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Presentació i metodologia

1. Presentació i metodologia
El Pla d’Infància i Adolescència (PLIA)
impulsat i endegat per l’Ajuntament de
Sabadell es dirigeix a tota la població
infantil i adolescent del municipi amb
l’objectiu de crear una estratègia
conjunta d’actuació que garanteix els
drets, la protecció, el benestar i la
participació dels infants i adolescents
de la ciutat, de forma que tingui en
compte les seves necessitats i
opinions.
El PLIA de Sabadell compta amb el
compromís polític de l’actual govern
municipal. Un dels objectius estratègics
que contempla l’actual Pla de Mandat
2016-2019 i el Pla d’Actuació Municipal
de l’Ajuntament de Sabadell és
convertir-se en Ciutat Amiga de la
Infància, on els infants són part activa i
on es garanteix el seu dret a exercir la
ciutadania. L’any 2017 Sabadell va fer
un primer pas i va adquirir la condició
de "Municipi Aliat del Programa Ciutats
Amigues de la Infància "d'UNICEF
Espanya i compta per tant amb el seu
suport
i
col·laboració
per
al
desenvolupament, la millora contínua i
la innovació de les polítiques d'infància
i adolescència a Sabadell.
Al igual que a la diagnosi del PLIA, s’ha
seguit una metodologia participativa
per a l’elaboració d’aquesta Memòria
d’Activitats que ha consistit en la
recollida d’informació i l’anàlisi de totes
les actuacions realitzades a la ciutat a
favor de la infància i l’adolescència
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durant els dos últims anys. Amb
l’objectiu d’aconseguir la informació
més actualitzada i precisa de les
accions, s’ha tingut en compte la
informació de la diagnosi i s’han
realitzat entrevistes a totes les
regidories de l’Ajuntament de Sabadell
que intervenen directa o indirectament
en la vida dels infants i adolescents del
municipi. Junt a la seva informació i
tota la documentació aportada es va
realitzar un treball d’anàlisi posterior
recollit a aquest document. Per tant,
durant l’elaboració d’aquesta memòria
s’ha comptat amb la participació de les
següents regidories de l’Ajuntament de
Sabadell:
Acció
Social;
Cultura;
Educació;
Promoció
Econòmica;
Esports; Salut; Joventut; Participació;
Medi Ambient i Sostenibilitat; Mobilitat,
Trànsit i Transport; Obres Públiques;
Vialitat; i Policia Local.
El present document s’estructura en
cinc grans apartats on es presenta tota
la informació relativa a l’activitat
realitzada a Sabadell a favor de la
infància i adolescència en els últims
anys.
Primerament, s’exposen les
principals línies de treball amb
informació sobre les activitats dutes a
terme a la ciutat i llurs valoracions. El
següent apartat descriu el principal
òrgan de participació infantil a la ciutat
així com altres espais de participació.
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A continuació, es descriu l’òrgan de
coordinació
interna
en
matèria
d’infància existent a l’Ajuntament de
Sabadell. Es segueix aportant la
informació econòmica de les diferents
regidories de l’Ajuntament sobre els
seus serveis o programes adreçats a la
infància i adolescència. I per últim, es
fa una valoració general de tota la
activitat realitzada al municipi i que s’ha
mostrat en aquesta memòria.
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2. Principals línies de treball:
Activitats i valoració
Les principals línies de treball i
activitats
que
s’exposen
estan
relacionades
amb
els
àmbits
d’intervenció presentades a la diagnosi
del PLIA:
• Protecció i promoció
infància i l’adolescència

de

la

• Educació
• Transició Escola Treball
• Salut
• Esport
• Cultura i lleure
• Espai públic i sostenibilitat
Per
cadascun
d’aquests
àmbits
d’intervenció s’exposen les principals
activitats realitzades i la valoració de
les mateixes.
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Protecció i promoció
de la infància i
l’adolescència
Des de Serveis Socials d'Atenció
Primària s’atén als infants, adolescents
i joves que, per raons personals
familiars i/o de l'entorn, tenen dificultats
en
els
processos
normals
de
creixement que, a la llarga, poden
condicionar la seva correcta inserció en
la societat. Els professionals de
l'atenció primària fan la detecció i el pla
d'intervenció sociofamiliar i són els
educadors i les educadores els que
treballen de forma especialment
coordinada amb la resta d’agents
implicats del territori des de diferents
àmbits.
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Aquesta xarxa de professionals ofereix
un bon marc de treball per la
detecció i intervenció en casos de
necessitat. Les actuacions que es
porten a terme des d’aquest servei són:
• La detecció de les situacions de

risc social i/o abandó d'infants,
adolescents i joves.
• La cobertura de les necessitats

bàsiques d'aquests, en el seu
mitjà familiar i/o social, a través
de prestacions socials.
• L’actuació

en
el
vessant
preventiu, des del marc familiar,
escolar i de lleure.

El nombre d’infants atesos per
SS.SS. durant el 2016 va ser de
2.567, el 29% del conjunt de
persones ateses i un 6% més
respecte a l’any anterior.
L’existència de figures d’educadors
específiques per la infància i
l’adolescència és també un recurs
important. Aquests educadors, estan
distribuïts pel territori i cada centre
escolar té assignat un educador
referent amb qui es reuneixen com a
mínim quinzenalment, a més de
participar també a les comissions
socials. Aquest és un model de
treball que permet considerar amb
rapidesa els problemes que es
detecten en els centres educatius.
Les intervencions que porten a terme
els educadors són:
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o A nivell individual: atenen els
infants, adolescents i joves, fan el
diagnòstic socioeducatiu i el pla
d’intervenció
social
(aprenentatge, hàbits, relacions,
etc.) d’acord amb les necessitats i
els
recursos
socioeducatius
existents.
o A nivell grupal i/o comunitari:
intervenen en grups i connecten
amb la realitat associativa, amb
les actuacions en el camp de
l’educació
sociosanitària,
d’inserció laboral i el lleure, en
una acció de complementació
institucional.
Altres serveis que s’ofereixen des de
Serveis socials per complementar
l’actuació dels educadors socials són:

• Equip d’atenció a la infància i
adolescència (EAIA). És un equip
interdisciplinari (psicòleg, pedagog,
treballadora social i educador social),
amb interlocució directa amb la
Direcció General d'Atenció al Menor de
la Generalitat de Catalunya, que atén a
infants i adolescents en situació d’alt
risc social. Des de l’EAIA es fa la
valoració de l’existència de factors de
risc que justifiquin l’apreciació de la
situació de desemparament del menor,
proposant la mesura de protecció més
adequada per la seva atenció i
desenvolupament
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integral. A gener del 2017 Sabadell
comptava amb 60 expedients oberts
per l’EAIA d’infants en situació de risc¹.

• 7 Centres de tarda. És un centre
d‘acolliment personal (físic o afectiu),
on es desenvolupa la funció pròpia de
la vida quotidiana dels infants d’entre 3
i 12 anys, a la sortida de l’escola.
Actualment Sabadell compta amb 7
centres de tarda distribuïts per tota la
ciutat i amb el projecte d’obrir un de
nou a la zona nord. Cada centre atén
uns 30 infants. Un d’aquests espais
està destinat a joves fins als 18 anys.
Es troben situats a espais oberts de
tota la població: ludoteques, esplais...
Els centres de tarda estan gestionats
per entitats sense afany de lucre,
especialitzades en l'atenció a la
infància en risc. S’ofereix una doble
ajuda: als infants usuaris del servei i a
llurs famílies. En aquest sentit poden
ésser definits com a un espai
substitutori de les funcions familiars
d'acollida en sortir de l'escola. És un
servei obert en règim d'atenció diürna i
de temps limitat. Els períodes d'atenció
són prèviament acordats amb la família
en base a un pla de treball amb els
professionals de l'atenció primària.
Durant l’any 2017 es van atendre a
un total de 240 infants i joves en
aquests centre de tarda.

•

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. Aquest model defensa que
quan un infant presenta algun malestar

o algun dèficit, no se’l pot tractar de
manera aïllada, sinó que s’ha de mirar
què passa en el seu nucli familiar. És a
dir, poder tenir una òptica global de les
situacions. En aquest sentit, podem
destacar alguns projectes o serveis
com:

o Servei d’atenció a les famílies
(SAF): El SAF és un servei
d’atenció psicoterapèutica que
ofereix orientació, assessorament
i tractament psicoterapèutic a
famílies en situació de conflictes
relacionals vers els fills o entre
els diversos membres de les
famílies per causes psicosocials,
com per exemple:

▪ Alguns

membres
amb
problemes d’alcoholisme i/o
altres toxicomanies.

▪ Situació de crisi psicosocial.
▪ Falta

d’algun
progenitor
(famílies monoparentals).

▪ Falta parcial d’algun progenitor
(presó, malaltia...).

▪ Malaltia

terminal

d’un

progenitor.
Al llarg de l’any s’atenen a
unes 90 famílies.

o Tallers de capacitació parental.
Actualment és un tema molt
embrionari a la ciutat i falta
encara
acabar-lo
de
desenvolupar però ja s’apunta en
aquesta direcció.

¹ No són expedients oberts a DGAIA sinó a l’EAIA en la funció d'assessorament als SS.SS.
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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L’objectiu d’aquests tallers rau en
donar pautes als pares i mares,
intervenir amb ells per tal que tota
la família se’n vegi beneficiada.
Les famílies són famílies amb
seguiment de Serveis Socials i el
nivell d’exigència dels tallers és
baix per assegurar l’assistència i
continuïtat en el grup. Durant
l’any 2017 es van atendre a 18
famílies.

o Servei per l'Atenció a Infants
de
Progenitors
Separats
(SAIPS). Els processos de
trencament de parella són un
factor
d'estrès
important,
especialment pels infants. El
SAIPS ofereix un conjunt de
serveis especialitzats adreçats
als menors i als seus familiars per
tal de disminuir l'afectació que pot
suposar la nova estructuració
familiar a través d'un grup de
professionals de la psicologia, el
treball social i la mediació
familiar. Actualment, atenen a
una mitja de 40 famílies l’any.

▪ Abordatge psicològic
individualitzat a menors i/o
progenitors custodis i no
custodis.

▪ Suport social: informació,
assessorament i coordinació
amb altres recursos, serveis i
ajudes relacionats.

▪ Suport de creació i
desenvolupament de grups,
plataformes, etc.
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▪ Orientació a professionals
(advocats, mestres, etc.).

▪ Activitats formatives.
▪ Suport telefònic.
▪ Préstec de bibliografia
especialitzada.

o Suport psicològic a fills de
dones
víctimes
de
maltractament masclista. Servei
d’atenció psicològica infantil que
ofereix intervenció terapèutica a
filles i fills de les dones ateses al
servei, que hagin patit o pateixin
violència directa o indirecta en
l’àmbit familiar. El programa del
Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) existeix des de
l’any
2001
amb
l’objectiu
d’acompanyar en el procés de
recuperació als fills i filles de les
dones que són ateses al servei
per viure o haver viscut alguna
situació de violència masclista. Si
les mares i els fills i filles fan els
seus respectius processos de
recuperació
amb
l’acompanyament
professional
necessari, el sistema familiar pot
millorar
de
manera
més
cohesionada i integral. Es fan
atencions individuals als fills i
filles que es considera adient,
tant pel seu procés personal com
pel familiar. Una de les situacions
ateses cada vegada més freqüent
són les relacions abusives (que
poden acabar en diversos tipus
de violències masclistes) en
parelles formades per joves.
9
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o Punt de Trobada: És un servei

• En els últims anys l’Ajuntament de

que ofereix un espai neutral per
atendre el menor, quan el seus
pares en procés de separació o
divorci no han trobat un sistema
que faciliti la seva relació amb
l'altre progenitor. Es tracta d'un
servei que permet la previsió de
l'espiral del conflicte, la protecció
de l'infant i la confidencialitat
adreçat a les parelles amb infants
amb dificultat de relació, per
iniciativa pròpia o per instància
judicial.

Sabadell ha fet un gran esforç per
cobrir
les
necessitats
socials
detectades. En aquest sentit, s’han
incrementat
les
despeses
destinades a tots els àmbits
d’intervenció exceptuant el cas de
l’àmbit de subministraments. La resta
han
experimentat
un
augment
important,
especialment
l’àmbit
d’infància amb casi 130 mil euros més
de despesa respecte l’any anterior.

Despesa per àmbits
119.809

INFÀNCIA

199.045
328.083
197.749
191.442

HABITATGE

322.012
94.478
114.935

SUBSISTÈNCIA

158.776
169.217
159.299

SUMINISTRAMENTS
59.308
ALTRES

108.948
132.595
196.904
2014

Val a dir que la despesa destinada a
d’altres àmbits també té un efecte
directe sobre els infants, donat que són
recursos que s’aboquen a les famílies,
moltes d’elles també amb infants:
habitatge, rebost solidari, RMI...
Un exemple d’això serien les ajudes
econòmiques que existeixen per
garantir el dret a l’alimentació dels
infants i joves de la ciutat:
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

2015

2016

o Ajuts menjador escolar. Les
dades d'ajuts de menjador
escolar són dinàmiques ja que hi
han altes i baixes durant el curs.
A data de 23/04/2018 4.864
alumnes han rebut ajut de
menjador escolar. En la seva
gran majoria els ajuts s’atorguen
des del Consell Comarcal del
Vallès Occidental. L’Ajuntament
de Sabadell destina una partida
10
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extra per complementar aquests
ajuts o per ampliar el nombre de
famílies que es puguin veure
beneficiades.
o Rebost Solidari. Aquest servei,
gestionat per entitats socials del
municipi, s’encarrega de donar
lots d’aliments a famílies de
Sabadell. L’any 2017 es van
atendre a 1.759 famílies de
mitjana mensual al llarg de
l’any. A més, durant les
vacances d’estiu es van fer 750
lots especials per infants.
o A l’estiu, hi ha un programa de
garantia alimentària per infants
i adolescents en quatre punts de
la ciutat. Es tracta de casals
d’estiu que atenen a infants i
adolescents derivats per Serveis
Socials. Són seleccionades les
famílies que es considera que hi
ha més risc. Hi assisteixen 80
adolescents i 60 infants.

•

A nivell comunitari existeixen
entitats que proporcionen serveis
específics a infants i joves amb
discapacitats concretes. La majoria
han sorgit de grups de pares afectats
per la mateixa problemàtica i acaben
creant un servei que pugui donar
resposta al lleure dels seus fills o filles.
Com per exemple l’entitat “Obrir-se al
món”, dedicada a infants i joves
autistes.
L’Ajuntament
atorga
anualment subvencions a aquestes
entitats per al desenvolupament de les
seves activitats.
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

•

Des de l‘any 2010 Sabadell
compta amb la Taula de la Infància.
Es desenvolupen diversos protocols i
es revisen, s’ha treballat especialment
el Protocol d’Intervenció en situacions
en risc i maltractament al territori. Per
altra banda, actualitzen el mapa de la
ciutat en relació a la infància. És un
espai valorat positivament pels seus
integrants ja que permet una bona
coordinació i compartir l’estratègia
d’intervenció en els casos més greus.
Tanmateix, al 2013 es va crear la
Taula d’Infància de Can Puiggener
amb la voluntat de coordinar la
intervenció al barri de Can Puiggener
en matèria d’infància/adolescència i
promoure el treball en xarxa, amb els
següents objectius: donar informació
genèrica,
coordinar
actuacions
concretes a nivell de territori i donar
comptes de la feina desenvolupada per
cada comissió de treball. Hi ha 3
comissions específiques que es van
crear per tractar diferents temes a partir
de les necessitats detectades al barri:
adolescents i joves, gènere, i
convivència..
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Educació
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.
L’Ajuntament destina un important
nombre de recursos econòmics i
humans pel manteniment i gestió de
tots aquests centre educatius en
col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya.
Més enllà del suport en el manteniment
i gestió dels centres educatius,
l’Ajuntament de Sabadell ofereix un
gran ventall de projectes, programes i
serveis destinats a infants i joves dins
de l’àmbit educatiu. Lluny de ser una
suma de projectes, aquests estan
dissenyats sota una lògica coherent i
estructurada.
De
fet,
des
del
departament
d’educació
de
l’Ajuntament es valora positivament
que al llarg dels anys s’ha donat una
certa continuïtat a les polítiques
educatives amb un manteniment pel
que fa a les prioritats. A continuació, de
forma sintètica, es presentarà un recull
dels principals programes i projectes.² ³

• Projectes i programes destinats a
lluitar contra la segregació escolar.

o Sabadell compta, des de fa cinc

anys, amb un projecte pilot en
la
detecció
i
distribució
equitativa dels infants amb
NEE a cinc zones de la ciutat.
La priorització d’aquestes cinc
zones fa referència a que són
aquelles que tenien composicions
de centre més desiguals, i es va
considerar que seria on el
projecte tindria un impacte més
positiu. El projecte es basa en la
millora del treball coordinat entre
els agents implicats (EAP,
CDIAP,
SS.SS.
i
l’Oficina
Municipal d’Escolarització).

o Amb el recolzament de Diputació
de Barcelona i Fundació Jaume
Bofill, s’impulsa el projecte
Escoles Magnet: Aliances per
l’èxit educatiu. Aquest programa
té per objectiu acompanyar als
centres
educatius
en
el
desenvolupament d’un projecte
educatiu en aliança amb una
institució. Amb aquesta aliança
es vol desenvolupar un projecte
educatiu innovador, de qualitat i
atractiu convertint així en singular
el centre que el du a terme. En el
cas de Sabadell s’ha fet en una
escola en aliança amb l’Institut de
Paleontologia. En un sol curs ja
s’ha pogut percebre l’efecte
positiu i com s’han trencat
determinades dinàmiques que

² A la resta de capítols també es fa referencia a altres projectes i programes impulsats o amb la
col·laboració de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament. Per exemple, tots els programes relacionats amb la
promoció del lleure o amb la utilització social dels espais educatius així com les ajudes públiques per
escolarització, compra de materials o realització d’activitats extraescolars.
³ Tots els projectes i programes que aquí apareixen han estat en funcionament durant l’any 2017. En la
mesura de lo possible hem intentat recollir informació relativa a la seva execució durant aquest any o
l’any anterior.
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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que té l’objectiu de millorar la
comprensió lectora d’infants a
través del suport individualitzat i
continuat
de
persones
voluntàries. En el cas de
Sabadell, es va establir un
conveni de col·laboració entre la
Fundació
Jaume
Bofill
i
l’Ajuntament de Sabadell l’any
2014 per endegar el programa.
Actualment, funcionen entre 46
i 48 parelles infant-voluntari. El
programa està molt ben valorat
per les famílies i els infants. Un
94,3% de les famílies creu que el
seu fill/a té més ganes de llegir i
un 91,4% creu que llegeix millor.

regien el centre, per exemple, hi
ha hagut un augment de les
preinscripcions. Fins ara, només
s’ha pogut implementar el
projecte en un centre però, s’ha
demanat per estendre-ho a més
escoles.

