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1. Presentació 

 

L‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha elaborat aquest Pla Local de la Infància i de 

l‟Adolescència (PLIA) del municipi amb la voluntat de conèixer la situació actual dels 

infants (de 0 a 12 anys) i adolescents (de 12 als 18 anys) per definir noves accions que 

incideixin en el seu benestar o redefinir accions que ja s‟estaven realitzant perquè 

siguin més efectives. Per aquest motiu, en una primera etapa, s‟ha elaborat la 

diagnosi1 sobre la situació d‟aquest col·lectiu analitzant d‟una manera integral les 

accions que desenvolupa l‟Ajuntament destinades a ells. En una segona etapa, s‟ha 

identificat els reptes2 a superar. I finalment, s‟han elaborat unes accions de millora a 

implementar per millorar la situació dels infants i adolescents de Sant Cugat del Vallès. 

Per tant, el PLIA és el instrument que ha identificat les noves accions a desenvolupar 

en matèria d‟infància i adolescència i com millorar aquelles que ja s‟estaven 

implementant. 

 

La voluntat del projecte ha estat implicar els agents socials del territori, els infants i els 

adolescents i els diferents serveis tècnics municipals en una estratègia conjunta 

d‟actuació. Sant Cugat del Vallès ja portava una important tasca realitzada en el 

foment de les polítiques destinades als infants i les seves famílies, i fruit d‟això ja va 

obtenir el reconeixement d‟UNICEF com “Ciutat Amiga de la Infància” l‟any 2012, fet 

que constata la tasca feta per l‟Ajuntament en aquest àmbit.  

 

Sant Cugat compta amb un important percentatge de població benestant i amb molts 

serveis i recursos a l‟abast, però és necessari vetllar per a què aquells infants que es 

troben en una situació més desafavorida també puguin accedir a aquests serveis i 

recursos que ofereix la ciutat. Com a missió el PLIA es va marcar garantir l‟accés als 

recursos a tots els infants de Sant Cugat del Vallès per cobrir les necessitats 

fonamentals per al seu desenvolupament personal, tenint present la situació social i 

econòmica del moment. També es considera fonamental, tot i que ja hi ha molt camí 

fet, seguir treballant i aprofundint en el reconeixement i desenvolupament del infant 

com a subjecte de ple dret a Sant Cugat del Vallès. 

                                                           
1
Consulteu “Diagnòstic de la infància i l‟adolescència de Sant Cugat del Vallès”. 

2
 Consulteu “Conclusions del diagnòstic i reptes de futur pla d‟infància i adolescència de Sant Cugat”. 
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2. Marc de treball del Pla Local d’Infància i Adolescència 

 

Existeix un ampli context normatiu que fa referència a la infància. Des de la Convenció 

sobre els Drets de l‟Infant aprovada per l‟Assemblea General de les Nacions Unides 

l‟any 1989, passant per la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, fins a la 

recent Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i de l‟adolescència. 

 

Cal, doncs, tenir en compte aquest marc normatiu aprovat el 12 de maig de 2010, que 

dota la legislació catalana d‟una norma que abraça tota la infància i l‟adolescència, tant 

la que es troba en situació de risc o desprotecció com la resta, visualitzant l‟infant i 

l‟adolescent com a subjecte de drets i d‟oportunitats que pot exercitar per si mateix. 

Entre les novetats i reptes que planteja, podem destacar: 

 

 Transversalització de les polítiques d’infància i adolescència. Fomenta una 

revisió global del dret i de les polítiques públiques des del prisma de la 

preeminència de l‟interès de l‟infant o adolescent: tota política i tota norma (llei, 

decret...) hauran de ser avaluades des de la perspectiva dels infants i 

adolescents, per garantir que inclouen els objectius i les accions pertinents 

adreçats a satisfer el seu interès superior. 

 

 Creació de taules territorials d’infància com a òrgans col·legiats que han de 

coordinar, impulsar i promoure les polítiques d‟infància arreu del territori, donar 

viabilitat a la coordinació i al treball en xarxa de tots els professionals que 

treballen en temes d‟infància. 

 

 Prevenció. Les administracions públiques han de desenvolupar les actuacions 

necessàries per prevenir les situacions que són perjudicials per al benestar o el 

desenvolupament integral dels infants i adolescents. 

 

 Model nou de protecció de la infància i l’adolescència. Es configura un 

sistema descentralitzat de protecció, fonamentat en la distinció entre les 

situacions de desemparament i les de risc, mantenint la competència de la 

Generalitat quan es tracta d‟infants i adolescents desemparats i atribuint-la als 

ens locals si afecta infants i adolescents en situació de risc. 
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Per la seva banda, UNICEF estableix que el Pla Local d‟Infància i Adolescència ha de 

tenir un seguit de característiques que es poden sintetitzar en 9 punts: 

 

1. Ha d‟estar basat en la Convenció sobre els Drets de l‟Infant. 

2. Ha de promoure la no discriminació i tenir en compte tots els nens i les nenes. 

3. Ha d‟establir prioritats i fites amb un calendari d‟execució i assignar recursos 

econòmics i humans per a la seva implementació. 

4. S‟han de realitzar àmplies consultes durant l‟elaboració del Pla. 

5. El Govern Local ha d‟assumir el Pla com una prioritat de les seves polítiques. 

6. El Pla ha d‟estar vinculat al conjunt de la planificació municipal. 

7. Ha de garantir l‟aplicació efectiva de les accions incloses en el Pla. 

8. Ha de ser difós i donat a conèixer per tots els implicats en la seva aplicació. 

9. Ha de ser revisat periòdicament. 

 

La voluntat de l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha estat treballar aquest PLIA 

des de les premisses i continguts que UNICEF estableix a l‟hora d‟elaborar un Pla 

Local d‟Infància i adolescència. 

 

S‟han respectat els àmbits d‟anàlisi fonamentals: 

 

 Família, infants i adolescents. 

 Escola, Educació i Ensenyament. 

 Cultura, oci, temps lliure i joc. 

 Espai públic i mobilitat segura. 

 Participació. 

 

Respecte els àmbits de sostenibilitat ambiental i cooperació al desenvolupament, s‟han 

abordat des de la perspectiva local d‟un municipi com Sant Cugat del Vallès, que 

incideixen, en el cas de la sostenibilitat ambiental en l‟àmbit de la mobilitat i l‟espai 

públic, i en el cas de la cooperació al desenvolupament a les polítiques de foment del 

voluntariat i a la participació cívica dels infants i adolescents en el seu entorn més 

immediat, la ciutat.  

 

Finalment, l‟àmbit de salut i serveis mèdics, no s‟ha abordat tenint present que 

l‟administració local no té competències en l‟àmbit de salut. 
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De la mateixa manera, s‟ha considerat el públic destinatari del PLIA, els infants i 

adolescents de 0 a 18 anys tal i com estableix UNICEF. Però, s‟ha tingut present, que 

el mateix Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està elaborant el seu Pla Local de 

Joventut, que també comprèn les polítiques destinades a la franja d‟edat 13-18 anys, i 

per tant, alguns dels reptes i objectius identificats en la fase de diagnosi s‟ha valorat 

preferible desenvolupar-los en el Pla Local de Joventut. 
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3. Context demogràfic i territorial de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat del Vallès té una població de 88.052 persones (juny de 2014) en un terme 

municipal amb una superfície de 48.23 km2, amb una densitat de 1.825 habitants/km2. 

