut relacions
sexuals no fa servir 

cap mètode
anticonceptiu

24% de les joves que 
han mantingut 

relacions sexuals han 
pres la pastilla del dia 
després i quasi el 7% 

assegura haver-se 
quedat embarassada 

en alguna ocasió

52% dels joves han 
fumat alguna vegada

74% dels joves han 
vegut alguna vegada

36% del joves ha 
consumit drogues 

alguna vegada

13% consumeix de 
forma habitual 

cànnabis
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• En relació als hàbits alimentaris, els

alumnes enquestats responen que un

74% esmorza sempre o normalment

alguna cosa abans de sortir de casa.

Per contra, un 15% no ho fa mai o

normalment no ho fa. Aquest

percentatge pujaria al 30% si fem

referència a aliments sòlids.

• En relació al punt anterior, tot i que

veiem que és un 74% que esmorza

sempre o normalment abans d’anar a

l’institut, aquest nombre puja quan

parlem de l’esmorzar a l’hora del pati

(un 93%). L’entrepà és l’esmorzar que

predomina en aquest moment del dia.

Per contra, el 7% no esmorza res més

fins a l’hora de dinar. Hem de tenir

present que en ocasions poden passar

més de 7 hores entre àpats.

No
10%

Normalment 
no
5%

A vegades
12%

Normalment 
sí

16%

Sempre
58%

Esmorzes abans de venir a 

l’institut?

Un cop a l’institut, esmorzes 

alguna cosa a l’hora del pati?

No
7%

Si
93%

• En quant als hàbits de son, la majoria

dels infants i joves enquestats van a

dormir entre les 10 i les 12 de la nit,

una franja que pot permetre (en funció

de la distància respecte al centre

escolar) al voltant d’unes 7-9 hores de

son diari. Un 9% va a dormir després

de les 12 de la nit, cosa que

constitueix una pràctica poc

saludable que afecta quasi 1 de

cada 10 alumnes de Sabadell.

Cap a les 10 del 
vespre o abans

25%

Despres de les 12 
de la nit

9%

Entre les 10 i les 
12 de la nit

65%

A quina hora vas a 
dormir normalment 

entre setmana?
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• Aquests dos hàbits són bàsics per al

bon rendiment educatiu del jove. En

aquest sentit, un 3,9% dels infants

enquestats tindrien risc de

desestructuració d’hàbits, en el

sentit de portar una alimentació

matinal incorrecta i no dormir suficient

(les dues condicions simultànies).

Aquesta desestructuració d’hàbits va

molt relacionada amb el risc familiar i

l’afectiu, però també amb un major

risc de fracàs escolar. La relació entre

hàbits i èxit escolar estaria indicant

que una de les vies per millorar el

rendiment educatiu passa per

treballar els hàbits alimentaris i de

son. Possiblement, les activitats de

reforç escolar sobre nens amb

desestructuració d’hàbits tindran poc

impacte si no s’acompanyen al

mateix temps d’accions per corregir

els hàbits.

• En relació al consum d’aliments i al

seguiment d’una dieta variada i

sana, es destacable el baix

percentatge de joves que consumeixen

diàriament fruites (37%) i verdures

(22%) o de forma habitual llegums

(79%), peix (75%) i fruits secs (43%).

Per contra, hi ha un percentatge

considerable de joves que

consumeixen diàriament Menjar ràpid

(9%), llaminadures (14%) i refrescos

(34%), tots ells, aliments poc

saludables.
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• Espanya és un país on l’obesitat infantil

i el sobrepès tenen tendència a

augmentar de manera preocupant al

llarg dels últims anys. L’any 2016 un

estudi fet per la OCDE (Organización

para la Cooperación y el Desarrollo

Económico) afirmava que un 26% dels

nens i un 24% de les nenes tenien

sobrepès a l’Estat espanyol, un nombre

més alt que a la resta de països. És per

això, que hem d’estar alerta a les xifres.