•

Programes d’acompanyament a
l’escolaritat. Son nombrosos els
projectes i programes que s’impulsen a
Sabadell i que estan destinats a donar
suport a l’escolaritat: Tallers d'Estudi
Assistit⁴
(47 tallers), Tallers de
reforç a la ESO (28 joves), espais per
fer deures⁵ (48 infants i joves). Més
enllà d’aquests volem destacar també:
o Pla Municipal de suport a
l’aprenentatge
de llengües
estrangeres que compta amb
quatre accions diferenciades:
Auxiliars de conversa nadius de
països de parla anglesa per
reforçar l’aprenentatge de la
llengua entre l’alumnat (s’aplica a
12 instituts), Cursos intensius
d’anglès adreçats als alumnes de
les diferents zones del Pla
Educatiu
d’Entorn,
Beques
d’idiomes (36 beques i 12
escoles d’idiomes que hi
participen) i Activitats del
Programa Ciutat i Escola en
anglès o francès.
o Programa Lecxit (Lectura i èxit
educatiu).
Es
tracta
d’un
programa que és iniciativa del
Departament d’Ensenyament i

•

Complementarietat a la tasca
educativa de les escoles amb
activitats pedagògiques. Destaquen
en aquest sentit projectes com:
o El Programa Ciutat i Escola.
Aquest programa ofereix a les
escoles
un
ampli
ventall
d’activitats pedagògiques que es
poden realitzar dins i fora de
l’horari lectiu. El 66% de les
activitats són gratuïtes i aquelles
activitats
que
tenen
cost,
contemplen la possibilitat de
comptar amb subvencions per
aquelles famílies en situacions de
vulnerabilitat. Durant el curs
2016-2017 van participar un
total de 117.660 alumnes
d’escoles de tot Sabadell i de
tots els cicles educatius.

⁴ Impulsats en alguns dels centres on hi ha Plans Educatiu d’Entorn.
⁵ Impulsat des de les biblioteques.
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Les activitats més demandades són
aquelles que tenen relació amb
l’educació artística tot i que el ventall
d’activitats és molt nombrós.

Cicle educatiu dels alumnes participants a les
activitats del programa Ciutat Escola (2015-2016)

17,4%

55,9%

Infantil

Primària

25,0%

Secundària

1,3%

E. Especial

Àmbits acticitats programa ciutat escola per cicle educatiu
dels alumnes (2015-2016)
4.868

Educació artística
2.498

Desenvolupament sostenible

Història i patrimoni

1.835

Educació en valors

1.880

Promoció de l'esport

603

Educació per a la salut

0

601
397

Educació per al consum

3.832
3.569

8.577
6.061
5.764

1.799

1.096

9.765

4.933

2.661
3.005

El món de la paraula

18.803

7.018

7.809
4.056

2.999
3.890

Orientació i emprenedoria
Territori i ciutat

0

372

Ciència i tecnologia

1.204
205 1.279

El món aeroespacial

60 777
622
0

2.875

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

E. Especial
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Més enllà de les activitats realitzades
en el marc d’aquest programa
existeixen
altres
iniciatives
encaminades
a
l’impuls
dels
ensenyaments artístics: Programa full
band, cant coral, projecte de guitarres a
la zona nord o Mus-E. És destacable
també l’existència de l’Escola Municipal
de Música i l’Escola Municipals d’Art
l’Illa que ofereixen cicles formatius de
grau mig i superior a més de les
activitats de formació pròpiament de
música i art. Entre els dos
equipaments s’han atès prop de 700
infants i joves durant el curs 20162017.
Aquests
dos
centres
d’ensenyament artístic compten també
amb una tarifació social.

•

Servei de Mediació amb diferents
tipus d’accions:
o Mediació Comunitària: dins
d’aquest
marc,
trobem
el
programa de suport a la mediació
escolar, un seminari de mediació
a docents i, per últim, tallers de
sensibilització. Amb aquestes
activitats es vol promoure i donar
a conèixer la cultura i els valors
de la mediació en els centres
educatius i recolzar els diferents
processos de mediació que es
duen a terme als centres. Els
participants són generalment
menors de 16 anys. En aquestes
accions es col·labora amb els
centres educatius i el Centre de
Recursos
Pedagògics
del
Departament d’Educació de la
Generalitat. Durant el 2017 s’han
realitzat les següents actuacions:
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

▪ Programa de suport a la
mediació escolar: inclou el
programa de joves mediadors
al qual han participat 27
alumnes de secundària i una
jornada de joves mediadors
amb un total de 150 alumnes
participants de secundària.
▪ Formació a claustres: s’han
realitzat 2 formacions per a 47
professors.
▪ Tallers de sensibilització:
s’ofereixen a través del
Programa Ciutat i Escola. En
ells les tècniques de mediació
expliquen els beneficis de la
mediació i la resolució de
conflictes als alumnes dels
centres educatius que ho
sol·liciten. S’han impartit 9
tallers de sensibilització a
escoles de primària amb la
participació de 225 infants i 1
taller a un institut per a 22
alumnes.
o Programa
de
Mediació
Reparadora
per
a
Joves
Menors que es desenvolupa per
donar resposta educativa a les
diferents infraccions fetes per
menors. Aquest procés de
mediació s’alterna amb la sanció
econòmica.
o Tasques
de
gestió
de
conflictes: aquest servei dóna
resposta a qualsevol conflicte per
tant, els seus destinataris no
tenen perquè ser infants o joves,
15
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però sí que en molts casos en
formen part. Al 2017 es fan
realitzar 6 intervencions en
mediació de conflictes on van
participar 6 infants/adolescents. A
més a més, des d’aquest servei
es fan accions específiques
pels
casos
d’assetjament
escolar. En aquest cas, sí que
les
persones
usuàries
i
implicades en l’actuació són
menors
de
16
anys.
El
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat (amb l’EAP i el
CRP), col·labora en aquest servei
perquè es pugui dur a terme. Al
llarg de l’any 2017 van participar
147 infants en 6 intervencions a
escoles de primària i 60
adolescents a 2 intervencions als
instituts.

•

Programes
de
lluita
l’abandonament escolar:

contra

o Diversificació curricular. En
col·laboració entre l’Ajuntament
de Sabadell i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat,
aquests projectes estan dirigits a
alumnes que poden presentar
dificultats per graduar-se en ESO.
En aquests projectes hi participen
alumnes a partir de tercer d'ESO,
als quals el centre docent ha
flexibilitzat el currículum per
facilitar
que
assoleixin
les
competències bàsiques. Durant
l’any 2016 van participar un total
de 25 alumnes.
o El Projecte Saba és un projecte
d’aprenentatge i servei que va
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

dirigit als alumnes de 3r i 4t
d’ESO de dos instituts de
Sabadell
amb
dificultats
d’aprenentatge. Es potencia que
els alumnes coneguin el seu
entorn i que alhora facin una
tasca educativa i compromesa
amb la societat; realitzen un
voluntariat un matí a la setmana
en una entitat de Sabadell al llarg
del curs escolar. Aquest projecte
el conformen joves d’entre 12 i 20
anys
i
compta
amb
la
col·laboració dels dos instituts on
s’aplica el programa (Institut
Ferran
Casablancas,
Institut
Vallès) i també de les entitats
sense ànims de lucre de
Sabadell. La participació durant
l’any 2016 va ser de 22 alumnes,
una xifra molt similar a la de l’any
anterior.
o En el mateix àmbit del voluntariat,
a través del Programa Salut i
Escola es realitzen Xerrades
sobre voluntariat dirigides a
estudiants d’ESO, batxillerat i
Cicles formatius. Al 2017 s’han
fet 7 xerrades a 3 centres a un
total de 210 alumnes de 3r i 4t
d’ESO.

•

Projectes i espais de suport a la
funció parental. Són diversos els
recursos a la ciutat que pretenen
treballar les habilitats parentals de les
famílies: espai Creare, Grups de
Lactància, Espai Primers Passos,
Aprenguem en Família, Espai Quitxalla,
Racó de Mares i Pares, Temps de
Criança. Més enllà d’aquests espais de
16
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Més enllà d’aquests espais de treball
ens agradaria destacar el següent
programa:
o Tàndem família i escola. Aquest
projecte ofereix assessorament i
recursos tant als equips directius
com a les associacions de mares
i pares per tal de potenciar la
participació de les famílies en
l'educació dels fills i filles. Una
part
del
conjunt
de
les
intervencions s’adrecen als pares
i mares que es concreten en
xerrades i tallers per reforçar la
funció educadora de les famílies .
I l’altra part s’adreça a les
famílies, petits i grans plegats.
Els àmbits d’intervenció són la
promoció de la salut, l’esport, la
cohesió
social,
les
noves
tecnologies, el coneixement de la
ciutat, la gestió i participació en la
dinàmica escolar i el suport a la
relació positiva entre pares/mares
i fills/filles. En tot el conjunt
d’activitats realitzades durant el
passat any han participat un total
de 3.313 persones entre infants
i famílies.

•

Plans Educatius d’Entorn (PEE).
Els plans educatius d’entorn són una
proposta de cooperació educativa entre
el Departament d’Ensenyament i les
entitats municipalistes, que tenen com
a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat i contribuir a la cohesió
social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural,
el
foment
de
la
convivència i l’ús de la llengua
catalana. Algunes dades rellevants al
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

respecte:
➢ 6 PEE a Sabadell
➢ 25 centres educatius inclosos en
els PEE
➢ + 6000 alumnes de Sabadell
➢ Aprox. 25% dels alumnes de 3 a
16 anys de Sabadell
➢ 47 Tallers d’Estudi Assistit (TEA)
durant el curs 2016-2017 a 18
centres educatius de la ciutat

•

Gestió unificada dels menjadors
escolars. Amb la gestió unificada,
l’Ajuntament facilita que tots els centres
educatius disposin de servei de
menjador, donant així resposta a la
necessitat d’equitat en l’oferta que els
centres públics poden oferir als usuaris,
propiciant la conciliació de les vides
laboral i familiar, i garantint que els
infants en situació més vulnerable i el
conjunt de nens i nenes tinguin a
l’abast un servei de màxima qualitat.
Així mateix, cal reconèixer el valor
educatiu del servei en l’adquisició
d’hàbits i pautes. És per això que els
menjadors compten amb un projecte
educatiu i de lleure específic adaptable
a les característiques i necessitats de
cada centre adscrit.
El servei de menjador als centres
adherits parteix de la base que una
dieta equilibrada i uns bons hàbits
alimentaris són fonamentals per al
desenvolupament dels infants i joves.
Ofereixen menús equilibrats, revisats i
supervisats periòdicament pel Servei
de Salut de la Generalitat de
Catalunya, amb intermediació del
Servei local de Promoció de la Salut.
17
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Per tal de donar més facilitats als pares
i mares, es manté informades les
famílies sobre els menús diaris, se’ls
remeten recomanacions de sopar i es
posa a disposició un dietista per fer
consultes on-line, per tal d’ajustar,
complementar i optimitzar la nutrició
equilibrada dels infants, tot partint del
que han menjat per dinar cada dia.

•

Educació viària: Activitat educativa
inclosa al Programa Ciutat i Escola
realitzada per la Policia Local de
Sabadell, que compta amb un
departament propi i exclusiu amb la
dedicació de dos agents policials
municipals
per
al
seu
desenvolupament.
El
projecte
d’educació viària consta de dues parts:
una teòrica, on l’agent policial va al
centre educatiu per donar la formació
viària, i una pràctica, on els alumnes
visiten el circuit a les dependències de
la Policia Local per fer activitats
pràctiques de circulació viària. Aquest
servei està en funcionament des de fa
més de 5 anys i s’han format un total
de 4.874 alumnes d’educació infantil,
de primària, de secundària i d’educació
especial.

Infància de Sabadell l'any 2007,
es va voler establir un sistema de
suport mutu entre tots els
equipaments i les entitats que
des de diferents sectors treballen
en l'àmbit de la infància. El
projecte busca la coordinació i
l'aprofitament dels recursos de
l'entorn, tant professionals com
els que aporta la mateixa
ciutadania (entitats, grups ajuda
mútua, voluntariat...), amb la
finalitat
d'oferir
un
suport
homogeni i ben ampli a les
famílies de la ciutat, per tal de
contribuir en la millora dels seus
comportaments de criança i
educació.

•

Accions per la millora del treball
en Xarxa:
o Existència de diferents protocols
per la millora de la coordinació
entre professionals: absentisme
escolar, prevenció consum de
drogues, bulling, entre altres.
o Xarxa d’Infància 0-3. Amb la
constitució de la Xarxa de la
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Transició Escola
Treball
Des de l’àrea d’Educació, l’Ajuntament
de Sabadell ofereix una sèrie de
programes
i
actuacions
que
s’ocupen d’assessorar i acompanyar
els alumnes en el seu itinerari
formatiu professional i acadèmic.
Aquesta orientació formativa
es
desenvolupa
generalment
en
col·laboració amb els instituts i es
concreta en accions específiques:

•

Fira d’orientació a l’FP (abans
Jornada d’orientació per a l’alumnat de
4t d’ESO): es tracta d’una jornada
d’orientació per l’alumnat que està a
punt d’acabar l’ESO, d’instituts públics i
concertats de la ciutat, per ajudar a
prendre decisions sobre el seu futur
professional.
Participació: més de 180 joves al
Servei d’assessorament personalitzat
(una mitjana de mitja hora d’atenció). A
la darrera edició de la Jornada
d’orientació per a
l’alumnat de 4t
d’ESO van participar 22 instituts, dels
quals 10 són públics i 12 concertats. El
nombre total d’assistents va ser de 792,
dels quals 585 són alumnes de centres
públics i la resta, 207, de centres
concertats.

•

Jornada d’orientació d’estudis de
formació professional de grau
superior i d’estudis universitaris:
ofereix dos tipus de xerrades, les
relacionades amb els estudis de
formació professional de grau superior i
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

les
relacionades
amb
estudis
universitaris. La jornada està adreçada
principalment
als
alumnes
de
secundària de tots els instituts públics i
concertats de la ciutat, però també es
convida a Instituts de municipis
propers, alumnat de centres de
formació d’adults, a les oficines de
treball de la Generalitat, entitats
culturals, patronals i gremis, així com
les AMPAs dels Instituts públics i
concertats de la ciutat.
Participació: 1.130 assistents en el
total de les xerrades (Universitats i
Cicles Formatius)

Les valoracions d’aquests tipus de
jornades són positives, tant tutors
com alumnes indiquen que les diferents
exposicions són clares i els serviran
d’ajuda per guiar les seves decisions
futures. S’ha de tenir en compte, que
en aquests moments de transició i de
decisions
importants,
l’alumnat
acostuma a estar desorientat i aquest
tipus de jornades els ajuda a aclarir i
definir
els
seus
interessos
professionals i/o acadèmics.