Si analitzem les dades demogràfiques actuals, podem observar la següent distribució 

poblacional per franges d‟edat l‟any 2013: 

 

 

Estructura de la població per edats. Font: Diputació de Barcelona, 2013 

 

Com podem comprovar, Sant Cugat del Vallès és una població amb un percentatge 

d‟infants i adolescents molt elevat. Els infants, un total de 14.860 suposen un 16,88 % 

de la població. Mentre que els adolescents, 5.743, representen un 6,52%. És a dir, a 

Sant Cugat hi ha 20.603 menors d‟edat, que suposen un 23,40% de la població. Per 

tant una de cada quatre persones de Sant Cugat és menor d‟edat. La tendència, 

observant les dades, és que la població seguirà sent molt jove durant els propers anys 

i el municipi seguirà creixent. Ara bé, com a tendència, s‟observa que el grup que 

augmentarà proporcionalment d‟una manera més important durant els pròxims 5 anys 

seran els adolescents. 

 

Sant Cugat del Vallès està ubicat en la comarca del Vallès Occidental i limita amb els 

municipis de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Molins de Rei, El Papiol i Sant 

Quirze del Vallès. El municipi s‟estructura en diferents zones, amb una zona Centre 

amb un continu urbà amb diferents barris (nucli antic, Coll Favà, Eixample Sud, etc.); i 

quatre barris, Mira-sol, Valldoreix, Les Planes i La Floresta. Administrativament, 
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Valldoreix és una entitat municipal descentralitzada de Sant Cugat del Vallès. Cada 

una d‟aquestes àrees presenta realitats força diferents des del punt de vista de volum 

de població i tipologia urbanística i habitatges: mentre que el Nucli i Mira-sol tenen una 

configuració compacta amb molt habitatge plurifamiliar i unifamiliar, les zones de 

Valldoreix, La Floresta i Les Planes són zones bàsicament constituïdes per cases 

aïllades i més dispersió territorial.  

 

Aquest fet es reflecteix en la distribució dels recursos i equipaments municipals, 

especialment aquells de caire cultural i administratiu. Molts d‟aquests equipaments 

s‟ubiquen en el Nucli Antic, tot i que alguns equipaments municipals de proximitat 

estan distribuïts arreu del territori, com són els Casals de Barri a Les Planes, La 

Floresta i Mira-sol. En tot cas, això no evita una lògica centralització dels principals 

recursos i serveis públics a la zona Centre fruit d‟una major densitat i volum de 

població, però obliga a contemplar quines estratègies i accions es poden impulsar per 

minimitzar o pal·liar les dificultats d‟accés dels infants i adolescents i les seves famílies 

que viuen en les zones més perifèriques de Sant Cugat per accedir a determinats 

recursos: Biblioteques, Casa de Cultura, Casal de Joves TorreBlanca, Teatre-Auditori, 

Museu del Monestir, Escola Municipal de Música, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cugat_del_Vall%C3%A9s
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4. Objectius del Pla d’Acció 
 

Fruit de tot el treball realitzat3 i un exercici de priorització dels objectius a desenvolupar 

durant aquests propers cursos (2014-2015, 2015 - 2016), en la fase de propostes del 

PLIA, es va optar per traduir els15 reptes que identificava la diagnosi realitzada en 15 

objectius del Pla d‟Acció. 

 
Àmbits 
d’anàlisi 

 
Reptes identificats en la fase de 
diagnosi 

 
Objectius prioritzats pels cursos 
2014-2015 i 2015-2016 

 
 
 
 
 
Família, 
infants i 
adolescents 

1. Cobrir les necessitats bàsiques de 
tots els infants de Sant Cugat del 
Vallès. 

Definir què es consideren les necessitats 
bàsiques dels infants per garantir la seva 
cobertura a Sant Cugat. 

2. Promocionar les activitats de 
socialització entre tots els infants i 
adolescents. 

Afavorir l‟accés de l‟alumnat a activitats 
complementaries. 

3. Desenvolupar l‟infant com a subjecte 
de ple dret a Sant Cugat del Vallès. 

Difondre Sant Cugat, Ciutat amiga de la 
Infància i els Drets dels Infants a Sant Cugat. 

4. Dinamitzar la Taula d‟Infància com 
espai de coordinació tècnica. 

Potenciar el paper i el desplegament de la 
Taula d‟Infància de Sant Cugat. 

5. Redefinir la política municipal de 
Centres oberts. 

Reorientar els Centres Oberts 

 
 
 
Escola, 
educació, 
ensenyament 
 

6. Aprofitar en tot el potencial de les 
TIC i prevenir les amenaces d‟un mal 
ús. 

Formar i sensibilitzar en el bon ús de les TIC  
per aprofitar tot el seu potencial educatiu i 
prevenir del mal ús. 

7. Dinamitzar el Consell Escolar 
Municipal com espai de treball dels 
agents vinculats a l‟educació. 

Millorar el funcionament del Consell Escolar 
Municipal (CEM) com a òrgan participatiu de 
la ciutat en els afers locals educatius. 

8. Adaptar la política municipal referent 
a les Escoles Bressol per adequar-la 
al context actual. 

Adaptar l‟oferta referent a les Escoles Bressol 
per adequar-la al context i la situació actual. 

 
 
 
Cultura, oci, 
temps lliure i 
joc 

9. Promocionar l‟esport femení 
adolescent donant continuïtat a 
l‟esport infantil i equiparant-lo l‟esport 
masculí. 

Promocionar l‟esport femení adolescent 
donant continuïtat a l‟esport infantil i 
equiparant els recursos, les alternatives i el 
suport que rep l‟esport masculí. 

10. Valorar les activitats i serveis dirigits 
al col·lectiu adolescent. 

Oferir espais i alternatives culturals i de lleure 
per a adolescents de 13 a 17 anys 

11. Redefinir la política municipal 
d‟equipaments culturals/ educatius. 

Valorar l‟oferta referent als equipaments de 
titularitat municipal i altres activitats de l‟àmbit 
associatiu i privat. 

 
 
Espai públic i 
mobilitat 
segura 

12. Promocionar l‟ús de l‟espai públic per 
part dels infants i els adolescents. 

Promocionar l‟ús de l‟espai públic de lleure i 
oci adreçat als infants i els adolescents, 
millorant-ho i dinamitzant el seu ús entre els 
infants i adolescents. 

13. Facilitar la mobilitat segura dels 
infants i adolescents. 

Facilitar els elements que afavoreixin una 
mobilitat segura dels infants i adolescents. 

 
 
 
 
Participació 
 

14. Dinamitzar el Consell d‟Infants per 
incrementar la seva incidència en la 
ciutat. 

Elaboració d‟una proposta de dinamització del 
Consell dels Infants vinculant als centres 
d‟ensenyament per implicar més infants de la 
ciutat. 

15. Fomentar canals de participació 
activa dels adolescents de Sant 
Cugat del Vallès. 

Fomentar la participació activa dels i les 
adolescents en la ciutat, promovent 
mecanismes i canals de participació i 
fomentant el voluntariat i l‟Aprenentatge servei 
com a instrument de treball amb/en la 
comunitat. 