En el cas de Sabadell, dels alumnes

enquestats veiem que un total d’un

18% té sobrepès, un 20% en el cas

dels nois, i un 14% en el cas de les

noies. Tot i que són dades inferiors a

les del conjunt de l’Estat, no deixen

de ser rellevants.

• Entre els professionals es detecta un

augment de les conductes de risc

entorn a les relacions afectivo-

sexuals. No només pel nombre de

joves afectats sinó perquè aquestes es

donen cada vegada més en edats més

primerenques. Si bé és cert que es

tracta de tendències que es donen a tot

el país, aquestes són més acusades en

famílies amb major risc socioeconòmic.

• En aquest sentit arrel de l’enquesta

realitzada a joves de 4rt de la ESO,

podem veure que un 21% de les noies i

un 26% dels nois enquestats afirmen

haver tingut relacions sexuals amb

penetració. Entre aquests, els 14 anys

és la mitjana d’edat on es té la

primera relació sexual amb

penetració. Quan es pregunta pels

mètodes anticonceptius utilitzats, tot i

que la majoria (89,5%) afirma utilitzar el

preservatiu o la píndola anticonceptiva

(22,1%), hi ha indicadors molt

alarmants ja que un 13,5% reconeix no

utilitzar-ne cap i un nombre rellevant

utilitza la marxa enrere com a mètode

(19,9%) o bé calcular la data del

període (3,4%). Mètodes del tot

insegurs pel que fa a la transmissió de

malalties o com la contracepció. Per

altra banda, un indicador preocupant és

que un 24,9% ha fet servir la píndola

del dia després. Això suposa una quarta

part dels alumnes enquestats. Així

mateix un 6,8% han quedat

embarassades en algun moment o han

deixat embarassades a la seva parella.

Veient aquests indicadors, es reforça

la tesi recollida en els grups de

discussió on es detectava un

creixement de pràctiques sexuals de

risc i posaven de relleu la necessitat

d’augmentar el treball preventiu en

aquest sentit.

Sí
23%

No
77%

14,18 anys és la mitjana d'edat de la 
primera relació sexual amb penetració Primera relació sexual 

amb penetració
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• Des dels grups de discussió de

professionals es va exposar la

necessitat d’augmentar la prevenció

en el consum de drogues de cara els

joves. Es parlava d’una detecció de la

normalització de consum de

determinades substàncies, igualment

com un avançament de les edats d’inici

del consum. En aquest sentit i segons

els resultats de l’enquesta:

o En relació al consum del

tabac la mitjana d’edat de la

primera vegada es situa als

13,5 anys. Podem veure que

més de la meitat dels alumnes

enquestats (un 52%) afirma

haver fumat alguna vegada i un

46% ho segueixen fent.

D’aquests, hi ha més noies

(53%) que afirmen haver-ho fet

que no pas nois(50%).

o El consum d’alcohol és aquell

que està més normalitzat i es

percep com a menys perillós.

Afirmen haver begut alguna

vegada un nombre més elevat

que no pas el tabac, un 74%

dels alumnes enquestats. Pel

que fa al consum d’alcohol en

nois (75%) i noies (73%), està

pràcticament igualat

Sí
52%

No
48%

13,15  anys és la mitjana d'edat de la 
primera vegada

Has fumat alguna vegada?

Sí; 74%

No; 26%

Has begut alguna vegada?

o Pel que fa al consum d’altres

substàncies additives, veiem que

en aquest cas un 36% afirma haver-

ho fet alguna vegada. En aquest

punt sí que hi ha més diferència entre

sexes; mentre que un 41% dels nois

reconeix haver consumit altres

substàncies, hi ha un 31% de les

noies que ho ha fet. Tot i així, hem

de tenir present que es tracta de

xifres elevades, sobretot si tenim

en compte l’edat dels enquestats

(entre els 13 i els 14 anys) i la

perillositat i possibles efectes

adversos de les substàncies

consumides. És destacable la baixa

consciència sobre la perillositat

d’aquestes substàncies i el consum

especialment elevat i habitual de

substàncies com el cànnabis (13,2%).