•

Xerrades informatives amb el
suport de la Diputació: Es tracta de
dues xerrades per aproximar als joves
a la realitat de l’estudiant o del
treballador. En primer lloc, en el marc
de la Jornada d’Orientació per
l’alumnat de 4t d’ESO es fa la
xerrada: Tens clar de què vols
treballar o de què vols estudiar?, es
tracta d’un projecte pilot en el que la
Diputació vol col·laborar amb els
ajuntaments en el tema de les
19
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Jornades. En segon lloc, es tracta de la
xerrada Quina influència juguen les
famílies sobre els fills/es quan és
hora de prendre decisions sobre el
seu futur acadèmic i professional?
que s’ofereix a dos centres de Sabadell
(l’Institut Vallès on van participar 11
famílies i l’Institut Sabadell on en van
participar 13) per tal de buscar
proximitat amb les famílies.

seguiment individualitzat i adaptat
a cada persona.
✓ Treball conjunt amb el centre, la
família i l’alumne.
✓ Té un efecte clarament positiu en
relació
l’absentisme
i
en
l’autoconcepte dels mateixos
joves.
✓ Hi ha un alt nivell de satisfacció
de les famílies amb el programa.

•

Programa d’orientació acadèmica
i d’inserció laboral (Posa-t’hi). Aquest
Programa està encarat a acompanyar
als joves que finalitzen l’ESO sense el
graduat. Per tant, es pretén reforçar la
tasca tutorial i orientadora dels
centres docents en el darrer tram
d’escolarització dels joves, des
d’una vessant acadèmica i des d’una
vessant territorial, facilitant i posant
a l’abast altres activitats, serveis i
recursos amb els que compta la
ciutat. A més a més de treballar amb
els joves, es treballa amb les famílies ja
que es consideren un factor clau de
recolzament en el procés formatiu dels
joves. Així mateix, es compta amb el
compromís i la col·laboració de tots els
centres educatius i agents formadors
als que s'orienten els alumnes. Durant
el curs 2016-2017 van participar un
total de 228 alumnes. De tots els joves
derivats
al programa un 87%
aconsegueix aprofitar un itinerari (ja
sigui formatiu i/o laboral). Els principals
punts forts del programa són:
✓ Ofereix un important recolzament
a la tasca d’orientació dels
centres.
✓ Hi

ha

una

orientació
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i

✓ Un gran % d’alumnes finalitzen el
seu itinerari amb èxit.
✓ El programa permet un control
acurat dels alumnes que no
obtenen el graduat de l’ESO.

•

Projecte de Cultura Emprenedora
a l’Escola (CuEmE). Uns 180 alumnes
de 4 centres educatius de Sabadell van
participar durant el curs 2016-2017 en
el projecte de Cultura Emprenedora a
l’Escola (CuEmE), amb l’objectiu
d’acostar els infants als beneficis que
impliquen l’emprenedoria i la creació
d’empreses. Impulsat per l’Ajuntament,
en el marc d’un projecte més ampli de
la Diputació de Barcelona, aquest
programa ofereix als centres educatius
tota l’orientació i suport perquè els
alumnes creïn cooperatives. D’aquesta
manera, els nens i nenes coneixen
diferents elements vinculats a la
creació d’empreses i les possibilitats
del treball autònom i reforcen valors,
hàbits i capacitats com la creativitat, la
innovació, la responsabilitat social,
l’autonomia personal, el treball en
equip, l’assumpció de riscos, la relació

un
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amb
l’entorn
i
matemàtics i lingüístics

coneixements

persones que dinamitzen
ofereixen suport tècnic.

A continuació, s’exposen diferents
recursos de la ciutat de transició,
acompanyament cap al món laboral
alguns dels quals engloben fins els 3035 anys. El nostre objecte d’interès és
la població infantil i jove fins els 18
anys, per tant, s’han pres en
consideració tots aquells recursos que
d’alguna o altra manera els inclouen.

•

•

•

El Servei d’Orientació Laboral, no
és un servei exclusivament per joves
però pot ser molt útil per aquest
col·lectiu ja que s’ofereix informació i
assessorament personalitzat a les
persones ja treballadores per tal de
millorar les seves competències
professionals i la seva capacitat per a
trobar feina. Durant el 2017, en total
s’han registrat 24.515 actuacions
d’orientació professional personalitzada
a 3.416 persones, de les quals el 33%
són menors de 30 anys. A més 3.135
persones també han accedit a
www.sabadelltreball.cat
consultant
informació del mercat de treball del
territori. Aquest servei disposa del
suport de les regidories i departaments
de Drets Civils i Ciutadania, Salut,
Relacions Ciutadanes, Serveis Socials
i les Oficines de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

•

La Feinateca és un espai destinat
a la recerca de feina i que fomenta
l’autonomia en aquest procés.
Compta amb ordinadors amb connexió
a internet per fer consultes i les
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l’espai

El portal virtual de Sabadelltreball
és una eina important a l’hora de
fomentar l’autonomia en la recerca
de feina. Es tracta d’un portal on les
persones poden recercar ofertes de
feina i alhora està interconnectat amb
altres
portals
del
mateix.
Sabadelltreball ha comptat amb 30217
visites al llarg del 2017.
Un altre programa més rellevant pel
perfil poblacional que ens ocupa és el
de Coneixement d’Oficis, on es
facilita la transició escola-treball entre
les persones joves. Es coneixen la
pràctica de diferents oficis per poder
veure els interessos particulars. Són
activitats pràctiques incloses en el
programa acadèmic. Per fer-ho, els
instituts i centres de secundària, els
gremis i les associacions professionals
del territori hi donen suport. Al llarg del
curs 2016-2017 un total de 148
alumnes de 3 i 4art ESO de 14 centres
educatius de la ciutat participaren en
aquest programa.

•

Coneguem el mercat laboral, és
una
altra
activitat
dirigida
als
estudiants. Es fan xerrades als
alumnes dels últims cursos d’ESO i
postobligatòria i Universitat sobre la
realitat i l’accés al mercat laboral. Tot i
que és una activitat dirigida al conjunt
dels estudiants, està especialment
pensada pels menors de 16 anys.
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Durant el curs 2016-2017 es van
realitzar 41 actuacions grupals a 865
alumnes de 27 centres: 12 públics i 15
concertats.

•

El
Programa
Joves
per
l’Ocupació, consisteix en oferir un
acompanyament individualitzat per tal
d’augmentar les competències i
recursos a l’hora de trobar feina als
joves
que
hi
participin.
L’acompanyament, també està centrat
en donar suport en l’obtenció del
Graduat en Educació Secundària
Obligatòria. L’objectiu final és millorar
l’ocupabilitat dels joves. Els usuaris del
programa tenen entre 16 i 25 anys. Al
2017 van ser formats 60 joves, dels
quals 29 van poder inserir-se al mercat
laboral i un 25 al sistema educatiu. El
Departament de Promoció Econòmica
també
disposa
de
Dispositius
d’Intermediació en l’àmbit laboral; es
tracta de programes vinculats al Pla de
Barris, i que combinen l’orientació
professional,
la
formació
en
competències
clau,
la
formació
professional,
les
pràctiques
en
empreses i l’acompanyament durant tot
el procés d’inserció laboral a les
empreses.

•

Els Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) estan
dirigits a aquells joves que hagin
acabat l’ESO però n’hagin obtingut
el graduat. L’objectiu d’aquests
programes és poder dotar als joves de
competències professionals pròpies
d’una qualificació de nivell 1 dins
l’estructura actual del Catàleg Nacional
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

de Qualificacions Professionals i que
així, puguin tenir una inserció
professional
satisfactòria.
Els
destinataris són joves de 16 a 20 anys,
el 2016 hi van participar 67.

•

El
programa
Formació
sociolaboral, treballa competències
laborals,
socials
i
personals.
L’objectiu és dotar als joves de
coneixements, habilitats i competències
necessàries per accedir al mercat
laboral.

•

Per acabar, cal destacar que des
del Departament de Recursos
Humans es realitza un programa de
pràctiques professionals destinades
a estudiants. Tot i que està pensat fins
a Universitat, hi ha una franja d’edat, la
que va dels 16 als 18 i surten de l’ESO,
Grau Mig o PQPI que sí que ens
interessa en el nostre estudi. Aquestes
pràctiques també s’ofereixen a centres
de formació especial (Escola Xaloc,
Associació Andi Down de Sabadell,
Escola Xalest, etc.). Es pretén que
amb
aquestes
practiques
els
estudiants
tinguin
un
primer
contacte amb el món laboral i posin
en
pràctica
els
diferents
coneixements adquirits. Durant l’any
2017, el nombre d’estudiants en
pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell
va ser de 91 (63 estudiants d’instituts i
28 estudiants universitaris).
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són:

Salut
Des del Servei de Salut de
l’Ajuntament de Sabadell s’aposta per
treballar les habilitats socials i el
manteniment
d’estratègies
que
permetin incidir en els aspectes
relacionats amb la informació, les
creences i l’esperit crític en els
moments vitals importants i amb
col·lectius d’especial consideració. El
Programa de promoció de la salut,
considera, doncs, que el treball de
les
habilitats
socials
permet
fomentar l’empoderament personal i
comunitari per lluitar contra els
factors de risc que condicionen la
salut i el benestar de les persones.
Tenint en compte, que la mortalitat i la
morbiditat
estan
estretament
relacionades a estils de vida i hàbits
poc saludables, des del Servei,
s’aborden els temes següents per fer-hi
front:

➢ Promoció
saludable,
física.

de
l’alimentació
nutrició i activitat

➢ Educació
afectiva-sexual
prevenció de la sida.

➢ Habilitats de competència social i
educació i creixement dels fills.
en

➢ Prevenció d’accidents i primeres
cures.
Els col·lectius principalment atesos
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

➢ Pares i mares d’infants i
adolescents (més freqüentment
escola bressol i educació infantil i
primària).
➢ Adults d’atenció preferent: grups
de dones immigrants o gitanes,
persones nouvingudes, persones
sense sostre, etc.
Durant l’any 2017 es van dur a terme
299 activitats de promoció de la salut
gestionades de forma directa o
indirecta per l’Ajuntament i adreçades a
infants
i
joves
de
la
ciutat.
Concretament més, s’han
fet 32
assessoraments; 87 sessions (de les
quals 11 tenien un caràcter informatiu i
76 participatiu) i 53 tallers. També
s’han dut a terme altres accions en
diferents formats com: 59 gimcanes, 47
visites guiades a exposicions, 13 vídeo
fòrums, 3 jornades esportives, 3
espectacles de titelles i 2 punts
informatius al carrer.

i

➢ Prevenció i reducció de danys del
consum de drogues.

➢ Promoció de la salut i
particular, de la salut infantil.

➢ Adolescents i joves en general (i
d’atenció
preferent:
cursos
adaptats, PFI’s, etc.).

Una part important de les activitats
que es duen a terme des de la Unitat
de Promoció de la Salut, s’ofereix a
centres educatius de la ciutat
mitjançant el Programa Ciutat
Escola. Com per exemple els tallers de
salut i els tallers d’habilitats socials que
es fan per adolescents. Aquests últims,
són tallers de 20 hores que s’ofereixen
a determinats centres que compten
amb situacions complexes i es fan en
grups reduïts (se’n fan vuit l’any).
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El Servei manté la coordinació amb
diferents
institucions,
entitats
i
departaments municipals per tal de
garantir un bon funcionament i aprofitar
les diferents sinèrgies. Es coordina per
exemple amb la Xarxa de la Infància, la
Taula de la Infància i l’adolescència de
Can Puiggener, amb els Plans
Educatius d’Entorn, amb els CAPs,
amb el Programa de Ciutat Escola, etc.

Veiem com la majoria d’activitats del
Servei de Promoció de la Salut es
destinen a alumnes de secundària
(44%), seguits dels alumnes de
primària (25%), en tercer lloc trobem
els pares i mares (21%) i en últim, el
professorat (19%).

Activitats promoció de la salut (Ajuntament)
Professora
t; 19; 10%

Alumnat
secundària ; 86;
44%

Mares i pares; 42;
21%

Alumnat primària;
49; 25%

Al llarg de l’any 2017, les 8.879
persones que han assistit a
activitats promogudes per l’equip de
Promoció de la Salut ho han fet
majoritàriament al voltant de tres
temes:
Hàbits saludables (higiene,
salut bucodental, activitat física,
descans) (2.113), Afectivitat i sexualitat
(2.780)
i
Prevenció
de
les
drogodependències i del tabaquisme

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

(1.623). Així mateix, un nombre
important de persones han participat en
activitats sobre: Nutrició i alimentació
saludable o bé Prevenció de trastorns
de l’alimentació (1.369), Salut infantil
(malalties freqüents, primers auxilis,
pediculosi) (491), o
Habilitats de
competència social i educació i
creixement dels fills/es (477), entre
d’altres.
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Participants activitats Promoció de la Salut de
l'Ajuntament segons temàtica
Habilitats comp. social i creix. fills; 5%
Salut infantil;

Hàbits
saludables;
24%

Nutrició i
alimentació / Prev.
transtorns

Prevenció
drogodependènci
es i tabaquisme;
18%

De forma complementària a la feina
realitzada des de l’Ajuntament, des del
Programa Salut i Escola que es
desenvolupa als CAPs i que està
impulsat per la Generalitat de
Catalunya es treballa conjuntament
amb els instituts per oferir també
xerrades de sensibilització entorn a
conductes de risc dels joves. També

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

Afectivitat i
sexualitat;
31%

compten amb una consulta oberta als
centres eductius i als ambulatoris. Les
professionals del servei realitzen una
detecció inicial de necessitats per
adaptar les accions a cada centre i es
coordinen amb els mestres per oferir
orientacions en la detecció i treball dels
casos més greus.
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Esport
•

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.

o

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.⁶

•

El
Consell
Esportiu
Vallès
Occidental Sabadell, és una entitat
sense ànim de lucre creada per la
Generalitat de Catalunya amb
personalitat jurídica pròpia que té
per objectiu fomentar, promocionar i
organitzar l’esport en edat escolar a
nou municipis del Vallès Occidental,
entre ells, Sabadell. El públic que
s’adreça són els infants i joves de 6 a

18 anys. El Consell Esportiu té signat
un conveni amb l’Ajuntament de
Sabadell i s’encarrega de gestionar els
següents programes a la ciutat:
o Iniciació Esportiva.
o Jocs Esportius Escolars.
o Cursos de Formació.
o Plans de promoció de diferents
modalitats esportives als centres
escolars.
o Pla Català de l’Esport a l’Escola.
o Enjogassa’t (és una activitat nova
d’aquest curs dirigida als infants i
joves –de 3 a 14 anys– que
participen a Casals de Lleure
d’Estiu).
o Organització
d’esdeveniments
públics (com finals comarcals de
diferents esports, tornejos, la
Diada de l’Esport, etc.).
S’extreu de la Memòria del Consell
Esportiu Sabadell que, al llarg del curs
2015-16, la participació als diferents
programes i activitats del Consell
Esportiu va ser de 22.862 infants i
joves, amb un increment de 2.948
respecte
al
curs
anterior.
La
participació es va estructurar de la
següent manera:

Sabadell Curs 2015-16
Clubs i Associacions de Sabadell
Centres d’ensenyament públic de primària
Centres d’ensenyament públic de secundària i AEE
Centres d’ensenyament concertat primària i
secundària

Número
47
35
13
23

Usos
5.664
9.565
1.604
5.814

⁶ Esports ben diversos com: patinatge, gimnàstica rítmica, futbol i futbol sala, bàsquet, esports variats,
esport adaptat i activitats d’integració i prevenció.
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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•

Projectes d’integració a través de
l’esport,
als
barris.
Des
de
l’Ajuntament es fan programes a
diferents barris on s’ha detectat un alt
nombre d’infants i joves amb risc
d’exclusió social que d’altra manera no
participen a cap activitat esportiva.
Aquests programes els porten sobre el
terreny diferents entitats; en el barri de
Can Puiggener i hi ha l’Associació
Esportiva Can Deu, al barri de Torre
Romeu la Fundació Idea amb l’Esplai
Pandora i, al barri de les Termes, la
Ludoteca Margarida B2.