 

A partir d‟aquí, en aquest Pla d‟Acció es desenvolupen aquests 15 objectius 

identificant la situació actual, les línies de treball i els indicadors d‟avaluació. 

                                                           
3
Vegeu document de Diagnòstic i document de Reptes del PLIA, Ajuntament de Sant Cugat, 2013. 
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5. Criteris d’elaboració del Pla d’Acció 

 

Respecte a la metodologia d‟elaboració del Pla d‟Acció, és fonamental tenir present 

que el criteri principal que s‟ha tingut en compte ha estat desenvolupar les línies de 

treball que es derivaven dels reptes identificats en la fase de diagnosi. Això ha implicat 

posar l‟accent principalment en les estratègies i accions que impliquin un canvi i 

marquin una línia a seguir en els propers anys, identificant aquelles accions de millora 

que es planteja per al pròxim any i la seva continuïtat.  

 

En aquest sentit, s‟ha fet un exercici de priorització tenint en compte les necessitats i 

els recursos de que disposa l‟Ajuntament de Sant Cugat. Això ha afavorit la utilització 

de diversitat de metodologies, tècniques i espais de treball, atenent a les diferències 

de continguts, els agents implicats i el moment intern de l‟organització municipal per 

desenvolupar cadascuna de les accions plantejades. En el següent quadre s‟especifica 

la metodologia principalment utilitzada per al desenvolupament de cada objectiu. Val a 

dir que en tots els casos s‟ha acompanyat amb la lectura i anàlisi de documentació i/o 

dades.  

 

 
Afavorir l’accés de 

l’alumnat a activitats 

complementaries 

extraescolars 

 
Formació i 

sensibilització en el 

bon ús de les TIC 

Promocionar 

l’esport femení 

adolescent  

Difondre Sant Cugat, Ciutat amiga 

de la Infància i els drets dels 

infants a la ciutat  

complementaries extraescolars 

 

Facilitar els elements que 

afavoreixin una mobilitat segura 

dels infants i adolescents 

complementaries extraescolars 

 

Fomentar la participació activa 

dels adolescents de Sant Cugat 

del Vallès en la comunitat 

Millorar el funcionament del Consell 

Escolar Municipal (CEM) com a òrgan 

participatiu de la ciutat en el afers locals 

educatius 

 

Promocionar l’ús de l’espai públic de lleure i 

oci adreçat als infants i els adolescents, 

millorant-ho i dinamitzant del seu ús entre 

els infants i adolescents 

 

Adaptar la política municipal referent a 

les Escoles  Bressol per adequar-la al 

context i la situació actual 

 

Afavorir l’accés de l’alumnat a activitats 

complementaries extraescolars 

 

Sessions tècniques de treball  

 

Sessions de treball amb els 

agents interns i externs de 

l'àmbit 

 

Definir què es consideren les necessitats bàsiques 

dels infants per garantir la seva cobertura a Sant 

Cugat 

 

Oferir espais i alternatives culturals i 

de lleure per a adolescents de 13 a 

17 anys 

Dissenyar una estratègia de treball per implicar els centres 

d’ensenyament en la dinàmica de treball del Consell dels 

Infants 

 Potenciar el paper i el 

desplegament de la Taula 

d’Infància de Sant Cugat 

Treball intern de la 

Regidoria d'Educació 

 

Treball intern d'INDIC 
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Per tant, cada línia s‟ha desenvolupat en funció del potencial del plantejament inicial 

respectant les voluntats i les capacitats de l‟organització i dels agents implicats. Aquest 

criteri es pot veure reflectit en la formulació de les línies d‟actuació i accions de cada 

apartat del document.  

 

És aconsellable, doncs, analitzar cada línia de treball en si mateixa. En aquest sentit, 

aquest objectiu es veu reflectit en la continuïtat organitzacional proposada, diferenciant 

entre els òrgans institucionals de seguiment integral de les actuacions dirigides a la 

infància i l‟adolescència i el treball i tasques per portar a terme cada línia.  

 

Per a facilitar el seu desenvolupament futur el procés d‟elaboració contemplava 

elements estratègics que incideixen en la seva implementació futura, en especial, 

vetllar per la implicació de tota l‟organització municipal, i els agents socials i els propis 

infants, no només en la fase d‟implementació sinó també en la d‟elaboració del Pla. 

 

Per aquest motiu tot i el suport de la Diputació de Barcelona i l‟externalització 

d‟algunes tasques del PLIA, el projecte ha requerit i comptat amb la implicació dels i 

les responsables municipals, tant tècnics com polítics.  
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6. Desenvolupament del Pla d’acció  

 

Aquest apartat desenvolupa cada objectiu ordenat per àmbits segons el criteri 

d‟UNICEF, contextualitzant la situació de partida i explicitant les línies d‟actuació a 

desenvolupar i els indicadors d‟avaluació. 

 

Família, infància i adolescència 

 

1. Definir què es consideren les necessitats bàsiques dels infants per 

garantir la seva cobertura a Sant Cugat. 

 

Un dels objectius prioritaris d‟aquest Pla d‟Acció és garantir les necessitats bàsiques 

dels infants de Sant Cugat. Des dels responsables polítics i tècnics es considera un 

objectiu fonamental al que no es pot renunciar, tenint present que Sant Cugat ja 

realitza una important tasca per cobrir aquestes necessitats bàsiques mitjançant la 

tasca realitzada pels serveis socials bàsics en la línia de suport a les famílies i els 

infants i adolescents. 

 

Línia d’actuació.  

 

Línia1.1. Crear un grup de treball amb els referents de l‟àmbit polític i tècnic de les 

àrees de serveis socials, educació i cultura i joventut.  

 

Es proposa la creació d‟un grup de treball amb els referents de l‟àmbit polític i tècnic 

de les àrees de serveis socials, educació i cultura i joventut. La finalitat és reflexionar i 

definir la concepció de les necessitats bàsiques del infants i adolescents, per establir el 

llindar de quin grau de benestar cal garantir, i quin cal promoure en el benestar dels 

infants i adolescents.  

 

Per centrar aquesta reflexió creiem interessant aportar el treball realitzat per la 

Generalitat de Catalunya a través del Pla Director d‟Infància i Adolescència, que en el 

seu annex número 3 del Marc Conceptual estableix que: 

 

La desprotecció infantil es pot afrontar des de la percepció d’allò que hauria de ser 

garantit: les necessitats bàsiques, i allò que no hauria de passar mai: el 
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maltractament infantil.(...) Les polítiques públiques a la infància i l’adolescència han 

de partir de la cobertura i satisfacció de les necessitats bàsiques infantils. 

 

La principal aportació de les necessitats bàsiques infantils és que esdevenen la 

frontissa entre el benestar i la qualitat de vida i el maltractament infantil.  

 

Són les condicions que requereix l’esser humà per desenvolupar-se, entenent que 

per un bon desenvolupament qualsevol persona infant i adolescent precisa d’unes 

condicions determinades.  

 

Partint d‟una primera reflexió dels espais de treball polític – tècnic sembla que 

s‟equipara necessitats bàsiques a les que Fèlix López4 anomena “necessitats de 

caràcter físic - biològic” que tenen a veure amb “l’alimentació, la temperatura, la 

higiene, etc.”. És a dir, amb altres paraules, “l‟alimentació, el vestir i l‟habitatge”. 