Aquest últim gruix de joves és

especialment sensible a situacions de

fracàs escolar a curt termini i a

possibles malalties mentals a llarg

termini.
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Pel que fa a la pràctica de l’esport s’han

pogut detectar els següents reptes:

• Sabadell és una ciutat destacada per

la seva àmplia oferta esportiva i pel

seu nombre d’instal·lacions per a la

pràctica de diversos esports. Trobem

673 espais esportius a la ciutat (segons

les dades de l’Institut d’Estadística de

Catalunya) i als registres oficials de

l’Ajuntament trobem 193 entitats

esportives registrades de manera oficial

a dia d’avui.

Val a dir, que d’aquestes 193, hi ha un

total de 63 entitats que compten amb

categories inferiors i equips de formació

i que per tant, integren a infants i joves.

L’oferta d’aquestes entitats esportives

és molt variada.

• En termes generals, l’esport és

l’activitat que més realitzen els

alumnes enquestats de la ciutat de

Sabadell (un 82%). Un 34% hi dedica

més de 4 hores a la setmana. Per l’altre

costat, hi ha un 18% (gairebé 1 de 5

alumnes enquestats) que no fa cap

esport fora de l’horari escolar.

Entre els professionals es detecta que

hi ha una davallada important dels

nens i nenes que passen de primària

a secundària en la pràctica d’algun

esport i de participació en algun

equip del centre educatiu. És una

davallada que s’ha detectat sobretot a

l’ensenyament públic, ja que els infants

canvien de centre i al no haver

continuïtat d’espais, entrenadors i

equips, és més difícil que s’enganxin de

nou. Això és una problemàtica que no

afecta únicament a Sabadell, sinó a tot

el país.

Quantes hores 

d’esport a la setmana 

fas normalment fora 

de l’escola?

No faig cap esport
18%

Menys de 1 hora a 
la setmana

5%

Entre 1 i 2 hores a 
la setmana

23%Entre 3 i 4 hores a 
la setmana

20%

Mes de 4 hores a 
la setmana

34%

En aquest sentit, i en relació a la

Secundària, cal connectar més amb els

interessos dels nois i noies. Es

considera que en general l’oferta és molt

tradicional i no pas activitats més

relacionades amb els seus interessos. Des

d’Esports, es parla d’un possible desajust

entre el ritme d’oferta i els canvis dels

gustos i interessos dels adolescents.

que no afecta únicament a Sabadell,

sinó a tot el país.
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• Del Pla Local de Joventut, en relació

a l’esport, s’ha pogut extreure que

algunes de les pistes esportives que

es troben a l’espai públic estan mal

equipades o bé no existeix un

manteniment adequat d’aquestes.

Sobretot als barris, es subratlla la

manca d’equipaments i espais per

poder practicar esport de manera

gratuïta. Una altra mancança detectada

pels joves en temes esportius, és la

presència minoritària de categories

femenines en determinats esports,

fet que dificulta el seu accés en

alguns clubs.

• Sovint recau en les entitats

esportives acollir els infants amb

menys recursos, sense que aquests

puguin fer front a les despeses.

Anteriorment existia la Fundació de

l’Esport Sabadellenc que s’encarregava

de captar capital privat que revertia amb

ajudes per aquestes entitats que acullen

aquests infants i joves. Des dels grups

de discussió es va valorar que aquestes

entitats, necessiten una atenció

especial ja que estan fent una funció

social molt important per la ciutat.