•

Al finalitzar l’horari lectiu de les
escoles d’educació primària, les
instal·lacions esportives com la
pista o bé el gimnàs passen a ser
gestionades
per
l’Ajuntament.
D’aquesta manera, es poden utilitzar
aquests espais per la resta de la
població i els diferents clubs poden
anar a fer les seves pràctiques
esportives.

•

En el nivell de l’educació primària,
des de fa dos anys, s’està posant molt
èmfasi amb el treball en valors al món
de l’esport. Aquest treball té a veure
en entendre el resultat final d’un partit
en base a qui guanya i qui perd, al
comportament dels jugadors, de
l’entrenador i dels pares. És un treball
que ja es fa, però tot i així es creu que
s’ha de seguir millorant i incentivant per
tal que cada vegada més, el
comportament en un partit i el resultat
del marcador, tinguin el mateix pes.

Consell Esportiu es du a terme una
campanya de “Jugar Net és
guanyar”, que té l’objectiu de
potenciar els valors associats a
l’esport com són l’amistat, el
respecte, l’esperit esportiu entre els
infants i joves que participen a les
diferents activitats. El comportament
de tots els participants en un partit,
suma o resta de cara al resultat final.
Per tant, la campanya té un efecte
directe als resultats i una valoració molt
positiva ja que ha estat molt ben
acceptada i integrada pels diferents
agents.

•

La política esportiva amb els
centres educatius pretén fomentar
l’equitat entre els infants i joves. Les
subvencions s’atorguen en base a uns
paràmetres establerts; aquelles escoles
que formen part del Pla Educatiu
d’Entorn són les que reben més
subvencions. Les públiques, en reben
més que les concertades. En aquest
sentit, des dels grups de discussió es
considera que hi ha una bona
distribució dels recursos.

En aquesta mateixa línia, des del

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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o

Cultura i lleure
•

Des de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament, s’organitzen un gran
nombre d’activitats culturals a la
ciutat orientades al públic familiar,
infantil
i
juvenil
a
diferents
equipaments culturals de la ciutat.
Els usuaris que hi han participat a l’any
2016 són un total de 64.108, tot i que
hem de tenir present, que aquesta xifra
representa el total de participants a les
diferents activitats i que, en vàries
ocasions, poden ser repetits.

o

La
majoria
d’aquests
equipaments culturals són espais
que estan oberts de manera
permanent.

o

Els
principals
equipaments
públics culturals són els museus,
el teatre municipal La Faràndula,
L’Estruch,
LaSala
Miguel
Hernández i les biblioteques.

LaSala Miguel Hernández té un
públic més infantil i està concebut
com un projecte per a tot el
territori, més enllà d’un espai com
a teatre. Per als infants més
petits (0-3 anys) es realitza el
‘Festival el Més Petit de Tots’, on
a ballen i escolten música. Totes
les escoles Bressol passen per
aquest espai. En canvi, L’Estruch
és un espai adreçat a un públic
més adolescent i jove.

•

A la gràfica inferior, podem veure
l’afluència als diferents equipaments
culturals de la ciutat en relació als
tallers i activitats dirigides que
s’organitzen. Mentre que als Museus,
L’Estruch i la Sala predomina
clarament el públic escolar per sobre el
familiar, a la Faràndula, ho fa el públic
familiar. Pel que fa la Xarxa de
Biblioteques compta amb la menor
diferència entre aquests dos públics, tot
i que destaca el públic familiar.

Públic familiar i escolar dels equipaments
culturals de Sabadell
13.500
11603

10265
8646
6257
4687

3863
1985
200
La Sala

L'Estruch

1.359
La Farandula
Escolar
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705
Xarxa
Biblioteques

Museu Art

1038
Museu Història

Familiar
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•

Sabadell compta amb una bona
xarxa de biblioteques municipals.
Amb 7 biblioteques és de les ciutats
catalanes amb més instal·lacions
d’aquest tipus.

•

Les Biblioteques estan potenciant
la petita infància (0-3) amb la creació
d’espais adaptats dins de les
instal·lacions
que
s’anomenen
BEBETECA. Es tracta d’uns espais on
els infants poden anar acompanyats
del pare, mare o un adult i mirar contes.
Es fa en base la comprovació que hi ha
que el contacte amb el llibre, potencia
l’hàbit.

•

Sabadell forma part de les Ciutats
en dansa. Ciutats en dansa és un
projecte
de
dansa
social
i
comunitària que el seu objectiu és
fomentar i enfortir els vincles de la
comunitat i dinamitzar artística i
lúdicament la xarxa social de la
ciutat a través de la dansa. Ciutats en
dansa, es tradueix en un espectacle de

dansa contemporània on hi participen
persones
de
totes
les
edats,
condicions, de diversos barris i sense
necessitat de tenir experiència prèvia.
L’interessant d’aquest projecte no és el
resultat sinó tot el procés.

•

A la pàgina web de l’Ajuntament
www.sabadell.cat es recullen les
diferents entitats que promocionen
l’educació en el lleure a la ciutat. És
de destacar, que són dues les grans
entitats que realitzen aquest tipus
d’activitats durant l’any i en període de
vacances: les grans federacions que
aglutinen
centres
d’esplai
i
agrupaments escolars i les empreses
d’educació en el lleure.
Al quadre presentat a continuació,
veiem les entitats (com associacions,
casals,
fundacions,
esplais...),
ludoteques i espais per a joves que
podem trobar a Sabadell, separades
per districtes:

Districte

Entitats
d’educació en el
lleure

Ludoteques

Espais per
joves

1
2
3
4
5
6
7

8
6
7
6
2
2
1

3
0
0
0
1
2
0

3
0
3
1
0
2
1

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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•

El
Servei
d’Educació
de
l’Ajuntament promou els programes
d’activitats de lleure duts a terme
pels esplais i entitats de lleure de la
ciutat i els hi dóna suport. En
aquesta
línia,
es
convoquen
subvencions en matèria d’activitats per
a l’educació en el lleure infantil. La
finalitat pública de la subvenció és
promoure i recolzar els valors de
l’educació en el lleure, que es
consideren un element dinamitzador i
d’enriquiment de la comunitat i de
l’educació en general. La dotació
màxima de la subvenció és de
45.110,00 euros. D’aquesta quantitat
es destinaran 41.385,00 euros als
esplais i entitats de lleure que
organitzen activitats de lleure de
forma continuada durant el curs
escolar i 3.725,00 euros a les entitats
de lleure que tenen reconeixement
de federacions d’esplais.

o

s’organitzen des de les escoles amb
la col·laboració de les AMPAs.
L’objectiu es dissenyar un programa de
suport al desenvolupament d’aquestes
activitats per tal de vincular-les als
projectes educatius dels centres i
fomentant estratègies d’accés i equitat
entre tots els infants i joves de la ciutat.

•

Des de l’abril de 2017, Sabadell
compte de nou amb el projecte de
Patis Oberts a 5 escoles de la ciutat:
Andreu Castells (oest), Can Deu (nord),
Espronceda (sud), Joanot Alisanda
(centre), Juan Ramon Jiménez (est) i
l’Escola Joaquim Blume. El seu
objectiu és oferir als infants, joves i
famílies un espai obert per jugar
lliurement en condicions de confort i
seguretat. Obren tots els dies de la
setmana de 6 de la tarda a 8 del
vespre.

Amb aquesta mateixa idea de
suport als esplais i les entitats de
lleure, també es convoquen les
subvencions
per
a
l’organització
dels
casals
d’estiu. La finalitat pública de la
subvenció és promoure i recolzar
els valors de l’educació en el
lleure
com
a
element
dinamitzador del temps lliure i de
cohesió social. La dotació
màxima de la subvenció és de
19.350,00 euros.

•

Actualment l’Ajuntament de Sabadell
està realitzant un estudi sobre les
activitats
extraescolars
que

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Espai públic i
sostenibilitat
A Sabadell existeix una gran quantitat
d’espais de joc repartits per tota la
ciutat i adaptats a diferents edats.

102 (de 0 a
5 anys)

61 (de 6 a
12 anys)

ÀREES DE JOC DE 0 A 5 ANYS:

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

8 (+ de 12)

5
(adaptats)

176
àrees de
joc

ÀREES DE JOC DE 6 A 12 ANYS:
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ÀREES DE JOC PER A MÉS DE
12ANYS:

•

El Camí Escolar és un projecte de
ciutat per afavorir una mobilitat més
sostenible i més segura als entorns
escolars. Els objectius principals són:
o Implicar els agents escolars i
ciutadans: (Directors, professors,
AMPAS, AAVV, associacions de
comerciants,
Ajuntament
i
ciutadans)
o Potenciar els desplaçaments a
peu i en bicicleta, i l'ús racional
del vehicle privat.
o Treballar

els

ÀREES DE JOC ADAPTADES:

pedagògics i de conscienciació
mitjançant campanyes i treballs
escolars que incideixin en els
valors de la sostenibilitat, el
civisme, la responsabilitat i la
solidaritat entre d’altres.
o Millorar l’entorn físic i viari del
centre escolar.
Centres Escolars que han
participat de forma activa en el
Projecte de Camí escolar a data
d’avui ha estat 9⁷ d’un total de 37.

aspectes

⁹ CEIP Enric Casassas (2004-2005), CEIP Can Déu (2005-2006) CEIP La Floresta (2005-2006), CEIP
Calvet d'Estrella (2005-2006), CEIP Sant Julià (2005-2006), CEIP Nostra Llar (2006-2008), CEIP Miquel
Martí i Pol (2006-2008), CEIP Amadeu Vives (2006-2008), CEIP Joaquim Blume (2006-2008).
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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En el marc d’aquest projecte, a
partir del 2009 es van realitzar tota
una sèrie d’actuacions a múltiples
zones de ciutat per afavorir una
mobilitat més sostenible i més
segura
als
entorns
escolars,
especialment
destacant
els
projectes inclosos en les actuacions
FEIL i FEOSL dels anys 2009 i
2010. A destacar:
o Ampliacions de vorera a les
entrades o sortides de l'escola.
o Creació d'àrees o zones de
pacificació del trànsit (Zona
30).

o Semaforització de cruïlles a prop
de centres educatius.
o Rebaixos
de
vorera
senyalització
de
pas
vianants.

i
de

•

Igualment,
de
forma
complementària, des del Servei de
Mobilitat, Trànsit i Transport, en els
darrers anys s'han portat a terme
diverses actuacions puntuals de
millora en entorns escolars de la
ciutat, i que per al 2013 corresponen a:

o

Pacificació del trànsit i millora de
la
seguretat
als
accessos

Curs
escolar
Centres
participants
Subvenció
(EUR)

provisionals de l’escola la Trama
pel carrer Unió.

o

Reordenació viària, millora de la
senyalització de vianants i reforç
de la senyalització escolar a
l’escola Xaloc al carrer del Puig
Major.

•

Com a forma d’apropar a la població
infantil l’actitud i consciència de cura
pel medi ambient i sostenibilitat
l’Ajuntament de Sabadell impulsa el
projecte Agenda 21 Escolar. És un
programa que fomenta les pràctiques
participatives als centres educatius des
del punt de vista de la sostenibilitat,
que s'emmarca en l'Agenda 21 Local
de Sabadell. Introdueix projectes i/o
iniciatives de sostenibilitat als centres
educatius mitjançant l'educació en
l'acció, i reforça els vincles entre la
ciutat i l'escola.
Des del curs 2003-2004 han participat
una setantena de centres que han
desenvolupat més de dos-cents
cinquanta projectes sobre jardineria,
hort ecològic, eficiència energètica,
estalvi d'aigua, prevenció i gestió de
residus i altres. L’evolució de la
participació històrica de l’Agenda 21
Escolar és la següent:

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

44

41

39

38

33

33

12.000

7.000

10.000

7.000

7.000

7.000
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Com a forma de superar encara
més els objectius marcats per
aquesta acció, destaquem també
la implantació del programa
Agenda 21 Escolar Plus (+) de
Sabadell, en fase pilot a 6 centres
de la ciutat (des de 2016).
Les escoles que participen en el
projecte Agenda 21 Escolar Plus
han estalviat, de mitjana, més el
9,6% en el consum d’electricitat i
més de 31.200 kWh, cosa que
representa reduir la factura anual
en 4.067 euros. A més, aquests
centres han aconseguit optimitzar
la recollida selectiva a l’interior
del centre, tal com marquen els
cànons actuals. Aquesta reducció
del consum s’ha aconseguit
promovent canvis d’hàbits, com la
instal·lació
gomets
als
interruptors o la incorporació de
regletes i endolls programables,
entre altres mesures. Pel que fa
al
consum
d’aigua,
s'han
implantat 136 volumètrics i 80
airejadors. En aquest cas,
l’estalvi ha estat de l’1,5% del
consum dels 6 centres, respecte
a la mitjana dels darrers 3 anys.
Això signifiquen 105 m3 d'aigua
estalviats. En l’àmbit dels residus,
s'han retirat 131 contenidors o
papereres de rebuig i s’han
homogeneïtzat els recorreguts i el
sistema de recollida. En la 2a
fase del 2017, s’ha ampliat
aquesta experiència a 8 centres
més.
A més a més, s’han celebrat 4
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

trobades de generació de treball
en xarxa entre els centres
participants, una d’elles de
jornada
completa
i
amb
participació
de
l’alumnat
i
professorat dels centres: 10 de
maig al Parc Central, amb la
temàtica “La Salut de les Ciutats”.

•

Altres accions que també s’han
implantat des de sostenibilitat en els
últims anys han estat:
o Execució
i
coordinació
d'activitats d'educació per la
sostenibilitat de Ciutat i Escola,
des de 2005. Sostenibilitat ha
finançat activitats gratuïtes en el
marc del Ciutat i Escola de temes
tan
diversos
com:
factura
elèctrica, soroll, descoberta de
l’entorn natural, itineraris pel
Rodal i Riu Ripoll, per valor de
2085,10 euros, per un total de
967 alumnes. En la 2a fase de
l’any 2017, s’han introduït dos
nous tallers al ciutat i escola
2017/2018: energies renovables i
cuina solar i activitat de soroll a
l’aula. Els tallers son gratuïts per
alumnat de centres del Pla
Educatiu d’Entorn.
o Plantades escolars, des de
2008. De forma periòdica, s’han
realitzat plantades escolars a
zones
amb
dificultats
regeneratives per les espècies
forestals, i en els darrers anys,
especialment a la zona de Can
Deu, zona afectada per les
ventades.
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o Activitats puntuals amb motiu
de
les
Setmanes
commemoratives, des de 2005.
S’han
dinamitzat
programes
lúdico-tècnics a les Setmanes de
l’Energia, (juny), Setmana Sense
Sorolls (abril) i activitats en les
campanyes de neteja i vigilància
d’espais naturals – Clean Up
Day.

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Joventut

o

Assessories
Especialitzades:
Atenció personalitzada, individual
o en grup. Confidencials i
gratuïtes. Amb cita prèvia. Els
àmbits que s’hi aborda: Garantia
Juvenil, Educació i formació,
Suport a l’associacionisme, salut,
mobilitat
internacional
i
acompanyament emocional.

o

Espai wifi a disposició de tots i
totes les joves.

Pel que fa a l’oci juvenil, el Servei de
Joventut impulsa tota una sèrie de
programes i serveis al respecte:

•

Oficina jove de Sabadell (Vapor
Codina): El Vapor Codina és un edifici
industrial del s.XIX que ha estat
rehabilitat i acull l’Oficina Jove de
Sabadell i l’Oficina Jove del Vallès
Occidental. És un punt de referència
per a la població jove de Sabadell i de
la comarca. El seu objectiu és posar al
seu abast una xarxa de serveis que
afavoreixi el seu procés d’emancipació
des
d’una
perspectiva
integral.
Destinataris: de 12 a 35 anys i les
Entitats juvenils. Al llarg de l’any 2016,
l’Oficina Jove va atendre a 128.436
usos, tant presencials com a través de
les eines 2.0. A l’Oficina Jove s’hi pot
trobar:

o

Informació,
orientació
assessorament i tràmits sobre
temes d’interès juvenil com ara
ensenyament,
treball,
salut,
mobilitat
internacional,
oci,
activitats, habitatge, carnets...