 

Avaluació 

 

 Creació del grup de treball polític/tècnic amb referents de les àrees de serveis 

socials, educació i cultura i joventut per debatre les necessitats bàsiques que 

cal garantir, i les necessitats dels infants i adolescents que cal promoure. 

 Establiment d‟un quadre de necessitats bàsiques garantides i les accions que 

desenvolupa l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per garantir-les. 

 

2. Afavorir l’accés de l’alumnat a activitats complementaries (escolars i 

extraescolars). 

 

L‟Ajuntament de Sant Cugat ofereix un Pla de dinamització educativa com a eina útil i 

estratègica en tant que realitza un recull sistemàtic d‟activitats, propostes i recursos 

educatius que complementa la formació del projecte educatiu de l'escola. Aquest 

instrument intenta afavorir l‟accés a activitats de diferents àmbits a tots els infants i 

adolescents escolaritzats al municipi i facilita la informació, selecció d‟activitats i 

planificació al professorat. Respecte a les activitats del Pla de dinamització educativa, 

s‟ha fet una priorització i s‟ha establert aquelles que són bàsiques per mantenir la seva 

gratuïtat i aquelles que no, passant a ser de copagament (amb un 50% assumit per 

l‟Ajuntament) o de pagament íntegre de l‟activitat. 

                                                           
4

Marc conceptual del Pla director d‟infància i adolescència de Catalunya. Annex núm. 3, maig 2009.  
Generalitat de Catalunya. 
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Més enllà, en horari extraescolar, existeixen un seguit d‟activitats complementàries que 

els infants inclouen com a via d‟aprenentatge en altres àmbits i socialització amb altres 

infants. Aquestes activitats són organitzades per institucions públiques, com l‟OMET, 

associacions i entitats de diferents àmbits, com les AMPA o el Club Muntanyenc de 

Sant Cugat, o d‟iniciativa privada.  

 

Tot i el suport que ofereix l‟Ajuntament de Sant Cugat a les famílies per intentar facilitar 

l‟accés de totes les famílies als recursos i serveis que ofereix la ciutat, la diagnosi 

apuntava la necessitat de valorar com encarar una situació en la que els recursos 

econòmics de les famílies condicionen i determinen força l‟accés a determinats serveis 

i recursos. Així, tot i que hi ha molts serveis i activitats bonificats, el fet d‟haver 

d‟assumir part del cost de les activitats genera un biaix en l‟accés de determinades 

famílies a algunes activitats i recursos en la mesura que aquestes no poden pagar ni 

part de l‟activitat o servei. 

 

L‟impacte del pagament de les activitats complementàries preocupa als tècnics i 

professionals consultats ja que consideren que provoca que part de la població no 

pugui accedir-ne. Cal tenir en compte que les ajudes que s‟ofereixen a nivell públic són 

per a necessitats bàsiques, però no per a la pràctica d‟activitats esportives o de lleure. 

En època de bonança, quan hi havia menys casos i es disposava de més recursos, el 

Pla Educatiu d‟Entorn de la Generalitat de Catalunya oferia una varietat d‟activitats 

gratuïtes, i fins i tot les AMPA i les escoles podien pagar activitats a aquells que no 

s‟ho podien permetre, però en l‟actual context de retallades i l‟augment de la demanda 

ja no es poden cobrir totes les necessitats. Respecte als Casals d‟estiu, l‟Ajuntament sí 

que cobreix una part del pagament dels infants amb necessitats econòmiques i socials 

específiques.  

 

Línies d’actuació  

 

Així doncs, per pal·liar aquesta situació, l‟Ajuntament de Sant Cugat estableix 

desenvolupar diferents línies d‟actuació:  

 

Línia 2.1. Ajuts econòmics a famílies per a realitzar activitats extraescolars  
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Aquesta línia de treball es gestiona des de Serveis Socials per aquelles famílies 

usuàries del servei que es considera necessari que desenvolupin una activitat 

extraescolar. 

 

Línia 2.2. Facilitar l‟accés a infants amb necessitats especials a les activitats 

esportives: projecte d‟integració d‟alumnat a activitats esportives 

 

Aquest projecte neix amb la voluntat del Pla Educatiu d‟Entorn de Sant Cugat de 

garantir l‟equitat en la participació de l‟alumnat en les activitats complementàries, 

afavorir la convivència i la socialització en un pla d‟igualtat en totes les activitats per un 

millor accés al coneixement i la cultura. Els criteris establerts per l‟accés de l‟alumnat 

PEE per a beques a activitats esportives són:  

 

- Infants de 3 a 12 anys dels centres educatius de primària del PEE: Escola 

Collserola, Escola l‟Olivera, Escola Joan Maragall i Escola La Floresta 

- Alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides. 

- Alumnat nouvingut. 

- Alumnat en els quals la precarietat econòmica i laboral de la seva família 

impedeix que participin en activitats que tenen despesa econòmica. 

- Alumnat sense duplicitat d‟ajut per aquest tipus d‟activitats. 

- L‟alumnat haurà d‟assumir el cost de l‟assegurança i del material.  

 

 

El projecte ha de ser sostenible per tant la reserva de places serà de màxim 2 per 

activitat sempre que l‟activitat hagi arribat al mínim d‟inscripcions. 

 

 

El procediment consta de diferents passos:  

 

a) Els centres elaboraran un llistat amb la proposta d‟alumnat prioritari susceptible 

a ser becat, especificant un seguit de dades de l‟infant. 

b) Aquestes fitxes caldrà enviar-les a finals de setembre a la dinamitzadora del 

PEE. 

c) L‟Oficina Municipal d‟Esports per a Tothom (OMET), un cop finalitzat el període 

d‟inscripcions, elaborarà un llistat de les places disponibles a cada centre, es 

tindrà en compte el nombre d‟inscripcions i les característiques dels infants 

inscrits a cada activitat.  
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d) Seguidament, la Comissió Permanent del Pla Educatiu d‟Entorn (PEE) 

conjuntament amb el tècnic municipal d‟esports, el responsable de l‟empresa 

responsable de les activitats esportives Team Partners, i l‟empresa Paidos com 

a gestora d‟activitat extraescolars en tres dels centres de PEE, assignaran les 

places tenint en compte cada sol·licitud, la disponibilitat de places, la distribució 

de les activitats.  

e) Un cop assignades les places, es comunicarà als centres, que ho comunicaran 

a les famílies i les informaran de com formalitzar la inscripció, horaris, material i 

signaran el compromís.  

 

Per tal de millorar el funcionament de les activitats, el centre facilitarà al monitor/a de 

les activitats esportives la informació que cregui necessària de cada alumne/a. Així 

mateix, els centres hauran de garantir el bon ús de les places assignades fent 

seguiment de l‟assistència, implicació... dels alumnes becats i prenent les mesures 

pertinents en els casos que així ho consideri. 

 

Línia 2.3. Afavorir l‟accés a infants amb necessitats especials al taller Triangle 

 

Per assegurar l‟accés dels infants i adolescents amb necessitats econòmiques 

específiques el Patronat Municipal d‟Educació, reserva algunes places del Taller 

Triangle d‟art plàstiques i expressió per a alumnes de centres educatius del PEE i 

d‟altres centres, en aquest cas, derivats per serveis socials. Les famílies a qui se‟ls 

assigni plaça, només hauran d‟assumir el cost del material.  