• Finalment, els professionals també

detecten una manca una oferta més

especialitzada i adreçada a la petita

infància (0-3) en clau de psicomotricitat

i bagatge motriu. L’activitat existent és

la que es realitza en el marc de les

escoles bressol però no existeix oferta

fora de les mateixes.
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3.5. Cultura i lleure
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Activitats culturals 
adreçades a 

public infantil i 
familiar a la Sala

Activitats culturals 
adreçades a 

public jovenil a 
l'Estruch

Museus d'Art i 
Història

Xarxa de 
biblioteques

Projecte 'Ciutats 
en dansa'

Subvencions a 
entitats de lleure

Oficina Jove a 
Sabadell i Oficina 

jove als instuts

Xarxa d'espais 
joves

Alberg juvenil 

• En relació a les activitats

extraescolars, segons l’enquesta

realitzada als alumnes del primer cicle

d’ESO, que un 81% dels infants i

adolescents en realitzen. L’esport

és l’activitat clarament més estesa

(amb un 59%), seguit de

l’ensenyament d’idiomes (amb un

22%). Després trobem el reforç

escolar (amb un 13%), seguit dels

diferents ensenyaments artístics

(dansa, música, teatre i pintura,

respectivament). Ens hem de fixar

també amb el gruix d’alumnes que

no realitzen cap activitat

extraescolar (un 19%) i vetllar

perquè tots els alumnes puguin

accedir a les oportunitats

educatives no formals.

59%

22%

13%

11%

8%

5%

3%

3%

Esport

Idiomes

Reforç escolar

Dansa

Música

Teatre

Pintura o arts

Altres (catequesi, esplai…)

Dels que fan activitats 

extraescolars: Quina activitat 

extraescolar fas?
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• Tot i que hi ha un impuls dels

ensenyaments artístics des de

l’Ajuntament a diferents centres

educatius, és necessari a nivell de

ciutat impulsar-los en el conjunt del

territori ja que actualment és una

oferta que està molt centralitzada.

L’Escola de Música i el Conservatori es

troben al sector del centre i l’afluència

de les famílies és del Centre o de la

Creu Alta. És un àmbit que està molt

privatitzat.

• Necessitat d’incidir en el foment de

la lectura en temps de lleure. Els

professionals assenyalen la

preocupant pèrdua de l’hàbit de

lectura. Amb molta més incidència a

secundària. Per treballar en aquest

foment es recullen dues propostes en

els grups de discussió:

o Creació d’una taula de lectura

pública. Formada per agents que

treballen pel foment i suport de la

lectura. Es podria impulsar el fet de

convidar escriptors a les

biblioteques, fer de Sabadell una

ciutat lectora, etc.

o Potenciar les biblioteques

escolars. Són espais dins dels

centres educatius que no s’han

actualitzat i s’han anat abandonant.

Una bona biblioteca escolar, pot

millorar el rendiment acadèmic dels

alumnes. Val a dir, que molts centres

educatius no poden millorar aquests

espais per manca de recursos.

• El Pla Local de Joventut recull que la

majoria d’oci que hi ha a Sabadell

està centrat en el consum i per tant,

dificulta l’accés a una bona part de la

població jove. Es detecta doncs, una

manca d’oci alternatiu. Molt sovint, les

activitats culturals i d’oci que

s’ofereixen, no responen als interessos i

motivacions de les persones joves de la

ciutat. Es posa de relleu la necessitat

de fomentar la participació dels joves

a l’hora de dissenyar i dur a terme les

activitats d’oci i culturals, afavorint

que així siguin esdeveniments del

seu interès. De nou, en relació al tema

de l’oci i la cultura, surt el tema de la

desigual distribució al territori de la

ciutat. La majoria d’oferta es troba al

centre, existeix doncs, una desigualtat

d’oportunitats a l’hora d’accedir a l’oci.

• Pel que fa a la Biblioteca, els joves

entrevistats en el Pla Local de

Joventut, van expressar que l’horari

de l’equipament és massa reduït i no

s’adapta a les necessitats dels joves.