Curs
1r Eso
2n Eso
3r Eso
4t Eso

Batx

•

Oficina Jove a l’Institut: És un
programa vinculat a l’anterior, que
s’encarrega de fer una atenció
presencial periòdica a tots els instituts
portant
recursos
i
informacions
d’interès pels joves. L’objectiu és poder
ser un punt de referència pels joves
dels diferents centres de secundària
alhora que es descentralitza l’Oficina
Jove. En aquest cas, els serveis de
l’Oficina Jove a l’Institut estan dirigits
als joves que integren els centres
educatius, és a dir, de 12 a 18 anys.
Durant el curs 2016 es van enregistrar
23.886 usos.
També s’ofereixen tallers educatius de
prevenció
i
sensibilització
de
temàtiques variades adreçades als
diferents franges d’edat:

Dinàmica
No, no són bromes. Bullying
Ser un cos o tenir un cos. Imatge corporal
Afectivitat i sexualitat
De què parlem quan parlem de drogues i
Orientació Educativa?
Violència Gènere i Orientació Educativa

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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•

Xarxa d’Espais Joves: Són espais
socioeducatius i relacionals adreçats a
joves a partir de 12 anys que ofereixen
activitats, tallers i un espai de trobada
en horari de tarda, de dilluns a
divendres de 16:30 a 20:30 h.
Actualment a Sabadell hi ha quatre
espais joves que estan ubicats als
barris de Can Rull, Can Puiggener,
Torre Romeu i Creu de Barberà i
l’Espai juvenil Dr. Plans al barri de Can
Deu. Des de la xarxa d’ espais joves es
promou un oci participatiu en el qual, la
vinculació i participació dels i les joves
resulta imprescindible. Al llarg de l’any
2015 es van registrar 42.000 usos.

•

Suport a les entitats juvenils i
Espais autogestionats: es tracta d’un
servei que acompanya a les entitats en
la realització de les seves activitats
donant suport tècnic i logístic. També
proporciona ajut als diferents tràmits i
gestió de la concessió de subvencions.
A part d’això, s’ofereix la gestió de
determinats locals a les entitats per tal
de potenciar l’associacionisme juvenil i
destinar espai de la ciutat a l’ús
d’activitat jove. Són tres els espais
cedits per l’Ajuntament a entitats
juvenils.

•

Alberg Juvenil: Gestió de l’antic
Molí fariner del segle XVIII, recuperat
com Alberg de Joventut. Consta de 66
places d’allotjament , menjador i sales
polivalents perfectament equipades ,
per a fer-hi activitats en grups, famílies,
etc.
Cal destacar que el Servei de Joventut
compta amb equip integrat per un
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

gran i divers equip professional
consolidat i coordinat. Per tant, es
considera que des del Servei de
Joventut es realitza una bona tasca al
territori.
D’altra banda, des del Pla Local de
Joventut s’està avaluant la possibilitat
d’incrementar el programa d’Espais
Joves, ja que es valora positivament i
es considera necessari ampliar-lo.
A més, des de l’Àrea de Convivència
del Servei de Drets Civils es realitzen
una sèrie d’actuacions per treballar la
diversitat i interculturalitat. Entre
elles destaquem les següents accions
orientades a la prevenció i abordatge
de conductes discriminatòries:

•

Rap de la convivència. El taller del
rap de la convivència és una activitat
adreçada a joves d’instituts de
secundària que en horari lectiu
participen d’una sessió que els aporta
coneixements i valors essencials de la
convivència. Es posen en debat
diferents formes de discriminació com
el racisme, la xenofòbia o la homofòbia,
fent un recorregut històric per les
diferents formes d’expressió social i
política d’aquesta discriminació. La part
pràctica del taller és de caire musical,
construint estrofes de rap a partir de les
reflexions fetes pel grup. Aquesta acció
és desenvolupa des de l’any 2012 amb
l’objectiu de sensibilitzar a la població
juvenil sobre els perills de les actituds
discriminatòries i violentes en relació a
la diversitat d’orígens, de creences,
d’orientació sexual, etc., i l’impacte que
tenen en la convivència i el respecte
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entre les persones. També se’ls donen
eines per a detectar situacions de
discriminació, com actuar i recursos per
denunciar-les. El Rap de la convivència
està ben valorat i aquests tallers
interessen cada cop més als joves
perquè des del 2016 s’han passat de
16 a 26 tallers del 2017, i ha
incrementat el nombre de participants
de 480 a 800 alumnes d’instituts. A
més, un altre indicador del seu èxit és
el nombre de visionats del rap ‘Canvia
el Punt de Vista’ al canal Youtube que
ja supera els 7.385 reproduccions.

•

Xarxa de prevenció del feixisme
als instituts. Des del 2015 es manté
una col·laboració amb l’entitat Amical
de Mauthausen que proporciona un
seguit d’accions de sensibilització i
prevenció del feixisme, especialment
entre la població juvenil. Aquestes
accions en concreten en tallers de
sensibilització sobre la memòria
històrica i els fets relacionats amb l’exili
republicà i l’extermini nazi en la II
Guerra mundial, amb l’objectiu que no
es tornin a produir episodis com
aquests i mantenir la memòria viva, en
la qual els joves tenen el paper
essencial
de
ser-ne
relleu
generacional. A més se’ls convida a
participar del Cicle de Cinema sobre la
Deportació als camps nazis. Als darrers
dos anys s’han realitzat 6 tallers de
sensibilització als instituts sobre el
feixisme amb un total 200 de
participants.

•

Programa de lleure juvenil amb el
poble Gitano. Programa destinat a
promocionar el lleure actiu entre la
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

joventut gitana, que en base a la
participació dels propis joves gitanos es
puguin desenvolupar accions de lleure i
esportives, així com fomentar que joves
gitanos es formin com a monitors de
lleure. L’any 2017 s’ha engegat la 2a
fase d’apoderament de l’equip de
futbol. L’objectiu és incorporar noves i
diferents perspectives en la vida
quotidiana i formativa dels joves i les
joves gitanes, generant d’una banda
oportunitats alternatives laborals i,
d’altra, una capacitat empoderadora i
d’autogestió. L’experiència de l’equip
de futbol es planteja en fases de més a
menys suport que possibiliten assajar
fórmules d’autoorganització i de
coresponsabilitat claus. Es considera
que aquestes experiències personals
esdevenen models positius per a tota la
seva comunitat. Al 2017 s’han format
2 joves gitanos en monitoratge del
lleure i 15 joves més han participat
en el programa de lleure gitano i
esport (mateixa participació que al
2016).

•

Accions de sensibilització amb
joves gitanos sobre l’antigitanisme i
la memòria del prorajmos. L’objectiu
és per un costat la recuperació de la
memòria del poble gitano que trenqui
els estereotips i rumors presents avui
en dia. Per això, s’ha elaborat dos
materials audiovisuals que es podran
fer servir tant en les activitats pròpies
de la regidoria com en les d’altres
departaments (un realitzat al 2016 i
l’altre al 2017). Un d’ells és un rap que
té per títol “#orgullogitano” que tracta
l’antigitanisme, i el protagonitza un jove
de Can Puiggener. El segon
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audiovisual el protagonitza una jove,
també de Can Puiggener, que ha
superat amb èxit l’etapa de formació
secundària i ha pogut conèixer, en un
viatge d’estudis el prorajmos, que és tal
i com es coneix l’holocaust patit pel
poble gitano durant la II Guerra
Mundial, víctimes de la violència del
nazisme. Per altre costat, al 2016 es
van dur a terme 4 activitats
commemoratives del Dia Internacional
del Poble Gitano adreçades a joves i 7
activitats a l’any 2017.

•

Xarxa Antirumors – Trobades de
joves antirumors. Espai ciutadà de
lluita contra els rumors, els prejudicis i
els estereotips en relació a la població
estrangera. Es mantenen contactes
amb la Red Española de Ciudades
Interculturales que permeten compartir
experiències i fer noves propostes.
Durant l’any 2017 s’ha volgut impulsar
accions amb joves i les trobades de
joves antirumors han estat en fase de
revisió. Han participat 6 joves
antirumors en trobades a nivell estatal
o municipal, mentre que al 2016 van
participar 8 joves. A més, per a la Festa
Major de Sabadell s’ha ampliat l’abast
de la sensibilització antirumors a més
espais de ciutadania.
I altres accions orientades a l’acollida
per a adolescents i joves d’orígens
culturals diversos impulsades també
pel mateix servei:

•

Programa d’acompanyament a
joves reagrupats “Sabadell amb els
teus”. “Sabadell amb els teus” és
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programa centrat en oferir un
acompanyament a les persones
estrangeres que reagrupen als seus
familiars al llarg de tot el procés i fins
que arriben a Sabadell. El cas de la
població juvenil reagrupada s’ ha
incorporat la novetat d’un programa
especialment dissenyat per a joves
reagrupats, amb una actuació integral
que
tingués
en
compte
tant
l’aprenentatge de la llengua catalana,
com el coneixement de la ciutat i
l’entorn i la gestió del dol migratori. El
col·lectiu de joves migrants ha de fer
front
a
una
doble
transició:
l’adolescència i el procés migratori. Per
això, la seva acollida s’ha dissenyat
amb l’objectiu d’acompanyar-los quan
arriben a la ciutat de Sabadell a través
del reagrupament familiar, i tenint en
compte
que els
i
les
joves
reagrupats/des responen de diverses
maneres a la separació i al retrobament
dels seus familiars.
El programa s’ha dividit en dues fases:
una primera al mes de juliol, i una
segona d’octubre a desembre:

o

Fase 1 (del 3 al 31 de juliol):
durant aquestes 4 setmanes, es
fan classes de català de dilluns a
dijous de 10 h a 12 h, creant dos
grups amb diferents nivells: un
grup més inicial, amb joves que
desconeixien el català i el
castellà, i un grup de nivell bàsic
amb joves d’origen llatinoamericà
que ja tenen el castellà com a
llengua materna.
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o

Fase 2 (del 27 d’octubre al 2 de
desembre):
l’objectiu
durant
aquesta etapa és retrobar-se i fer
un seguiment del que fan els
joves i de quines necessitats
tenen en l’actualitat, per tal de
poder donar resposta. Els joves
participen
a
l’acte
de
reconeixement a les persones
participants
dels
programes
d’acollida, fan sortides lúdiques,
tallers,
tutories
grupals
i
individuals, i visiten els Espais
Joves i entitats culturals de la
ciutat.

En aquesta primera edició hi han
participat 17 nois i noies d’entre 11 i
17 anys, procedents de Gàmbia, el
Marroc, Algèria, Equador, Costa d’Ivori,
El Salvador, Sierra Leona, Perú,
Hondures, Bolívia, Pakistan i Senegal.
El seguiment ha funcionat molt bé i hi
ha constància de què tots ells es troben
estudiant o treballant. A més, han fet
molta cohesió i xarxa entre ells i
segueixen trobant-se. Tot i que la
valoració del programa és molt positiva,
pel 2018 es vol incorporar algunes
millores com poder planificar tot el
desenvolupament i activitats amb més
antelació (i començar la segona fase al
setembre enlloc de finals d’octubre i
fins abans de nadal), es a dir, tot el
darrer trimestre de l’any.

•

Suport a l’aprenentatge del català
a joves refugiats. Sabadell ha estat
sempre i segueix sent una ciutat
d’acollida de persones refugiades per
motius polítics, econòmics, socials,
d’orientació sexual, de creença,
víctimes de violència. En el darrer any
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

Sabadell acull també famílies amb
menors en condició de refugiats i
aquest
fet
es
va
considerar
desenvolupar un servei de reforç
escolar per als fills i filles d’aquestes
famílies. Amb un doble objectiu: per un
costat, fer reforç de l’aprenentatge de la
llengua per a aquells infants que fes
poc temps que haguessin arribat per
complementar tot el que es fa des de
l’escola, però a través d’activitats i
dinàmiques. I per un altre costat,
treballar el reforç escolar sobretot
d’aquells joves que es troben en cursos
de secundària i que tenien dificultats en
el seguiment i estudi de determinades
assignatures. Destaquem la següent
informació que descriu el programa:

o

Reforç escolar per a infants i
joves sol·licitants d’asil i/o
protecció internacional: classes
d’aprenentatge de la llengua i
reforç escolar, contractades amb
el Moviment d’Esplai del Vallès
(MEV), per als fills i filles d’entre 6
i 17 anys de les famílies que
resideixen a la ciutat en primera
fase
del
programa
estatal
d’acollida
per
a
persones
refugiades. Durant el 2017 van
participar un total de 8 infants i 3
adolescents.

o

Organització en 2 grups: un per
a infants entre 6 i 12 anys, i un
altre amb adolescents d’entre 13 i
17 anys. Es va fer difusió entre
les entitats gestores del programa
estatal per a rebre les derivacions
pertinents, Cada grup ha disposat
de 3 dies de reforç a la setmana,
en horari de 17:30 h a 19 h.
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Amb el grup de petits la valoració ha
estat molt positiva. L’assistència dels 8
infants va ser constant, i si faltaven en
algun dia puntual, les famílies sempre
justificaven el motiu i li donaven
importància. En quant a l'aprenentatge,
cal destacar que són infants amb
moltes ganes d'aprendre i això es va
notar a l'hora de realitzar les activitats i
els jocs dins de l'aula. També es va
poder comprovar que en general
anaven progressant adequadament,
malgrat que els nivells de cada nen són
diferents i la dificultat d’adaptar-se a
cadascun d'ells, ja que dins del grup hi
hauria tres subgrups amb diferents
nivells d'aprenentatge. Tot i així, es
considera que va ser molt enriquidor
per als nens i per reforçar d’una
manera lúdica el que aprenien a les
respectives escoles.
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3. Descripció dels espais de
participació infantil
Des de l’any 2004 Sabadell compta
amb un òrgan de participació infantil a
la ciutat que es vehicula a través del
projecte “Els nois i noies tenen la
paraula”. Aquest espai de participació
estable durant tots aquests anys ha
permès la participació de més de 2.200
alumnes d’escoles de Sabadell i ha
tractat temes tant rellevants per la
ciutat com l’esport, els espais públics,
la interculturalitat, la inclusió, els drets
dels infants, la festa major o els espais
naturals. Tots ells, temes de ciutat que
afecten a infants i adults però pels que
s’ha volgut incloure la visió i
necessitats de la infància de Sabadell.
A l’annex d’aquest document es fa
constar una carta de reconeixement de
dit òrgan expedit per la Diputació de
Barcelona.
De forma paral·lela a aquest espai de
participació volem destacar que al llarg
de l’any 2017 des de l’Ajuntament s’ha
treballat per desenvolupar i constituir el
Consell d’Infants i Adolescents de
Sabadell, inexistent fins ara. Aquest
nou òrgan de participació no ve a
substituir
l’anterior,
sinó
a
complementar-lo. D’aquesta forma,
cadascun
amb
les
seves
característiques, funcionarà de forma
paral·lela cobrint un espectre més
ampli d’infants i apropant les seves
necessitats al consistori municipal.

En aquest apartat, primer es descriurà
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els espais de participació infantil
vigents a Sabadell, destacant sobretot
el projecte ‘Els nois i les noies tenen la
paraula’, i a continuació s’explicarà tot
el treball realitzat durant el 2017 fins
l’actualitat per al disseny i la posada en
marxa
del
Consell
d’Infants
i
Adolescents de Sabadell que està
previst es constituirà formalment el 26
de juny del 2018.

Els nois i les noies
tenen la paraula
Aquest òrgan de participació infantil té
com a objectiu iniciar als nois i noies de
5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO en
l’aprenentatge dels processos de
participació. També vol oferir un espai
de diàleg on els nois i noies puguin
expressar la seva opinió sobre
diferents temes d‘àmbit de ciutat. És,
per tant, un espai d’escolta i
d’aprenentatge mutu.
La participació en ‘Els nois i les noies
tenen la paraula’ està oberta a totes les
escoles de Sabadell i aquelles
interessades s’han d’inscriure a través
del
Departament d’Educació
de
l’Ajuntament de Sabadell. A l’escola és
el/la mestre qui desenvolupa el tema
dins l’aula. Per a aquesta tasca –i
durant tot el procés– compta amb
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l’assessorament tècnic necessari i amb
una guia didàctica amb una proposta
d’activitats per desenvolupar a l’aula.
També es celebren durant el curs dues
trobades intercentres amb els seus
representats de les escoles per posar
en comú les propostes, com a pas previ
a la redacció del document final de
conclusions i que al final del projecte es
presenta al Saló de Plens de
l’Ajuntament amb la presència de
l’Alcalde, la regidoria d’Educació i
altres membres del consistori.
A les dues trobades intercentres que es
fan al llarg del curs escolar, tots els
alumnes participants (4 representants
dels diferents grups aula) han de posar
en comú les mirades de tots. Aquests

representants han de compartir el que
ha sortir entre les diferents escoles i
consensuar les propostes. Les seves
propostes han de tenir 3 dimensions:
• Què puc fer jo mateix davant
aquest tema: de forma individual

• Què hi hauria de fer l’Ajuntament
• Què poden fer els altres: la
ciutadania en general
Des dels inicis d’aquest òrgan de
participació infantil al 2004, s’han
treballat diversos projectes o temes, tal
com es mostra en el següent quadre
amb informació de les escoles
participants i el nombre d’alumnes:

Curs

Tema

Nº
Escoles participants
escoles

2004-05

L’Esport a Sabadell

2

2005-06
2006-07

L’escola i la ciutat: espais
per conviure
Espais públics: usos i
visions compartides

2007-08

Sabadell Comunica

2008-09

Sabadell i el diàleg
intercultural

2009-10

Sabadell i el paisatge urbà
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Escola Pau Casals
Institut Pau Vila
Escola Concòrdia
Escola Agnès Armengol
Escola Andreu Castells
Col·legi Escolàpies

Nº
Alumnes
55
50
50

5

Escola Pau Casals
Escola Miquel Martí i Pol
Escola Nostra Llar
Ramar 1
Xalest

218

4

Escola Nostra Llar
Escola Catalunya
Escola Pau Casals
Escola Xalest

350

5

Escola Creu Alta
Escola Pau Casals
Col·legi Escolàpies
Xalest
Xaloc

170
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Curs

Tema

Nº
Escoles participants
escoles

2010-11

Sabadell i la cultura

5

2011-12

Sabadell i la participació
infantil i juvenil

6

2012-13

Sabadell, ciutat digital: la
tecnologia al servei de les
persones

5

2013-14

Sabadell per la inclusió
social

5

2014-15

Sabadell i els Drets dels
Infants

5

2015-16

Ens movem per Sabadell

6

2016-17

Construïm la Festa Major
de Sabadell

8

El rodal de Sabadell: un
món per descobrir!