 

El procediment d‟assignació consisteix en que els centres educatius i/o serveis socials 

fan la proposta d‟alumnat omplint una fitxa a finals de setembre. El coordinador 

d‟Entretallers juntament amb l‟equip del Taller Triangle i la dinamitzadora del PEE 

assignen les places segons disponibilitat i característiques de l‟alumnat. Un cop 

assignades les places, es comunica als centres i als referents de serveis socials, que 

ho comuniquen a les famílies i les informen de com formalitzar la inscripció, horaris, 

material i signen el compromís.  

 

Per tal de millorar el funcionament de les activitats, el centre facilita al monitor/a del 

taller la informació que cregui necessària de cada alumne/a. 

 

Línia 2.4. Promoure la integració dels infants amb necessitats especials a les entitats 

d‟educació en el lleure 
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Aquest projecte neix de la voluntat d‟afavorir la integració d‟infants en situació de risc i 

en seguiment de serveis socials a les entitats de lleure del municipi. Actualment des de 

la Coordinadora d‟Entitats d‟Educació en el Lleure (CEEL) estan rebent casos tant des 

del Pla Educatiu d‟ Entorn, com des dels Serveis Socials municipals. 

 

Des dels esplais/caus tenen la iniciativa de voler participar en processos d‟integració, 

formalitzant una dinàmica que ja s‟estava produint. Així doncs, aquest projecte pretén 

afavorir la integració d‟aquests nois i noies en situació de vulnerabilitat i promoure el 

treball en xarxa amb les entitats de lleure, potenciant la col·laboració entre serveis. 

 

En el projecte hi ha implicats tres serveis i entitats: 

- Coordinadora d‟Entitats d‟Educació en el Lleure 

- Pla Educatiu d‟Entorn 

- Serveis Socials d‟Atenció Primària 

 

En una primera fase, la col·laboració dels tres actors és conjunta, per així facilitar 

l‟organització i distribució de places als esplais i també, per una millor distribució de 

casos del PEE i de SSAP. En una segona fase, el PEE i SSAP mantenen relacions 

independents amb cada un dels esplais i monitors referents dels casos derivats. Així 

mateix, s‟ha dissenyat un procediment específic per a dur-ho a terme.  

 

Línia 2.5. Reflexionar i buscar fórmules per garantir l‟accés a activitat complementàries 

(amb costos addicionals) en l‟àmbit escolar 

 

Des de serveis socials s‟atorguen ajuts socials per a famílies o persones per tal de 

garantir la cobertura de necessitats bàsiques, o per prevenir o fer front a situacions de 

risc social. En aquest marc es contempla les ajudes dirigides a activitats extraescolars, 

d‟estiu, de Setmana Santa, Nadal, etc. També els centres educatius i les AMPA 

intentaven compensar d‟alguna manera les famílies amb dificultats perquè tots els 

infants poguessin realitzar l‟activitat.  

 

Tanmateix, es proposa reflexionar i buscar fórmules per garantir l‟accés a activitats 

complementàries en horari i l‟àmbit escolar. Es percep que la realitat econòmica 

d‟algunes famílies impedeix la participació dels infants en les excursions escolars, 

visites a museus, etc. si impliquen un cost addicional.  
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Línia 2.6. Acció transversal: establir reunions de coordinació entre Educació, Serveis 

Socials i PEE 

 

En aquest objectiu de facilitar l‟accés a les activitats extraescolars de Sant Cugat per a 

tots els infants considerem fonamental garantir la coherència i criteri compartit per tots 

els serveis que intervenen. Per això es proposa establir reunions de coordinació entre 

Educació, Serves Socials i PEE per tal de coordinar els criteris i potencials beneficiaris 

de les ajudes per la realització de les activitats complementàries. 

 

Avaluació 

 

En aquest objectiu, valorem que hi ha aspectes de procés i d‟impacte a avaluar: 

 

Respecte l‟avaluació de procés: 

 

 Realitzar una sessió de treball avaluativa amb els agents implicats.  

 Realitzar una reunió anual de revisió de criteris i l‟aplicació del mateixos amb els 

centres d‟ensenyament.  

 

Respecte l‟avaluació d‟impacte: 

 

 Increment anual dels ajuts econòmics gestionats des de Serveis Socials a les 

activitats extraescolars en funció de la demanda. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de les bonificacions a les activitats extraescolars a 

famílies respecte la demanda rebuda.  

 Increment del número de places reservades de l‟OMET a través del projecte 

d‟integració d‟alumnat a activitats esportives. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte d‟integració d‟alumnat a 

activitats esportives respecte la demanda rebuda. 

 Increment del número de places reservades en el Taller Triangle del Projecte 

d‟integració d‟alumnat en relació a la demanda. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del Projecte d‟integració d‟alumnat del 

Taller Triangle respecte la demanda rebuda. 

 Increment del número de places del projecte Taller Jove Natura en relació a la 

demanda. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte Taller Jove Natura respecte la 

demanda rebuda. 
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 Increment del nombre de places del projecte d‟integració d‟alumnat al Taller 

Triangle. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte d‟integració d‟alumnat al Taller 

Triangle respecte la demanda.  

 Increment del número de places del Projecte  d‟integració  social  d‟infants  i  

adolescents  en  entitats  de  lleure. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del Projecte  d‟integració  social  d‟infants  i  

adolescents  en  entitats  de  lleure respecte la demanda rebuda. 
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3. Difondre Sant Cugat, Ciutat amiga de la Infància i els Drets dels Infants 

a Sant Cugat. 

 

L‟atorgament per part d‟UNICEF del reconeixement de Sant Cugat Ciutat Amiga de 

la Infància ha impulsat un Pla de comunicació per donar-ho a conèixer. La idea és 

fer partícips d‟aquest reconeixement a tota la ciutadania, però també, fer difusió 

dels drets que garanteixen el benestar dels infants i adolescents a tota la 

comunitat.  

 

En una primera fase, el Pla de Comunicació té 4 objectius: 

 

1. Donar a conèixer el reconeixement de Ciutat amiga de la infància d‟Unicef i els 

motius pels quals s‟ha atorgat a la ciutat. 

2. Difondre les iniciatives, les activitats i els recursos adreçats a infants i joves. 

3. Implicar a les famílies i a la comunitat educativa en les polítiques municipals. 

4. Mantenir la certificació per part d‟UNICEF de Sant Cugat com a Ciutat amiga de 

la infància 

 

L‟estratègia fonamental del Pla de Comunicació és “Posicionar Sant Cugat com a 

ciutat referent en polítiques d‟infància, joventut i família, difonent la imatge i els 

argumentaris de perquè Sant Cugat ha aconseguit aquest reconeixement”. 

 

Les accions concretes que s‟han realitzat fins el moment han estat: 

 

 Creació del manual d‟imatge corporativa del logotip. 

 Presentació del logotip al Consell d‟infants. 

 Incorporació d‟una pàgina informativa al programa de Festa Major. 
 