Reclamen una sala d’estudis oberta tot

l’any i a on poder fer treballs en grup.
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3.6. Participació
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• Necessitat que els infants i joves

tinguin més veu en els conflictes

i/o situacions diàries que es troben.

Hi ha una tendència on en la majoria

de casos quan hi ha un conflicte, ja

sigui amb el centre educatiu o bé amb

la família, s’accepta que és l’infant o

jove qui té el problema però, tot i així,

la seva participació en la resolució és

mínima. Esdevé necessària una

altra mirada, com la que s’empra des

de la mediació, que els escolti i els

tingui en consideració.

• En relació amb el punt anterior, en

els grups de discussió es va posar de

relleu que cal treballar amb el

col·lectiu d’infants i joves des de

Participació. Si tenen l’opció a

participar en el disseny dels diferents

espais que s’estan pensant per a ells,

és més probable que aquests tinguin

èxit. Es comenta, que sovint

s’organitzen activitats i conferències

per a adolescents i joves i hi ha molt

poca afluència. Això és un indicador

de que sovint els adults tendeixen a

planificar l’oferta dirigida cap aquest

perfil poblacional sense tenir-los en

compte. Per tant, donar-los-hi la veu

pot ajudar a detectar més fàcilment

les seves necessitats.

• Creació d’un Consell dels Infants a

la ciutat de Sabadell. En el moment

de redacció d’aquest document ja

s’estava treballant en la creació

d’aquest nou espai de participació a la

ciutat. Es preveu que estigui

formalment constituït durant el 2018..

Els nois i les noies 
tenen la paraula

Dinamització de 
xarxes

Dinamització 
procesos 

participatius

Suport a les entitats 
per l'organització 

d'activitats

Suport a entitas 
juvenils i espais 
autogestionats



85%

50%

75%

77%

83%

85%

54%

15%

50%

25%

23%

17%

15%

46%

M’agrada viure a Sabadell i em sento d’aquí

Els carrers, places i parcs de Sabadell estan ben cuidats

Sabadell té bons espais a l’aire lliure on les persones de 
la meva edat podem reunir-nos i passar-ho bé

Sabadell té bons espais a l’aire lliure on persones de la 
meva edat podem fer esport

Sabadell té bons pavellons d’esports

Sabadell té bons equipaments culturals (biblioteques,
teatre, conservatori, etc.)

Sabadell té suficients activitats adreçades a la meva
edat

Més aviat d'acord Més aviat en desacord
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3.6. Espais públics i sostenibilitat
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• Segons l’enquesta realitzada a

alumnes de 1er i 2n de la ESO, la

valoració global de Sabadell és

positiva (un 85% s’identifiquen amb

la ciutat), i el que millor es valora són

els equipaments culturals (85%),

seguit pels pavellons d’esports (83%).

El que pitjor es valora de la ciutat és

la manca de cura dels espais urbans

(un 50% la desaprova), i la insuficient

oferta d’activitats adreçades al públic

de l’edat dels enquestats (amb un

46% de desaprovació).

176 àrees de joc
Projecte camí 

escolar

Accions de millora 
als entorns 

escolars

Agenda 21 escolar
Plantades
escolars

Activitats puntuals 
amb motiu de les 

Setmanes 
commemoratives
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• Els resultats de la sessió participativa

amb infants són semblants destacant

especialment les activitats i actes festius

a la ciutat així com alguns parcs i espais

de joc. En sentit negatiu, els infants

destaquen la brutícia i contaminació en

alguns indrets de la ciutat i demanen

una limitació del trànsit rodat per

guanya espais de joc i estada.

• Malgrat que les edats dels usuaris que

fan servir els espais de joc són

orientatives, trobem que el segment de

població infantil a qui es dirigeixen

principalment són els infants de entre

els 0 i els 5 anys, es a dir, la primera

infància. A mesura que el rang d’edat és

superior el nombre d’espais es redueix

malgrat que com veiem anteriorment es

precisament entre els 0 i els 5 anys a on

trobem el menor nombre de població

infantil.