4

xxx

2017-18
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Escola Creu Alta
Escola Nostra Llar
Escola Pau Casals
Xaloc
Xalest
Creu Alta
Escola Arraona
Col·legi Jesús Salvador
Institut Agustí Serra
Xalest
Xaloc
Escola Arraona
Escola Andreu Castells
Escola Creu Alta
Xaloc
Xalest
Escola Arraona
Escola Creu Alta
Institut Sabadell
Xalest
Xaloc
Escola Arraona
Escola Creu Alta
Escola Santa Clara
Xalest
Xaloc
Escola Arraona
Escola Creu Alta
Col·legi Salesians
Escola Santa Clara
Xalest
Xaloc
Escola Arraona
Escola Can Llong
Escola Creu Alta
Escola Santa Clara
AP Sant Nicolau
Col·legi Escolàpies
Col·legi Salesians
Xaloc
Escola Arraona
Escola Creu Alta
AP Sant Nicolau
Xaloc
Total participants

Nº
Alumnes

163

142

207

187

153

193

299

157
2.394
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El tema del curs 2016-2017 va ser
“Construïm la Festa Major de
Sabadell”. Els alumnes van proposar
una sèrie d’activitats adreçades a
infants i joves incloses a la
programació de la Festa Major de la
ciutat, com:
• activitats
per
a infants
adolescents amb discapacitat,

i

• concerts de cantants i grups
musicals més coneguts, i en
horaris més juvenils,
• una fira amb
assequibles
i
atraccions,

més
amb

preus
més

• que el programa informi sobre el
perfil de destinatari de les
activitats programades,
• incorporar a la festa diferents
concursos
esportius,
jocs

d’ordinador o consoles, dibuix
juvenil, gimnàstica rítmica, mostra
de balls escolars,
• més actes per a infants i famílies,
• i en general, que siguin unes
festes més participatives perquè
infants i adolescents siguin
protagonistes de la festa i no
mers espectadors.
En les jornades intercentres d’aquest
projecte
han
assistit
entitats
participants a la Festa Major per poder
donar suport als alumnes sobre els
continguts i objectius de la festa. I a la
presentació de les seves propostes al
ple de l’Ajuntament, se’ls va informar
que un equip de tècnics municipals
decidirà quina d’aquestes propostes es
podran dur a terme a la propera
celebració de la Festa Major de
Sabadell.

Font de la imatge: http://www.petitsabadell.cat/elnano/alumnes-sabadell-presenten-propostes-infantilsfesta-major/

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Font de la imatge:
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/12179/nens/nenes/sabadell/dibuixen/volen/sigui/festa/major

En canvi, el tema escollit per al curs
2017-18 ha estat “El Rodal de
Sabadell; un mon per descobrir”. El
treball proposat es desenvolupa al
voltant del coneixement i l’anàlisi del
Rodal de Sabadell amb l'objectiu que
l’alumnat conegui els espais, els
diferents usos que se’n fa, com es
gestiona, les entitats que s’hi dediquen,
etc., perquè un cop analitzats puguin
fer propostes de millora, tant a nivell
individual com per part de l’Ajuntament.
Un anàlisi adaptat a cada grup classe,
senzill però alhora profund i viscut en
primera persona, és la metodologia que
es portarà a terme perquè els infants i
joves participants puguin expressar
lliurament les seves opinions, basades
en informació contrastada i en el
respecte cap als altres.
Les fases de treball d’aquest curs
escolar han sigut i seran les següents:
• Jornada de formació per als
docents participants, el dijous 5
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d’octubre del 2017 al Casal Pere
Quart, en la qual es donaran
elements per iniciar el treball a
l’aula i es facilitarà el dossier de
propostes didàctiques.
• Treball als centres
• Trobades intercentres. Cada
centre participant escollirà uns
representants que assistiran a
dues trobades on es posaran en
comú les propostes de cada grup
i es redactarà el manifest final de
l’activitat. La primera trobada es
va realitzar al febrer i l’altra es
farà al maig del 2018, al Casal
Pere Quart.
• Presentació de les conclusions
a l’Alcalde i altres membres de la
Corporació. L’Alcalde rebrà als
alumnes al Saló de Plens on
llegiran el manifest i faran arribar
les
seves
conclusions
als
membres del consistori. Es
realitzarà al juny del 2018.
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Altres espais de
participació infantil a
la ciutat
Des del Servei de Joventut, es
dinamitza un espai web i diferents
perfils a les xarxes socials, com
Facebook i Twitter. L’actualització és
constant i s’hi troba informació de les
diferents activitats i serveis que es
realitzen des de l’àrea de Joventut. Tot
i així, en el Pla Local de Joventut es
posa de relleu la importància de seguir
treballant amb la utilització d’eines 2.0
per arribar a un major nombre de joves.
En el mateix document, es considera
interessant la creació d’una Agenda
Jove que podria contenir les diferents
activitats,
ofertes
de
feina
i
informacions d’interès per a aquest
col·lectiu. D’aquesta manera, es pretén
promoure la interacció a través de les
xarxes socials amb la població jove del
territori.
Per altra banda, l’àrea de participació
també ha encetat diversos processos
participatiu en els que han participat
infants i joves de la ciutat:
o “Construïm ciutat”: 47 infants
menors de 16 anys i 619 joves
entre 16 i 25 anys. Aquests han
representat el 10% del conjunt de
participants.
o “Posem llum”: 12 joves menors
de 18 anys. Aquests han
representat l’1% del conjunt de
participants.
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o Disseny d’un espai d’oci i
esportiu amb la participació de
joves del barri de Torre-romeu.

Consell d’Infants i
Adolescents de
Sabadell (en procés)
Tal com s’ha assenyalat a la
presentació
d’aquesta
Memòria
d’Activitats, el Pla de Mandat 20162019 de l’Ajuntament de Sabadell
conté entre els seus objectius
estratègics
la promoció
de
la
participació activa dels infants com
ciutadans de ple dret i al Pla d’actuació
municipal de l’any 2017 es planteja
l’elaboració del Consell de la Infància.
La Regidoria de Cicles de Vida en
aquest context té l’encàrrec de crear
el Consell de Participació Territorial
dels Infants i Adolescents i, com a
òrgan consultiu i de participació
sectorial es va d’iniciar el procediment
per a l’aprovació del seu Reglament.
D’aquesta manera, després de mesos
treballant de forma participada amb el
teixit associatiu, els grups polítics, els
centres
escolars
i
diversos
professionals de l’àmbit, s’ha elaborat
una diagnosi per la creació del Consell
amb el suport de la Diputació de
Barcelona a través de la consultora
CIVIS i s’ha dissenyat, gràcies a la
col·laboració
i
participació
dels
departaments
d’Acció
Social,
d’Educació, de Drets Civils, de
Participació
Ciutadana
i
de
Comunicació, una proposta de Consell
de Participació Territorial dels Infants i
47
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Adolescents de Sabadell i elaborat
l’avantprojecte de Reglament del
Consell de Participació Territorial
dels Infants i Adolescents a través
d’una comissió d’estudi que es
concreta en el que es descriu a
continuació:
a) Què és el Consell de la infància i
adolescència de Sabadell?
El Consell és un projecte d'educació en
valors, de foment de la participació i
promoció dels drets dels infants que ha
de vetllar per aquests drets i fomentar
els valors de la solidaritat, el respecte i
la tolerància. Això significa integrar la
visió i la demanda de la infància i de les
famílies en la planificació municipal per
mitjà d’un treball transversal de tota
l’organització.
Es tracta doncs d’ un espai de trobada i
participació
dels
infants
i
els
adolescents de Sabadell, on aquests
poden expressar les seves opinions
sobre els temes que els afecten, els
seus desitjos, demandes, propostes,
projectes, retrets o crítiques als polítics
per tal de millorar la ciutat.
b) Què fa?
Cada any, durant les diferents
trobades, es treballarà un projecte
escollit pels infants membres i/o a
proposta del Govern municipal.
Altra de les principals tasques del
Consell és donar a conèixer els drets
dels infants i sensibilitzar a la
ciutadania per tal que els reconeguin.
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c) Qui forma part?
Pot formar part qualsevol infant o
adolescent de la ciutat de Sabadell
d’entre 9 i 12 anys (en un futur es
preveu l’ampliació a infants d’entre 8 i
14 anys) que estaran acompanyats de
la figura d’un dinamitzador/a. Dins del
Consell es promourà la participació
paritària de nens i nenes i la diversitat
en
les
diferents
manifestacions
culturals, ètnica, funcional, etc.
d) Com s’organitza?

•

Comissions de zona (trobades
mensuals): 7 Grups de treball formats
per un màxim de 14 Consellers o
Conselleres.

•

Coordinadora de Comissions de
zona (trobades trimestrals): Òrgan
format per 3 Consellers o Conselleres
de cada comissió de zona.

•

Consell
Plenari
(trobades
semestrals): Òrgan màxim de presa de
decisions del que formen part:
o El president o presidenta que
serà l’Alcalde/essa o el membre
en qui delegui.
o El vicepresident/a que serà el
regidor/a de l’àmbit o en qui
delegui.

o El
total
de
Consellers
i
Conselleres que serà com a
màxim de 100 infants.
o Secretari/a que serà un tècnic/a
municipal, amb veu però sense
vot.
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La següent infografia realitzada per a la
difusió i explicació del procés
participatiu infantil mostra les idees
principals que acabem d’exposar:
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Un cop elaborada la proposta de
redacció del reglament del Consell
d'Infants i Adolescents –amb la
col·laboració d’entitats, escoles, grups
polítics i professionals de l’àmbit, per
tal de recaptar totes aquelles
aportacions addicionals per part
d’altres persones o entitats, durant el
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

mes de novembre i desembre– s’ha
efectuat el tràmit d’audiència i
informació pública d’aquesta proposta.
En relació al treball realitzat per la
comissió tècnica d’estudi del projecte,
també aportem la següent informació:
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Per decret de la Tinenta d’Alcalde de
Promoció de la ciutat i Participació de
data 6 d’abril de 2017 es va incoar el
procediment per a l’aprovació del
Reglament del Consell de Participació
Territorial dels Infants i Adolescents
així com la realització del tràmit de
consulta pública establert a l’article
133.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de
les
administracions
públiques,
mitjançant la publicació d’un edicte a la
pàgina web municipal .
La publicació de l’edicte de participació
pública es va realitzar el dia 21 d’abril
al web municipal amb un termini de 20
dies hàbils que va finalitzar el 22 de
maig durant el qual no es va rebre cap
comunicació.
L’1 de juny del 2017 es va constituir la
Comissió
tècnica
del
Consell
d’Infants i Adolescents per tal de
redactar l’avantprojecte de Reglament
del Consell de Participació Territorial
dels Infants i Adolescents de Sabadell.
Aquesta comissió d’estudi ha realitzat
dues trobades al mesos de juliol i
setembre per elaborar, amb el suport
de la Diputació de Barcelona a través
de la consultora CIVIS, l’avantprojecte
de Reglament del Consell de
Participació Territorial dels Infants i
Adolescents de Sabadell.
L’objecte de la primera trobada va ser
el
de
valorar
el
primer
esborrany/proposta del Reglament del
Consell de Participació Territorial dels
Infants i Adolescents de Sabadell i la
Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

presa de coneixement de la diagnosi
realitzada pel disseny del Consell
d’Infants i adolescents. A la segona
trobada la comissió va valorar i debatre
les esmenes plantejades a l’anterior
trobada per tal d’ incorporar-les al text
del Reglament.
Per decret del Regidor de Cicles de
Vida de data 5 d’octubre de 2017 es va
resoldre efectuar el tràmit d’audiència i
informació pública establert als articles
133. 2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre,
del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, mitjançant
la publicació del text de l’avantprojecte
de Reglament del Consell de
Participació Territorial dels Infants i
Adolescents de Sabadell en el portal
web municipal així com la publicació
d’un edicte a la pàgina web municipal i
obrir un termini de vint dies hàbils per
recaptar totes aquelles aportacions
addicionals que puguin fer-se per part
d’altres persones o entitats.
L’esmentat tràmit de consulta, de 20
dies hàbils, va finalitzar el darrer 13 de
desembre de 2017, sense haver-se
presentat cap aportació escrita, tot i
això, durant aquest termini, s’han
realitzat diferents trobades amb entitats
i centres educatius en les que s’han fet
alguns suggeriments “in voce” que
s’han incorporat a la proposta de
reglament ajustant així el text en
aspectes de redactat que no alteren el
contingut
Aquest reglament va ser aprovat el 25
de gener de 2018.
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Per acabar, presentem el calendari
previst de la posada en marxa del

Consell, on se recull totes les tasques
realitzades i per realitzar i la seva data:

Tasca

Data

Elaboració diagnosi:
Anàlisi del material existent i de les experiències en infància a la
ciutat per la consultora

Gener - abril 2017

Entrevistes a entitats, grups municipals i professionals de
l'Ajuntament

Presentació de la diagnosi

Proposta de disseny del Consell:
Decret per anunciar inici procés

06/04/2017

Presentació del projecte al Consell Escolar Municipal de Sabadell 20/04/2017
1er Anunci inici de procés participatiu a la web (sense proposta de
21/04/2017
text de Reglament)
20 dies hàbils per fer aportacions

22/05/2017

Termini per valorar les propostes

29/05/2017

Decret per la creació de la Comissió d'estudi per la redacció de
l'avantprojecte del
Reglament del Consell de participació territorial dels infants i
adolescents

13/06/2017

Primera trobada de la Comissió

27/07/2017

Segona trobada de la Comissió

14/09/2017

Tancament proposta de text Reglament del Consell de dels infants
22/09/2017
i adolescents
Decret per anunciar inici procés (amb proposta Reglament)

05/10/2017

2n Anunci inici de procés participatiu a la web (amb proposta
Reglament)

14/11/2017

20 dies hàbils per fer aportacions

13/12/2017

Termini per valorar les propostes

22/12/2017

Redacció acord de Ple amb el text de Reglament amb aportacions 29/12/2017

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Tasca

Data

Informativa prèvia al Ple

17/01/2018

Aprovació inicial del Reglament en sessió de Ple

25/01/2018

Publicació al BOPB text reglament -aprovació inicial-

07/02/2018

Període d'exposició publica -30 dies- presentació al·legacions

21/03/2018

Proposta de resolució al·legacions per a l'aprovació definitiva. Text
definitiu
Informativa prèvia al Ple
Aprovació definitiva Ple - si s'han presentat al·legacionsPublicació al BOPB text reglament -aprovació definitivaEntrada en vigor
Constitució i posada en marxa del Consell:
Sessions informatives a les escoles

1 al 18 maig

Sessions informatives a les entitats

1 al 18 maig

Sessions informatives adreçades a les families

21 de maig

Presentació de les candidatures i la documentació

22 de maig al 5 de juny

Validació tècnica de les candidatures

6 i 8 de juny

Constatació de presentació de la candidatura als centres per part
dels consellers
(els centres penjen el llistats al taullell)