 Creació del logotip Sant Cugat Ciutat amiga de la 

infància per identificar gràficament totes les 

accions i activitats relacionades amb els nens i 

nenes i les seves famílies. 

 



Àrea d’Atenció a les Persones – Gerència de Serveis d’Educació   21 

 

 

 Creació d‟un espai específic a la web municipal accessible des de la pàgina 

principal on s‟anirà posant tota la informació relacionada amb el projecte. 

 Elaboració de diferents elements de marxandatge amb el logotip imprès: globus 

i xapes. Es distribuiran a actes de ciutat amb afluència de públic familiar: 

Festival Petits Camaleons (5 i 6 d‟octubre), Cros Ciutat de Sant Cugat 

(novembre) i Nadal a Sant Cugat (desembre). 

 

 Encàrrec de la placa identificativa del reconeixement d‟UNICEF a la zona del 

Teatre-Auditori, l‟Escola de Música, la biblioteca Central Gabriel Ferrater i el 

parc Ramon Barnils. 

 Acte de descoberta de la placa amb l‟Alcaldessa, la presència d‟Unicef i un nen 

i una nena, membres dels Consell dels Infants. 6 d‟octubre de 2013: Festa 

Ciutat Amiga de la Infància. Amb l‟actuació de la Banda dels Petits Camaleons i 

xocolatada una actuació de dinamització infantil per amenitzar l‟acte. 

 Producció de dos rolers amb el logotip i l‟argumentari. Els dies de la Festa 

Major van estar instal·lats a la Casa de Cultura i a l‟Oficina de Turisme. 

 Publicació de l‟anunci “La Festa Major, amiga de la infància” al Tot Sant Cugat i 

Diari i als QIM‟s especial Festa Major (adaptant la pàgina del programa de 

Festa Major). 
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 Elaboració de dos vídeo La Festa Major, amiga de la infància per als QIM‟s. 

Una de les activitats infantils els dies de la Festa i l‟altre dels motius pels quals 

s‟atorga el reconeixement. 

 

 Incorporació del logotip a diferents materials comunicatius relacionats amb la 

infància: Diploma del Consell dels infants, Estiu al Museu...Programacions d‟oci 

i cultura en família: Cinema en família, Hora del Conte.... 

 

 

 

 Incorporació de la informació bàsica a la web d‟Uaal·la i altres webs com la dels 

Petits Camaleons. 

 Elaboració d‟un anunci genèric per a marquesines d‟autobús i QIM‟s. 

 Publicació d‟un anunci a l‟Ara Play del diari Ara, per atreure turisme familiar de 

proximitat i posicionar Sant Cugat com una destinació per a famílies amb nens. 

 Elaboració d‟un suport/vinil que doni visibilitat del reconeixement als 

equipaments relacionats amb la infància: escoles, instituts, casals, biblioteques, 

etc. 

 Realització d‟una activitat didàctica a les escoles públiques de Sant Cugat amb 

la col·laboració del Museu de Sant Cugat. 
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Línies d’actuació 

 

Així doncs, aquesta línia pretén iniciar una segona fase del Pla de Comunicació, 

focalitzant l‟estratègia comunicativa en la sensibilització i comunicació dels drets dels 

infants i les actuacions que duu a terme l‟Ajuntament de Sant Cugat per desenvolupar-

los; així com en l‟impuls i recolzament de les accions previstes per al propers anys. El 

desenvolupament d‟aquesta línia de treball s‟ha treballat en sessió de treball 

monogràfica amb els responsables d‟Educació i els responsables de l‟àrea de 

Comunicació de l‟Ajuntament de Sant Cugat, per compartir, analitzar les accions 

realitzades i plantejar les línies de treball futures. També es va analitzar l‟actual Pla de 

Comunicació com a material de referència i suport futur. 

 

Línia3.1. Fer evolucionar el Pla de comunicació actual per comunicar els principals 

Drets de la infància a partir d‟accions i projectes que es desenvolupen a la ciutat de 

Sant Cugat. 

 

La voluntat és realitzar una tasca de sensibilització dels Drets dels Infants d‟UNICEF i 

al mateix temps una difusió dels serveis que ofereix la ciutat.  

 

Per realitzar aquesta tasca, en primer terme serà necessari identificar els principals 

drets prioritzats per Sant Cugat, per posteriorment detallar les accions municipals que 

contribueixen al desenvolupament d‟aquests drets. A títol d‟exemple es presenta el 

següent quadre: 

Dret Accions 

A un nivell de vida adequat al seu 
desenvolupament, particularment pel 
que fa a la nutrició, el vestit i l'habitatge. 

Beques Menjador. 
Ajuts socials. 
Suport a l‟habitatge. 

A una família. Escola de pares i mares. 
A l'educació. 
 

Escoles bressol municipals.  
Ajuts material escolar. 
Transport a les escoles. 

A la informació adequada. Web municipal adaptada als infants i les 
seves famílies 

A la llibertat d'expressió i a compartir 
els seus punts de vista amb altres. 

Consell dels Infants de Sant Cugat 
Consell 13-16 

A participar plenament en la vida 
cultural i artística. 

Festival Petits Camaleons. 
Escola de Música i Escola d‟Art. 
Taller Triangle. 

Al descans, l'esplai, el joc i les activitats 
recreatives. 

Programa d‟esport escolar de l‟OMET. 
Bonificacions activitats extraescolars. 

A la protecció contra el descuit o tracte 
negligent. 

Taula d‟Infància i adolescència. 
Protocol d‟infància en risc. 

Font: Elaboració pròpia 
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Per desenvolupar aquesta campanya es proposa tenir en compte l‟informe de 

Diagnòstic i el Pla d‟Acció del PLIA, i treballar conjuntament els responsables de 

comunicació i els responsables d‟educació per concretar els continguts i l‟estratègia i 

les accions comunicatives a desenvolupar. 

 

Aquesta línia va en consonància amb les dues de les premisses que estableix UNICEF 

que ha de complir tot Pla Local d‟Infància i Adolescència, com són: 

 

 Ha d‟estar basat en la Convenció sobre els Drets de l‟Infant. 

 Ha de ser difós i donat a conèixer per tots els implicats en la seva aplicació. 

 

Línia 3.2. Crear un logotip i imatge específica pel col·lectiu 13-16. 

 

La franja d‟edat de 0 a 16 contempla un ventall d‟edats que presenten unes diferències 

substancials des del punt de vista d‟imaginaris i interessos. Es considera fonamental 

generar dos imatges diferents en funció si el públic destinatari és més infantil, de 0 a 

12 anys, o si és més adolescent, de 13 a 16 anys. 

 

El risc de només comptar amb el logotip i imatge més infantil pot generar que el 

col·lectiu més gran no s‟identifiqui amb les activitats i accions vinculades a aquesta 

imatge, per això es proposa crear aquest nou logotip i imatge destinat al públic més 

adolescent. 

 

Avaluació 

 

L‟avaluació d‟aquesta línia d‟actuació es centrarà en indicadors de realització de la 

campanya de difusió, en concret: 

 

 Realització de la campanya de difusió dels Drets dels Infants a Sant Cugat. 

 Nombre d‟accions comunicatives: com a mínim 4 durant l‟any. 

 Creació del logotip i la imatge específic per al col·lectiu adolescent. 
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4. Potenciar el paper i el desplegament de la Taula d’Infància de Sant 

Cugat. 