• Així, podem afirmar que existeix un

dèficit d’espais dedicats als

adolescents. La franja d’edat 12-18

està força oblidada, en aquest sentit,

des de l’Ajuntament reconeixen haver-

se centrat més en la Infància. Calen

espais per als joves que siguin amables

i integrats a la ciutat. Necessitat de

pensar-los en tant que evitin els

conflictes amb els veïns. Actualment, al

no disposar d’espais adequats per a

ells, se’n van a les afores de la ciutat i

d’aquí se’n deriven problemes ja que

aquests espais són zones més

marginals, amb poca il·luminació i amb

nul·la vigilància.

56%
33%

4% 7%

Distribució per rangs d'edat de les àrees de joc

Àrees de joc de 0 a 5 anys Àrees de joc de 6 a 12 anys

Àrees de joc més de 12 anys Àrees de joc adaptades

• Els resultats de la sessió participativa

En aquesta mateixa línia, en el Pla

Local de Joventut, es posa de relleu la

percepció dels joves de no tenir el

seu lloc en l’espai públic. Van posar

de manifest que molt sovint, pel fet

d’estar en grup xerrant o escoltant

música, no es senten acceptats per la

resta de població. En relació amb això,

posen de manifest la manca d’espais i

equipaments pensats per a joves. Els

que actualment hi ha, compten amb

horaris molt rígids i poc adaptables a les

necessitats d’aquest col·lectiu.
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• Per altra banda, en el mateix

document, posen de manifest que

alguns barris es troben més

deteriorats que altres i no hi ha una

neteja de l’espai públic adequada.

Destaquen també, problemes vinculats

amb la seguretat i l’excessiva presència

policial en determinades zones, fet que

contribueix a la criminalització de les

persones joves i no ofereix solucions

als problemes de fons (com poden ser

la desigualtat social, la pobresa, l’atur,

etc.).

• Pel que fa referència a la seguretat

dels espais públics des de diferents

Departaments de l’Ajuntament, es

detecta una manca de seguretat en

ambients festius, al carrer, vinculada

a la perspectiva de gènere. En aquest

sentit sí que han augmentat les

campanyes de sensibilització però per

exemple, les denúncies no creixen com

ho haurien de fer. Cal conscienciar i

empoderar a les noies per dir, per

explicar les violències quotidianes que

es veuen sotmeses.

• Manquen recursos humans a la

Policia Local i als Mossos d’esquadra

per fer un treball de caràcter

preventiu. En el Servei d’Atenció a la

Víctima, es dediquen a recollir la

denúncia un cop ha estat feta. En

aquest Servei troben a faltar un treball

previ, a poder fer seguiments sense que

s’hagin posat denúncies, etc.

• A l’enquesta realitzada des de

l’Ajuntament de Sabadell amb el suport

de la Diputació, la majoria dels

alumnes de 4t d’ESO enquestats (un

73%) afirma que el mitjà de transport

que més utilitzen és el cotxe, a

continuació es troba l’Autobús però ja

baixa a un 39%.

• A nivell de transport, els joves van

comentar que:

o Manca més freqüència de busos

als barris. Hi ha zones de la ciutat

que la mobilitat esdevé complicada.

Cal facilitar la mobilitat entre barris i

cap al centre. Per altra banda, en

els grups de discussió es va

posar de relleu que no hi ha prou

informació en relació al bitllet de

bus t16, la majoria dels joves no

saben que la poden adquirir.

o Necessitat de fer més carrils

bicicleta i de mantenir els ja

existents per afavorir la mobilitat

per la ciutat amb aquest mitjà de

transport.

o Sabadell no té línies de busos

nocturn. Poder comptar amb

aquesta alternativa de transport

facilitaria la mobilitat dels joves a

l’hora de sortir i anar a diferents

punts de la ciutat sense haver de

dependre dels pares.
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Properes passes4

4. DAFO

A continuació presentem un anàlisi

DAFO consensuat amb la comissió

interdepartamental que ha fet el

seguiment del projecte.