11 i 12 de juny

Període per reclamacions

11, 12 i 13 de juny

Realitzar les llistes de candidats per districte

14, 15 i 18 de juny

Sorteig públic

19 de juny

Publicació dels resultats

20 de juny

Única constitució

26 de juny

Sessions comissions territorials i eleccions dels membres
que van al Consell plenari

JULIOL

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell

53

4

Descripció de l’òrgan de coordinació interna en matèria d’infància

4. Descripció de l’òrgan de
coordinació interna en matèria
d’infància
A Sabadell existeixen tres òrgans de
coordinació
interna
en
matèria
d’infància, dels quals destaquem
principalment la Taula de Coordinació
Interdepartamental
en
matèria
d’infància i adolescència de Sabadell
que van ser constituïda al 2017 per
impulsar el Pla Local d’Infància i
Adolescència de Sabadell. Els altres
dos consisteixen en dues Taules
d’Infància locals per tractar situacions
de la infància i la adolescència en risc.
A continuació descrivim aquests tres
òrgans de coordinació interna aportant
informació en relació a la seva
constitució,
lideratge,
composició,
periodicitat de les trobades, objectius
treballats i altres aspectes a destacar.
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Taula de Coordinació
Interdepartamental en
matèria d’infància i
adolescència de
Sabadell
Aquest òrgan de coordinació interna en
matèrica d’infància i adolescència es va
constituir arrel de l’encàrrec de
convertir Sabadell en una Ciutat Amiga
de la Infància, reconeixement que
atorga UNICEF. En aquest sentit, el
Servei de Cicles de Vida de
l’Ajuntament de Sabadell va ser
l’encarregat d’impulsar aquest projecte
i el Pla d’Infància i Adolescència de
Sabadell. Per tant, la Taula de
Coordinació Interdepartamental es va
crear per desenvolupar aquest treball
coordinat entre els diferents serveis
municipals.
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Nom de l’òrgan

Taula de Coordinació Interdepartamental en matèria d’infància i
adolescència de Sabadell

Data de
constitució

Octubre del 2017

Lideratge

Servei de Cicles de Vida de l’Ajuntament de Sabadell
Diferents departaments de l’Ajuntament de Sabadell que atenen i/o
realitzen actuacions adreçades a la població infantil i adolescent:

• Educació
• Acció Social
• Cultura
• Participació
• Esports
• Medi Ambient i Sostenibilitat
Integrants

• Obres Públiques
• Promoció Econòmica
• Drets Civils i Gènere (inclou programes de joventut, acollida i
nova ciutadania, gènere i igualtat, cooperació i diversitat
interculturalitat)
• Participació
• Salut
• Mobilitat, Trànsit i Transport
• Policia Municipal

Dues trobades presencials:
• Octubre de 2017
Trobades (nombre
• Febrer de 2018
i/o periodicitat)
A més, manté un contacte via telemàtica periòdicament.
1. Validar l'informe-diagnosi de la situació de la infància i
l'adolescència a Sabadell.
Breu descripció
dels objectius
treballats

2. Elaborar la Memòria municipal d’infància.
3. Col·laborar i fer el seguiment per a la convocatòria del programa
CAI d’Unicef.
4. Definir l’estratègia i eixos de treball del PLIA.

Observacions

A les trobades assisteixen el cap de cada servei acompanyat d’un
tècnic municipal que actua com a referent pel procés d’elaboració i
seguiment del Pla Local d’infància i adolescència i de la candidatura
CAI.

Memòria CAI – Ajuntament de Sabadell
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Taula per la intervenció
en xarxa en situacions
de risc i/o
maltractaments a la
infància ai adolescència
a la ciutat de Sabadell
Aquesta Taula és un espai de treball en
xarxa i un instrument de coordinació
entre professionals de diferents servies
per a la prevenció, detecció i atenció a
la infància i adolescència en risc. La
seva creació respon a la necessitat i el
compromís
municipal
de
donar
resposta al DECRET 250/2013, de 12
de novembre, de la Taula Nacional i les
taules territorials i locals d’infància, i a
l’article 26 de la Llei 14/2010, del 27 de
maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, que ordena
que es constitueixen taules d’infància
per coordinar, impulsar i promoure les
polítiques d’infància arreu del territori
mitjançant la participació de les
administracions i les institucions
implicades.
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Nom de l’òrgan

Taula per la intervenció en xarxa en situacions de risc i/o
maltractaments a la infància ai adolescència a la ciutat de Sabadell

Data de constitució

Setembre del 2010

Lideratge

Cap de negociat d’infància i adolescència. Departament d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrants

•
•
•
•

CDIAP, obstetricia i pediatria. Hospital Parc Tauli
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Hospital Parc Tauli
EAP Sabadell/ Sant Quirze. Director i treballadora Social
Departament Educació municipal. Tècnica referent escoles bressol.
Ajuntament de Sabadell
Departament de Salut Municipal. Tècnica referent de projectes
Grup atenció a la víctima Policia Municipal. Ajuntament de Sabadell
Grup d’atenció a la víctima Mossos d’esquadra
Coordinadora EAIA. Ajuntament de Sabadell
Cap de Secció Serveis Socials Bàsics. Ajuntament de Sabadell (delegat
en una Cap de zona)
Direcció General d’ Atenció a l’ Infància. Coordinadora i tècnic referent
del territori de Sabadell
Pediatria responsable grups de millora ABS. Institut Català de Salut
Dues infermeres pediàtriques del ICS (Creu Barberà i Can Rull)
Treballadora social SIAD. Ajuntament de Sabadell, Departament de
Nova ciutadania

Trobades amb temporalitat trimestral.

Trobades (nombre
i/o periodicitat)

Nombre de sessions des de la constitució fins a l’actualitat:
• 3 sessions al 2011
• 3 sessions al 2012
• 4 sessions al 2013
• 4 sessions al 2014
• 3 sessions al 2015
• 3 sessions al 2016
• 3 sessions als 2017
• 2 sessions al 2018 (previstes dues més)
1.

Establir un marc conceptual de treball unificat en el territori de Sabadell
pels processos d’intervenció en situacions de risc i/o maltractament en la
infància i adolescència, implementat a nivell de ciutat el protocol comarcal.

2.

Unificar procediments de coordinació, construint espais comuns
d’intervenció i d’intercanvi d’informació. Es concreta en:
- Formalitzar circuits de coordinació per millorar en agilitat i eficàcia de
resposta.

Breu descripció
dels objectius
treballats

- Establir indicadors comuns de detecció a nivell de ciutat als diferents
nivells de rics(maltractament
- Acordar i reforçar els canals de comunicació
- Reforçar la implicació i coresponsabilitat dels agents de territori en la
intervenció.
3.

Definir mecanismes i eines de seguiment i avaluació del protocol que
permetin dimensionar els volums de casos detectats a cadascun d’ells, i
planificar accions de difusió i reforç d’aquest a nivell de ciutat.
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Nom de l’òrgan

Taula per la intervenció en xarxa en situacions de risc i/o
maltractaments a la infància ai adolescència a la ciutat de Sabadell

La Taula compta amb una Guia bàsica per a la implementació del protocol
comarcal per a la intervenció en xarxa en situacions de risc i/o
maltractament a la infància i l’adolescència, que explicita les accions
concretes que han de dur a terme els professionals dels diferents serveis
del territori de Sabadell en l’aplicació de cadascun dels circuits que
estableixen el Protocol Comarcal.
Tanmateix, diversos protocols específics d’actuació preventiva o
intervenció estan centralitzats en aquesta taula: Protocol d’ intervenció de
Mutilació Genital Femenina i el Protocol de trastorns de conducta amb
adolescents , i en ella s’ informa dels acords, accions i evolució del protocol
absentisme liderat des del Departament d’ Educació.
Anualment es realitzen entre 3/4 sessions específiques de difusió i reforç
del protocol a col·lectius estratègics. Fins ara s’han realitzat :
1. Equip professional del EAP Sabadell/ Sant Quirze.
2. Claustres complerts dels dos Centres d’ Educació Especial de Sabadell.
Observacions

3. Equip professional del CSMIJ Hospital Parc Tauli.
4. Equips pediàtrics de: Cap Can Rull, Cap Creu Barberà, Cap Sud i Cap
Concòrdia, Cap Nord, Cap Can’oriac. Oleguer, Cap Gracia, Cap Merinals.
5.Entitats de lleure i serveis diversos d’atenció a menors ( taula d’infància
de Can Puiggener, grups de educadors de SSB incorporats al llarg de
2017, Grup de treball infanto juvenil sociosanitària de Sud i Creu Barberà).
6. Professionals d’Inspecció del Departament d’Ensenyament a Sabadell.
7. Equips directius de CEIPS i IES de la ciutat ( CEIP Alcalde Marcet, IES
Crussafont,..)
D’altra banda també es realitzen algunes trobades formatives per els
professionals dels àmbits/serveis que participen de la Taula amb l’objectiu
d’anar avançant en un marc comú d’intervenció:
• 2017 es va realitzar una Jornada formativa amb la Fundació WASSU
en el mar de l’abordatge i intervenció preventiva en Mutilació Genital
Femenina.
• 2018 previst realitzar una formativa amb l’entitat RAICES, en el marc
de l’abordatge i intervenció en situacions de violència filio-parental.
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Taula d’Infància Can
Puiggener
L’any 2013 es crea la Taula d’infància
de Can Puiggener amb la voluntat de
coordinar la intervenció al territori en
matèria
d’infància/adolescència
i
promoure el treball en xarxa al territori.
La taula ha estat liderada des dels seus
orígens des d’Acció Social, qui és el
responsable
de
fer
arribar
la
convocatòria, recollir els punts de
l’ordre del dia, elaborar l’acta de la
sessió així com de moderar i dinamitzar
les reunions. La Taula es reuneix
mensualment al Centre Cívic de Can
Puiggener.
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Descripció de l’òrgan de coordinació interna en matèria d’infància

Nom de l’òrgan

Taula d’Infància Can Puiggener

Data de constitució

2013

Lideratge

Acció social (Cap de Negociat tècnic SSBT Zona II - Educadors social
infància i adolescència i joves de SSBT de Can Puiggener)

Integrants

Trobades (nombre
i/o periodicitat)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acció Social
Promoció econòmica – Insertora laboral dispositiu barri
Joventut – Tècnica de joventut
Educació – Tècnica d’educació
Biblioteca – Directora biblioteca Can Puiggener
Drets Civils i Ciutadania – Mediadora gitana
Servei de Mediació Comunitària
Participació – Tècnica Centre Cívic
Salut – Tècnica de Salut
Institut Agustí Serra – Equip directiu/TIS
Escola Alcalde Marcet – Equip directiu /TIS
Escola Joan Maragall – Equip directiu /TIS
Centre Obert – Educadors
CEIF Can Puiggener – Equip directiu
Moviment d’esplais del Vallés – Tècnica suport PEE
Ensenyament - Assessora LIC
Secretariat Gitano
Projecte Codis
ICS: infermera CAP Creu Alta (referent de Salut Comunitària)
Espai Jove
Esplai La Baldufa
Associació Esportiva Can Deu
Escola d’adults – voluntària

Trobades trimestrals

1. Tenir actualitzat el diagnòstic de les situacions i problemàtiques al barri
dels infants, adolescents i joves de forma conjunta.
2. Prioritzar els objectius a treballar conjuntament amb els infants,
adolescents i joves del barri entre tots els serveis.

Breu descripció
dels objectius
treballats

3. Elaborar una programació conjunta d’activitats, mensual, que estigui
consensuada i sigui complementària.
4. Acordar actuacions unificades davant de situacions conflictives, tant a
nivell individual com a nivell comunitari.
5. Elaboració d’un instrument de traspàs d’informació dels informació dels
infants, adolescents o joves, entre serveis, així com de les derivacions.
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Nom de l’òrgan

Taula d’Infància Can Puiggener

Les principals activitats realitzades han estat:
• Protocol per a la resolució de conflictes amb infants, adolescents i
joves als equipaments i recursos del centre cívic de Can Puiggener.
• Puntualment des de la taula s’han dut a terme tallers per facilitar
l’abordatge de diferents temàtiques que han sorgit en el marc de la
taula.
• Coordinació d’actuacions específiques: festa intercultural, festa
d’hivern, programació estiu, etc.

Observacions

A partir de març del 2016 s’han constituït 3 comissions de treball, arran de
les necessitats detectades que s’han prioritzat: Adolescents i joves,
Gènere, i Convivència. Aquestes comissions treballen de forma periòdica
per definir els objectius estratègics i el desplegament de les actuacions
que se’n deriven. Les comissions es reuneixen mensualment al Centre
Cívic, mantenint el calendari de la Taula.
Trimestralment es convoca la Taula Gran amb l’objectiu de:
Donar informació genèriques (presentació de nous recursos/serveis,
activitats, etc.
Coordinar actuacions concretes a nivell de territori (festes,
programació estiu, etc.
Donar comptes de la feina desenvolupada per cada comissió de
treball.
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5. Informació econòmica
Regidoria d’Acció Social
PRESSUPOST
PROGRAMA

ÀMBIT

PROGRAMA

Genèric

Equips de Serveis Socials per l’atenció a
infants i adolescents

Projecte per millorar l’absentisme en
col·laboració amb entitats gitanes. 2017Absentisme i èxit 2018

escolar

Prestacions econòmiques d’urgència
social en concepte de material escolar.
Curs 2017-2018
7 Centres de tarda

Intervenció dels
educadors en el
medi obert i
comunitari

Projectes de
garantia
alimentària

Tallers de capacitació parental

15.000 €

82.000 €

97.000 €

252.000 €
9.000 €
16.000 €

SAF

6.000 €

SAIPS
Programa discapacitats

66.000 €

Punt de Trobada

88.000 €

454.000 €

Projecte d’educadors al carrer per a la
infància i l’adolescència. Curs 2017-2018

155.000 €

155.000 €

Partida extra per complementar els ajuts
de menjador escolar del Consell Comarcal

507.000 €

Prestacions econòmiques d’urgència
social en concepte de pagament de
l’alimentació en cantines d’instituts

8.000 €

Casals d’estiu amb menjador

20.000 €

Rebost solidari. Targeta aliments estiu

88.600 €

Prestacions econòmiques d’urgència
social en concepte de quota mensual i
menjador d’escola bressol

229.000 €

Prestacions
Accés casals d’estiu
d’urgència social
d’accés
Activitats extraescolars i de lleure
Altres

1.680.000 €

17.000 €

Mentoria

Serveis
d’intervenció
socioeducativa

1.095.000 €
585.000 €

EAIA + SIFE

PRESSUPOST
TOTAL

64.000 €
18.000 €

82.000 €

15.000 €

15.000,00 €

TOTAL REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL

3.335.600 €

Subvencions a entitats de l’àmbit
d’infància i adolescència 2017
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Regidoria de Cicles de Vida
ÀMBIT

Sensibilització
sobre els drets
dels infants

Definició i
planificació
Consell dels
Infants

Altres

PRESSUPOST
PROGRAMA

PROGRAMA

Dia Universal Drets Infants

4.611,47 €

Recursos Educatius:
- Memory: 2349,36 €
- Guia Convenció Drets Infants:
1139,82 €

3.489,18 €

Material del Consell

1.082,95 €

Adaptació del Reglament a
Lectura Fàcil

1.264,45 €

Estudis sobre infància

PRESSUPOST
TOTAL

8.100,65 €

2.347,40 €

17.184,42 €
6.127,44 €

23.311,86 €

TOTAL REGIDORIA DE CICLES DE VIDA

33.759,91 €

Web infància

Regidoria de Cultura
PRESSUPOST
PROGRAMA

PRESSUPOST
TOTAL

ÀMBIT

PROGRAMA

Generació de
ciutadania
culturalment
activa i cívica. La
llavor de la
convivència.