 

Durant els anys 2002/2006, Sant Cugat va participar en l‟elaboració del primer Protocol 

de prevenció d‟infància del Consell Comarcal. En aquesta etapa, es va treballar els 

significats, els serveis, i es va aprofundir en el coneixement mutu dels serveis i les 

tasques realitzades. 

 

El maig de 2010 es va organitzar una presentació formal de l‟adhesió al Protocol de 

prevenció del maltractament infantil de l‟Ajuntament de Sant Cugat. Van assistir-hi els 

caps de servei dels diferents serveis implicats, si bé la Taula Local d‟Infància de Sant 

Cugat es va constituir formalment al maig de 2011. Aquesta Taula d‟Infància de Sant 

Cugat del Vallès, anomenada Comissió d‟Infància, tenia com objectiu fonamental 

implementar el protocol comarcal per a la intervenció en xarxa en situacions de risc i/o 

de maltractaments a la infància i a l‟adolescència. Però també era una oportunitat per 

reprendre formalment el treball iniciat en aquesta línia d‟actuació promovent el treball 

en xarxa davant d‟aquesta greu problemàtica. 

 

Els objectius generals d‟aquesta Comissió eren: potenciar el treball en xarxa per tal 

de detectar i prevenir situacions de maltractament infantil, promoure actuacions 

transversals que garanteixin una intervenció ràpida i eficaç, i oferir eines als 

professionals que permetin la detecció primerenca d‟aquesta mena de problemàtiques. 

 

La Comissió la formen Serveis socials bàsics, Serveis socials especialitzats: EAIA, 

educació (centres públics, concertats i privats), Salut (referents de pediatria d‟ambdós 

CAPs), Salut mental infantil (CSMIJ), Cossos de seguretat (Policia local i Mossos 

d‟Esquadra), Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància (DAPSI), Càritas i 

Creu Roja.  

 

A partir de l‟aprovació al maig de 2011 des de serveis socials es va crear un Grup 

impulsor, GISS. Aquest equip ha desenvolupat la seva tasca entorn a dos eixos 

principalment:  

1. Identificar els referents de cada servei en la implementació del Protocol. 

Actualment, els serveis implicats en els circuït d‟intervenció de prevenció de riscos 

són:  

- Àmbit escolar: EAP, escoles, UEC, MAPA, EEBB, Instituts, PQPI, etc.  

- Àmbit sanitari: CAP, CSMA, DAPSI, CSMIJ, etc.  
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- Cossos de seguretat: Policia Local, Mossos d‟Esquadra.  

- Serveis: Centre Obert, Taller Jove Natura, Punt de Trobada (Creu Roja), 

DonaInformació.  

- Entitats: Serveis menjador, Càritas, Creu Roja, Serveis de lleure, altres de 

la xarxa.  

2. Treball específic amb el sector de la sanitat durant l‟any 2013. Aquesta tasca ha 

consistit en la presentació als metges de capçalera de la llei, les obligacions del 

professionals i els circuïts municipals. Entre la documentació presentada, s‟explica 

què és la Taula d‟Infància i quins objectius.  

3. Elaboració d‟instruments i visualització dels mateixos: identificació i concreció dels 

circuits i els serveis i persones referents en cada pas del circuït; fulls de derivació i 

altres instruments; indicadors de detecció adaptats, etc.  

 

Línies d’actuació 

 

Línia 4.1. Dissenyar una estratègia de dinamització i organització de la Taula a 

partir d’una redefinició de les seves funcions.  

 

L‟objectiu, per tant, és potenciar la Taula d‟Infància com espai de coordinació tècnica 

dels i les professionals que treballen amb els infants i adolescents tal i com estableix la 

Llei d‟Oportunitats i Drets dels Infants i Adolescents de 2010. 

 

Per seguir treballant, es planteja, en un primer moment, la necessitat de realitzar un 

treball de concreció dels objectius de la Taula amb les responsables de Serveis 

Socials i Educació per valorar quins són els reptes de la Taula, tant per consolidar la 

línia ja iniciada de millorar la coordinació i la comunicació entre els serveis implicats en 

el desplegament del Protocol d‟Infància i Adolescència; com per treballar aspectes 

vinculats a la prevenció. 

 

Els elements claus en la potenciació i/o redefinició de la Taula d‟Infància són:  

o Valoració del paper de cadascun dels serveis implicats. 

o Organització de la Taula. En aquest punt caldrà valorar el paper de cada espai 

de treball. Es proposa valorar la constitució de dues Comissions de Treball:  

 Una liderada per Serveis Socials vinculada a la consolidació i 

desplegament del Protocol d‟Infància en Risc, als casos de 

protecció i atenció a la infància. 
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 Una altra liderada pel servei d‟educació vinculada a la prevenció 

i la promoció de la Infància de Sant Cugat.  

o Visibilitat del treball dels membres de la Taula d‟Infància.  

 

Una vegada, concretats els objectius de la Taula d‟Infància es planteja les següents 

tasques: 

 

 2 sessions amb el Plenari de la Taula d‟Infància. Això implicaria la convocatòria 

de tots els membres de la Taula d‟Infància, per: 

o Primera sessió: per explicar què s‟ha fet en aquests últims anys des la 

constitució de la Taula i l‟aprovació del Protocol. I presentar quins són 

els propers passos (consolidar la Taula i crear les dues Comissions de 

Treball). 

o Segona sessió: per valorar la feina feta per les Comissions durant l‟any i 

valorar la continuïtat de la Taula per l‟any següent. 

 2 sessions amb la Comissió d‟Atenció i protecció de la Infància, per: 

o Constituir la Comissió i presentar la tasca a desenvolupar aquest any. 

o Validar i compartir la tasca feta durant l‟any.  

 2 sessions amb la Comissió de prevenció i promoció de la infància, per: 

o Constituir la Comissió i presentar la tasca a desenvolupar aquest any. 

o Validar i compartir la tasca feta durant l‟any.  

 

La Comissió d‟Atenció i Protecció de la Infància es planteja un seguit d‟objectius 

específics a desenvolupar: 

 

A. Reforçar el treball en xarxa que, en moltes ocasions, ja funciona, tot i que de 

manera informal:  

o Donar a conèixer el Protocol al conjunt de professionals del Municipi 

vinculats a la infància i/o l‟adolescència. 

o Definir les eines de traspàs d‟informació i comunicació. 

B. Continuar amb la tasca d‟ajustar el Protocol Comarcal a cada àmbit de Sant 

Cugat, aquest any està previst treballar de manera intensiva amb l‟àmbit 

educatiu.  

C. Conèixer més els serveis amb els que els diferents agents comparteixen 

usuaris: circuits i funcions.  

D. Impulsar la celebració de Plenaris de la Taula d‟Infància amb dos objectius 

bàsics:  



Àrea d’Atenció a les Persones – Gerència de Serveis d’Educació   28 

 

o Consensuar amb els membres que la formen el calendari,les  

indicacions bàsiques de funcionament del grup quant a 

convocatòria, assistència i periodicitat (2 o 3 trobades a l‟any). 

o Utilitzar els Plenaris de la Taula d‟Infància, amb presència de tots els 

referents dels serveis, per aclarir dubtes en la seva aplicació, 

detectar i identificar solucions a problemàtiques sorgides en el seu 

desenvolupament i implementació.  