Aquest anàlisi serveix com a síntesis i

conclusió del informe presentat i

permet extreure els elements més

rellevants que posteriorment seran

traslladats al Pla d’Infància.

Així, per cada dimensió del DAFO hi ha

una translació al Pla d’Acció

• Debilitats – Corregir

• Amenaces – Afrontar

• Fortaleses – Mantenir

• Oportunitats – Explotar
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• Manquen recursos per cobrir les necessitats de les famílies amb infants i adolescents en situació precària

• Necessitat de fomentar la participació dels infants i joves en els afers públics de la ciutat.

Sovint, les activitats d’oci i culturals es dissenyen i programen sense tenir en compte la

seva opinió i preferències. Manca d’un Consell dels Infants a la ciutat.

• Professionals desbordades pel treball social individual. Sense temps per dedicar al treball

social grupal i comunitari

• Disminució dels espais de joc a la ciutat a mesura que augmenta

l’edat. Especialment existeix un dèficit d’espais dedicats als

adolescents.

• Manca orientació formativa personalitzada per joves i oferta formativa postobligatòria. Els

IA –especialment aquells que tenen més dificultats– no mostren interès pels programes i

recursos destinats a la transició escola-treball tot l’oferta existent.

• El que pitjor es valora de la ciutat és la manca de cura dels espais urbans (un 50% la desaprova), i la insuficient 

oferta d’activitats adreçades al públic juvenil (amb un 46% de desaprovació).

• Necessitat de consolidar l’Oficina Jove com a espai

de consulta i d’assessorament de referència per a

les persones joves de Sabadell.

• Necessitat d’ampliar els espais

segurs a la ciutat i fomentar més el

transport públic i en bicicleta

• Poca consciència de perillositat i alts 

consums de determinades substàncies 

additives, també relacionades amb el 

fracàs escolar, la salut i la convivència 

dels IA.

• Estancament 

demogràfic 

des del 2011

• Disminució naixements i 

immigració des de 

l’estranger

• Disminució infants 0-4 anys. Augment

infants 5-14 anys. Disminució de la

capacitat reproductiva de la població

• Fragilitat mercat laboral: atur elevat, major proporció

d’ocupacions poc qualificades, temporalitat i parcialitat.

Augment de la desprotecció, casi la meitat dels aturats

no reben cap tipus de prestació.

• Els i les professionals del sector 

detecten pocs recursos personals per 

educar als fills per part de les famílies. 

Cal millorar els vincles que estableixen 

les famílies amb els seus fills/es. 

• Elevat absentisme escolar a secundària que

en alguns barris i centres pot arribar al 47%

de la matrícula escolar.

• Fracàs escolar i baix rendiment acadèmic. En

alguns centres, la taxa de no graduació a la

ESO va ser del 40%. Gruix important que tot i

haver suspès varies assignatures no rep reforç

escolar.

• Important segregació escolar. 3er 

municipi a primària. Entre els 10 primers 

a secundària

• Dificultats en la continuïtat en estudis 

postobligatoris després de la ESO

• Augment de la desafecció escolar a 

secundària, pot ser relacionat amb la sensació 

de no sentir-se valorats pels docents. 

• Important nombre de joves amb mals hàbits 

alimentaris i de descans. Això pot tenir una 

repercussió en la salut, el benestar i l’èxit 

educatiu en els IA.

• Gran nombre de joves que no 

realitza cap activitat 

extraescolar 19%

• Important nombre

d’infants en situació 

de risc i vulnerabilitat 

• Es detecta una disminució de la pràctica esportiva 

especialment en el pas a secundària.