Creació i Difusió de les Arts

144.900 €

LaSala Miguel Hernández:
Festival el Més Petit de Tots

78.000 €

L’Estruch: Activitats familiars i
per a escolars

19.900 €

242.800,00 €

305.000 €

305.000,00 €

TOTAL REGIDORIA DE CULTURA

547.800,00 €

Programa de
Dinamització
Cultural

Cavalcada de Reis

Nota: A més d’aquests programes adreçats a infants/adolescents, des de la Regidoria de Cultura es
desenvolupen altres programes oberts a tota la ciutadania que inclouen algunes activitats pensades per
a la inclusió de la població infantil i/o adolescent, però de les quals es difícil determinat el pressupost
imputat. Per això, es faciliten els següents pressupostos globals per separat: Programa de preservació i
difusió del patrimoni (31.792,49 €), Programa de Dinamització Cultural (Festa Major i Festes Majors de
Barris) (447.890,71 €).
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Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
ÀMBIT

Acollida i Nova
Ciutadania

Diversitat i
Interculturalitat

PROGRAMA

PRESSUPOST
PROGRAMA

Programa d’acompanyament a
joves reagrupats*

6.000 €

Suport a l’aprenentatge del
català a joves refugiats

3.626 €

Rap de la convivència

3.450 €

Xarxa de prevenció del feixisme
als instituts

2.335,29 €

Programa de lleure juvenil amb el
poble gitano

7.011,73 €

Accions de sensibilització amb
joves gitanos sobre
l’antigitanisme i la memòria del
prorajmos

PRESSUPOST
TOTAL

9.626,00 €

1.573 €

Xarxa Antirumors – Trobades de
joves antirumors

1.906,84 €

16.277,26 €

Servei d’informació
Suport psicològic a fills de dones
i atenció a les
víctimes de maltractament
dones (SIAD)
masclista**

19.839,38 €

19.839,38 €

Cooperació

Ciutat i escola. Sensibilització per
a joves en matèria de persones
refugiades (CCAR, Creu Roja)

3.700 €

Ciutats defensores dels Drets
Humans (adreçat a adolescents i
joves)

2.000 €

Suport a activitats diverses de les
entitats de cooperació en
activitats de sensibilització com
el Cantem Àfrica, la Rodada
Popular, espectacles benèfics...

18.000 €

Formació i assessories en
gènere i cooperació, per
desenvolupar les línies de suport
a nenes, adolescents i noies
joves en projectes diversos de
cooperació internacional

3.292 €
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Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
ÀMBIT

PROGRAMA

Cooperació

PRESSUPOST
PROGRAMA

Ajut humanitari: Ajut
d’emergència a infants,
adolescents i joves afectats per
desastres naturals

10.000 €

Ajut humanitari: Prevenció de la
mutilació genital femenina a
nenes i noies a Gàmbia
(Fundació Wassu)

6.000 €

Convocatòria de subvencions:
Suport a projectes de cooperació
internacional gestionats per
entitats diverses, sovint a l’entorn
a l’educació o la capacitació
professional

210.000 €

Nou projecte d’agermanament
amb el Sàhara Occidental: Línia
destacable de suport a la
infància, l’adolescència i la
joventut, tant des de la ciutat com
en els campaments de persones
refugiades al terreny

45.000 €

Suport a l’acollida d’infants
sahrauís durant l’estiu amb
famílies sabadellenques
Festa central d’entitats catalanes
acollidores d’infants sahrauís

PRESSUPOST
TOTAL

4.800 €

10.000 €

312.792,00 €

TOTAL REGIDORIA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA

358.534,64 €

* Pressupost del 2018.
** SIAD: servei d’atenció psicològica infantil està contractat a través de la Fundació AGI. El contracte
inclou 20h d’atenció psicològica infantil a la setmana, i 25h d’atenció a dones, també setmanals. El cost
total dels dos serveis és de 44.638,60 euros l’any, exempt d’IVA. (Càlcul realitzat en funció de les 20h
d’atenció psicològica infantil)
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Regidoria d’Educació
ÀMBIT

Abandonament
escolar prematur

Millora del
rendiment
acadèmic

Pla Educatiu
d’Entorn

PROGRAMA
Projecte Posa-t’hi
Fira de la Formació Professional:
- Jornada d’orientació per
l’alumnat de 4t d’ESO
- Xerrades informatives
Tallers reforç ESO
Programa Lecxit
Pla Municipal de suport a
l’aprenentatge de llengües
estrangeres:
- Tallers d’estiu d’anglès
- Auxiliars de conversa a instituts
Tallers d’estudi assistit

PRESSUPOST
PROGRAMA

PRESSUPOST
TOTAL

47.680 €

50.000 €
3.210 €
2.200 €

97.680,00 €

27.907,50 €

33.317,50 €

48.976,75 €

48.976,75 €

MUS-E
Casal d’anglès

Tallers de salut
Beques de material, llibres i
lleure
Subvencions als centres perquè
puguin participar en els activitats
de Ciutat Escola
Subvencions per a activitats
extraescolars per a centres amb
situacions més desfavorides
Suport i promoció dels
programes d’activitats de lleure
duts a terme pels esplais i
Lluita contra la
entitats de lleure de la ciutat
segregació escolar
Estudi sobre les activitats
i desigualtats
extraescolars que s’organitzen
educatives
des de les escoles
Impuls dels ensenyaments
artístics:
- Cant coral i teatre en horari de
menjador: 21.073,35 €
- Projecte de guitarres a la zona
nord: 20.579,73 €

420.000 €

32.000 €

39.000 €

45.110 €

7.610 €

41.653,46 €
Tarificació social a l’Escola de
Música i l’Escola d’Art l’Illa i
aportació municipal
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Regidoria d’Educació
ÀMBIT

PRESSUPOST
PROGRAMA

PROGRAMA

Escoles Bressol Municipals
Centres educatius Escola Illa
municipals
Escola Municipal de Música i
Conservatori
Programa Ciutat i Escola
Tàndem família i escola
Els nois i les noies tenen la
Altres
paraula
Subvenció casals d’estiu
Subvenció casals d’hivern
Patis Oberts

PRESSUPOST
TOTAL

2.339.640 €
899.542,77 €

1.011.772,21 €
26.400 €
46.400 €

4.250.954,98 €

3.100 €
19.350 €
16.615 €
35.000 €

146.865,00 €

TOTAL REGIDORIA D’EDUCACIÓ

6.917.640,89€

Regidoria d’Esports
ÀMBIT

PRESSUPOST
TOTAL

PROGRAMA

Activitats del Consell Esportiu
Vallès Occidental Sabadell

Esport escolar

Altres

Subvencions als centres
escolars per a la pràctica
esportiva extraescolar
Gratuïtat per al programa Ciutat
Escola
Projectes d’integració a través
de l’esport, als barris:
- Can Puiggener: 30.000 €
- Torre-romeu: 14.000 €
- Arraona-Merinals: 1.075 € (un
mes)
- Ca n’Oriac: 2.000 € (dos
mesos)
- Les Termes: 12.000 €

105.000 €

60.000 €
10.000 €

58.000 €

233.000 €

30.000 €

30.000 €

TOTAL REGIDORIA D’ESPORTS

263.000 €

Programes aquàtics a l’estiu
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Regidoria de Joventut
ÀMBIT

Oficina Jove als
instituts

Xarxa d’Espais
Joves i Juvenils
Oficina jove de
Sabadell (Vapor
Codina

Altres

PRESSUPOST
PROGRAMA

PROGRAMA

Dinamització a l’aula a centres
de secundària: contractació de
personal

74.605 €

Campanyes bullying, afectivitat,
drogues, orientació contra la
violència

9.000 €

Desenvolupament d’accions per
al foment de la participació
dintre dels centres educatius de
secundària

4.000 €

PRESSUPOST
TOTAL

87.605,00 €

214.168 €

Gestió
Activitats i tallers

4.000 €

218.168,00 €

Assessories especialitzades

5.000 €

5.000,00 €

Suport a les entitats juvenils i
Espais autogestionats
Una tècnica de joventut (Capítol
1)

10.300 €
44.748,30 €

55.048,30 €

TOTAL REGIDORIA DE JOVENTUT

365.821,30 €

Nota: El pressupost de la Regidoria de Joventut no contempla el personal del Capítol 1.

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
ÀMBIT

Varis

PROGRAMA

PRESSUPOST
PROGRAMA

PRESSUPOST
TOTAL

Ciutat i Escola

4.989 €

Subvencions Agenda 21 escolar

7.000 €

11.989 €

TOTAL REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

11.989 €
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Regidoria de Mobilitat, Trànsit i Transport
ÀMBIT

PROGRAMA
Millora d’accessos als
entorns escolars*

Mobilitat

Programa Ciutat i Escola
amb Transports Urbans
de Sabadell (TUS)
Servei de reforç de transport
al sector de la Serra:
curs 2016-2017
Subvenció transport públic
per a joves als instituts
del sector de la Serra:
T-16
Campanya targeta transport
públic T-16

Transport

PRESSUPOST
PROGRAMA
60.000 €

PRESSUPOST
TOTAL
60.000,00 €

4.232,50 €

84.633,29 €

2.242 €
1.040,40 €

92.148,19 €

TOTAL REGIDORIA DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT

152.148,19 €

* Pressupost aproximat.

Regidoria de Participació
ÀMBIT

PROGRAMA

Participació

Projecte participatiu Construint
Ciutat*
Accions de mediació**
Projecte Saba: sou tècnic
auxiliar de gestió

PRESSUPOST
PROGRAMA
340.000 €

PRESSUPOST
TOTAL
340.000 €

20.912 €
1.100 €

Mediació
Xerrades sobre voluntariat:
- Tècnic auxiliar de gestió:
2.500€
- Auxiliar d’administració: 1.500€

4.000 €

26.012 €

TOTAL REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ

366.012 €

* Part imputada del pressupost a infants i adolescents.
** Costos del Capítol 1 relatius a la dedicació del 50% de la jornada d’una persona tècnica de l’equip de
mediació.
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Regidoria de Promoció Econòmica
ÀMBIT

PROGRAMA

Abandonament
escolar
prematur

Coneixement d’Oficis. Curs
2017-2018 per a joves a partir 15 anys)

PRESSUPOST
PROGRAMA

64.419 €

PRESSUPOST
TOTAL

64.419,00 €

Coneguem el mercat laboral (per
a joves a partir 15 anys)

42.555 €

Sensibilització empresarial:
Cultura Emprenedora a l’Escola
(a partir 10 anys)

Programes de sensibilització (a
partir 13 anys)

Programes de
suport als joves
per formar-se i
treballar fins als
18 anys

Programes de Formació
Professional Inicial (PFI). Any
2017 (per a joves d’entre 16 i 21 anys)
Cases d’Oficis/Treball als Barris.
Any 2016 (per a joves d’entre 16 i 25
anys)

31.450 €

107.206 €

406.173,12 €

Accions integrades per joves /
Treball als Barris. Any 2016 (a
partir 16 anys)

90.524,40 €

Xarxa d’Impulsors. Curs 20172018 (a partir 16 anys)

42.666,67 €

‘Joves per Ocupació 2017’

277.800 €

998.375,19 €

TOTAL REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.062.794,19€
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Regidoria de Salut
ÀMBIT
Habilitats socials,
promoció del
benestar, gestió de
les emocions

Alimentació
saludable i exercici
físic

Higiene, salut
bucodental i
descans

Prevenció del
tabaquisme

Sexualitat i
afectivitat

PRESSUPOST
PROGRAMA

PROGRAMA

PRESSUPOST
TOTAL

Tallers de 9 sessions per a
adolescents de cicles formatius;
tallers i sessions participatives per
a mares i pares; programes “somhi” i “reprenem-ho” per a tercer i
quart d’ESO.
Treball amb escoles, instituts i
mares i pares. Inclou activitats de
diferents formats que es programen
amb els centres educatius p. ex.
gimcana dieta mediterrània
(primària), trobades esportives o
activitats vinculades al projecte
MABIC o ECOPREV de prevenció
de trastorns alimentaris
(secundària). Vinculat a treball als
barris o plans educatius d’entorn.
En el marc dels plans d’entorn,
salut als barris permet programar
activitats sobre alimentació
saludable i exercici físic, però
també sobre higiene a primària:
- Alimentació i salut bucodental
(cicle inicial)
- Exercici físic (cicle mitjà)
- Descans i higiene de la son (cicle
superior)
“Entorns sense fum” campanya de
sensibilització per a equipaments
educatius i entorns freqüentats per
a adolescents i infants
Campanya de sensibilització anual
3r ESO.
Videofòrums per a joves i
adolescents (cicles formatius).

Assessorament a professorat.
Campanya de sensibilització de
què parlem quan parlem de
drogues (alcohol, tabac i cànnabis)
Prevenció de
drogodependències per 4art d’ESO.
Aventura de la vida per alumnat de
primària
Servei d’Assessorament i
Informació en Drogues – SAID
Altres
(inici: mitjans setembre
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247.651,76 €

247.651,76 €

30.500 €

30.500,00 €

TOTAL REGIDORIA DE SALUT

278.151,76 €
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Policia Municipal de Sabadell
PRESSUPOST
PROGRAMA

ÀMBIT

PROGRAMA

Educació

Educació viària:
- Sou de dos agents d’educació
viària: 45.600 €
- Materials 3.308,09 €
Accions educatives de la unitat
canina

Altres

PRESSUPOST
TOTAL

48.908,09 €
7.583,50 €

56.491,59 €

3.058,92 €

3.058,92 €

TOTAL POLICIA MUNICIPAL

59.550,51 €

Accions de la divisió de menors*

* Càlcul del pressupost: L’ordenança fiscal número 3.3 determina que la prestació de servei per hora o
fracció d’un agent de policia és de 35,16 €. La mitja d’atenció en cada cas ha estat d’una hora aprox. I al
2017 van ser atesos total de 87 casos de menors.
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6. Valoració global
Sabadell és una ciutat amb un gran
nombre de projectes i accions dirigides
a millorar la qualitat de vida de la
Infància i l’adolescència i molts/es
professionals
que
hi
treballen
diàriament amb aquesta finalitat. Cada
àrea i departament parteix d’una
detecció de necessitats sectorials, i un
disseny de plans, projectes i programes
específics que garanteix una lògica
coherent i una trajectòria continuada
pel que fa a les prioritats. En la majoria
dels casos, la infància i l’adolescència
és una etapa important a la que es
destina una gran quantitat de recursos i
esforços. Ens agradaria destacar
especialment:
• Polítiques educatives orientades a
treballar l’èxit educatiu.
• Accions
d’acompanyament
de
l’alumnat en el seu itinerari formatiu
professional i acadèmic i també en
la transició cap al món laboral
• Activitats dirigides a la promoció de
la salut a través de l’empoderament
personal i comunitari
• Activitats culturals a la ciutat
orientades al públic familiar, infantil i
juvenil.
Important
xarxa
de
biblioteques i entitats de lleure que
reben suport municipal
• Projectes i serveis orientats a joves
de la ciutat. Oficina Jove referent per
molta
població
jove.
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• Activitats culturals a la ciutat
orientades al públic familiar, infantil i
juvenil.
Important
xarxa
de
biblioteques i entitats de lleure que
reben suport municipal
• 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

L’existència de tots aquests projectes,
programes i accions no està exempt de
reptes. No només per la detecció de
problemàtiques i la segregació que
podem trobar d’algunes d’elles (fracàs
escolar, absentisme, infància en risc,
dificultats d’accés a serveis i activitats,
convivència a les aules, i manca i
manteniment dels espais de joc).
També per la manca una visió comuna
i una estratègia compartida que marqui
un full de ruta per als propers anys per
totes les àrees i departaments i, en
definitiva, per l’accés municipal. És això
precisament el que el Pla Local
d’Infància i Adolescència pretén
esmenar.
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Sens dubte, presentar-se a aquesta
convocatòria i adquirir un compromís
amb el Pla Local d’Infància i
Adolescència denota una clara voluntat
política per l’atenció de la IA. Un
exemple més clar d’això i una clara
aposta per l’atenció de la població
infantil més vulnerable està en
l’augment substancial del pressupost
d’acció social per aquests temes (65%)
durant l’any 2016-2017, així com un
augment d’altres partides relacionades
amb la cobertura de necessitats
bàsiques (beques, rebost solidari i
casals d’estiu amb menjador).

compta amb un òrgan de participació:
‘Els nois i les noies tenen la paraula’.
Ara bé, per una ciutat com Sabadell es
considera necessari comptar amb un
espai més ampli, representatiu i amb
intervenció reglada en la vida pública
de la ciutat. És per això que ja durant
l’any 2017 es va iniciar el procés de
disseny i constitució del Consell dels
Infants que acabarà de constituir-se al
juny del 2018.

En aquesta mateixa línia –la d’atenció
a la població més vulnerable– cal
destacar en positiu l’existència de 7
centres d’intervenció socioeducativa i la
previsió d’obrir un més en els propers
anys (recollit al Pla d’Acció). Així com
una xarxa de professionals ben
coordinada per la detecció i intervenció
en casos de necessitats. Ara bé, això
no està exempt de reptes. Tot i que hi
ha una clara voluntat per desplegar
iniciatives
més
comunitàries
i
sistèmiques de cara al treball amb la
IA, les professionals d’acció social
continuen desbordades pel treball
social individual i la tramitació de
prestacions.
Finalment, com a repte més important,
la ciutat de Sabadell es planteja la
necessitat d’ampliar i intensificar la
participació
de
la
infància
i
l’adolescència de Sabadell ampliant
així la seva incidència en els afers
públics. Actualment, Sabadell ja
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