• Increment  de les demandes 

d’assetjament a les aules 

• 7 centres oberts per infants de 3 a 12 anys i 1 centre 

de tarda per joves fins als 18 anys • Bon marc de treball per la detecció i intervenció en casos de 

necessitat. Treball en xarxa entre professionals i 

educadors/es assignats per territori i centre educatiu. 

• Gran ventall de projectes, programes i serveis destinats a IA dins de l’àmbit 

educatiu. Dissenyats sota una lògica coherent i estructurada i amb 

continuïtat pel que fa a les prioritats. 

• En els últims anys també s’està prestant més atenció en desplegar  

iniciatives més sistèmiques de cara al treball amb infants i les seves famílies.

• Gran nombre de programes i actuacions que s’ocupen d’assessorar i acompanyar els 

alumnes en el seu itinerari formatiu professional i acadèmic i també en la transició 

cap al món laboral

• Gran nombre d’activitats dirigides a la promoció de la salut a través de l’empoderament

personal i comunitari. El públic majoritari són IA però també famílies i personal docent. 

• Gran nombre d’activitats culturals a la ciutat orientades al públic familiar, infantil i juvenil. Important 

xarxa de biblioteques i entitats de lleure que reben suport municipal.

• Àmplia oferta esportiva i gran nombre d’instal·lacions per a la pràctica de diversos esports. També 

existeixen projectes d’integració a través de l’esport als barris i programes per fomentar l’equitat a través 

de l’esport. 

• Existència de projectes per afavorir la mobilitat segura i els espais segurs a la ciutat
• Gran nombre de projectes i serveis orientats a joves de la ciutat. Oficina Jove referent per molta població jove. 

Descentralització als instituts. 4 espais joves.  

• Gran nombre d’Infants i Adolescents que practica activitat esportiva fora de 

l’horari lectiu. 82%

• La legislació en matèria d’infància que afavoreix 

el treball des de l’òptica que planteja el Pla 

d’Infància i que potencia la participació.

• La majoria dels infants i adolescents de Sabadell manifesten el desig d’ estudiar 

després de l’ESO, per tant predomina una expecta positiva i elevada quant a la 

continuïtat dels estudis més enllà de l’etapa obligatòria.

• En general els infants i joves de Sabadell valoren de forma positiva la ciutat destacant 

les festivitats i actes culturals, els equipaments esportius i culturals i els espais de 

trobada com alguns parcs i la Rambla. 

• El territori de Sabadell presenta algunes oportunitats: xarxa de transport públic; perímetre 

ampli i segur per transitar pel centre; gran nombre d’espais de joc repartits per tot el 

municipi; espai natural que envolta el municipi.

• Gran nombre d’entitats del municipi que donen atenció o tenen socis que són 

infants i/o adolescents, a partir d’un ampli ventall d’activitats lúdiques, culturals, 

esportives i educatives.
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• Distribució desigual de la població estrangera

als barris (24,5% - 2,6%)

• Clara voluntat política per treballar l’atenció de la IA. Augment substancial de la partida 

pressupostària d’acció social (65%). Augment d’altres partides relacionades amb cobrir 

necessitats alimentàries (Beques, rebost i casals d’estiu amb menjador).

• Dificultats per treballar els casos d’assetjament als centres educatius: preparació del personal

docent, negació per part del centre, dificultats de coordinació entre professionals. Manca de

recursos per treballar de forma preventiva la gestió emocional.

• Important nombre de joves amb pràctiques 

sexuals de risc

• Existeix el programa “Els nois i noies tenen la paraula” amb 

temes de ciutat que els hi afecten

• Nombre i envergadura dels equipaments culturals de 

la ciutat: La Sala, l’Estruc, museus i biblioteques.

• Consens polític en la voluntat de ser una ciutat reconeguda per Unicef com 

a Ciutat amiga de la Infància i en la redacció i aprovació d’un Pla d’Infància 

i Adolescència