 

La intenció és tenir una eina pràctica, que faciliti el treball en xarxa, perquè puguem 

ser realment eficaços a l‟hora de prevenir el maltractament infantil. 

 

Respecte la Comissió de promoció i prevenció l‟objectiu fonamental és identificar les 

línies de treball a desenvolupar sent conscient que ja s‟està realitzant molta feina, però 

pot ser necessari ordenar i coordinar alguns aspectes. En concret, un primer aspecte a 

treballar es la coordinació dels criteris de suport a les activitats extraescolars que es 

gestionen a través de serveis socials i d‟educació. 

 

Avaluació 

 

Per avaluar el desenvolupament d‟aquesta línia, es valorarà: 

 

 Nombre de convocatòries anuals de la Taula d‟Infància. Proposem que s‟hauria de 

convocar dues vegades. 

 Constitució de la Comissió de protecció i atenció.  

 Nombre de convocatòries de la Comissió de protecció i atenció, com a mínim dues 

vegades l‟any. 

 Constitució de la Comissió de prevenció i promoció,  com a mínim dues vegades 

durant l‟any. 

 Nombre de convocatòries de la Comissió de prevenció i promoció, com a mínim 

dues vegades l‟any. 

 Nombre de participants en les sessions respecte al total de convocats, tant al 

Plenari de la Taula com a les Comissions.  
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5. Reorientar els Centres Oberts5. 
 
 
Els centres oberts formen part dels serveis socials bàsics, i són un recurs d’oferta 

obligatòria per als municipis de més de 50.000 habitants. Els centres oberts són 

serveis diürns fora de l’horari escolar adreçats a infants i joves entre 6 i 12 anys. 

Aquest recurs i els seus professionals donen suport, estimulen i potencien 

l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició 

d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i desenvolupen tasques compensatòries de les 

deficiències socioeducatives de les persones ateses, treballant des de la vessant 

preventiva. 

 

Sant Cugat compta amb dos centres oberts, un situat al centre de Sant Cugat, i un 

altre, Can Llobet, a la zona de la Floresta. Entre tots dos centres, tenen una capacitat 

total de 54 places, i els infants i joves poden assistir-hi en dies diversos. 

 

Els nois i noies s’agrupen per edats, de 6 a 8 i de 9 a 11 anys, de manera que les 

seves necessitats i interessos siguin els més semblants possibles. L’horari de 

funcionament dels centres és de 16.45 a 19.15 hores, i de dilluns a divendres. Durant 

el mes de juliol, el centre obert de Sant Cugat funciona durant els matins,de 9 a 13 

hores tot realitzant un Casal d’estiu per als usuaris del mateix. També, durant el mes 

de juliol, els nens i nenes fan una sortida de colònies, de 4dies. 

 

Durant l‟any passat, van participar en les activitats dels Centres Oberts un total de 79 

infants compresos entre les edats de 6 a 12 anys. Del total, 44 al Centre Obert de St. 

Cugat (18 nenes i 26 nens), i 35al Centre Obert Can Llobet (25 nenes i 10 nens). El 

nombre d‟infants atesos amb expedients assistencials, va ser d‟un total de 60 infants 

(32 nens i 28 nenes). 

 

Línies d’actuació 

 

El Centre Obert Sant Cugat atén menors derivats pels serveis socials, el seguiment 

dels quals es fa en base a un pla de treball individual (PEI). El Centre Obert Can Llobet 

ha continuat incorporant menors no derivats pels serveis socials. 

 

                                                           
5
Font: Memòria de Serveis Social 2012. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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Línia 5.1. Reorientació dels Centre Oberts cap un model més integrador.  

 

Actualment els Centres Oberts atenen un perfil d‟usuari molt concret, i es realitza una 

tasca intensiva en un grup reduït d‟infants. La voluntat és anar cap a un model que 

permeti atendre a més infants i d‟una major diversitat. L‟objectiu és oferir una proposta 

integradora, adreçada a tota la infància de la zona.  

 

Avaluació  

 

 Increment del nombre d‟usuaris atesos en els Centres Oberts. 
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Escola, educació i ensenyament 

 

6. Formar i sensibilitzar en el bon ús de les Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació per aprofitar tot el seu potencial educatiu i prevenir del 

mal ús. 

 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són eines habituals entre els 

infants i adolescents de la ciutat. Són, podríem dir, les primeres generacions que han 

nascut i estan creixent amb la integració de les TIC en la seva quotidianitat, tant en 

moments d‟oci, lleure i comunicació com en la tasca escolar.   

 

En aquest sentit, es valoren les TIC com una bona eina i una oportunitat pels infants i 

adolescents com a recurs educatiu i social i com a eina o canal de comunicació, ja que 

permeten una major fluïdesa entre els adolescents i els adults i els adolescents entre 

sí. Però, també es coincideix en valorar les amenaces que poden tenir les TIC en 

funció de l‟ús que se‟n faci. En alguns casos, les persones adultes són tolerants i 

permissives amb els seus fills i filles en temes de TIC perquè elles també les utilitzen 

molt.  

 

Sant Cugat té una realitat molt diversa, tant d‟infants i famílies com de centres docents. 

Per tant, és necessari valorar les diferents necessitats i circumstàncies en que es pot 

trobar cada família. Perquè tot i que és cert que segurament moltes famílies tenen un 

alt poder adquisitiu i un fàcil accés a les TIC, també hi ha famílies que no tenen un fàcil 

accés a internet. Tot i això, es coincideix en que les TIC estan molt integrades 

socialment. 

 

Actualment, l‟Ajuntament de Sant Cugat està oferint accions en clau de prevenció de 

riscos i aprenentatge en l‟ús de les TIC com a eina educativa i social: 

 

 Pla de dinamització educativa 

 

o Programa Joves 2.0 i Entre l‟addicció i l‟acció comunitària 2.0:  xerrades 

preventives, on es pretén debatre entre els joves el seu 

consum  d'Internet, xarxes socials i mòbils. Es realitzen  amb material 

audiovisual  (Prezi.com)  a   2on, 3er i 4rt d‟ESO (Joves 2.0) i 1er i 2on 
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de batxillerat (Entre l‟addicció i l‟acció comunitària 2.0) dels IES de Sant 

Cugat.  Les xerrades tenen una compte a Twitter  @joves20  que vol  

facilitar informació d‟interès pels joves , sobre la temàtica de les xerrades 

i establir un canal de comunicació, informació i assessorament amb ells, 

més enllà del dia de la xerrada. Organitzat pel Serveis Socials i el Servei 

d'Educació, realitza les xerrades l‟educador del Taller Jove Natura.  

o Internet segura per a la protecció dels menors. Xerrada amb col·loqui 

adreçada a1r, 2n, 3r i 4t ESO, 6è primària; també al professorat i als 

pares i mares del centre. Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, 

CD Sant Cugat del Vallès.  

o Estàs Pantallat? Petita obra de teatre i debat adreçat a alumnes de 6è 

de primària. Pretén reflexionar sobre la necessitat de fer un ús 

responsable de les TIC. 

 

 Escola de pares i mares: dins el curs sobre habilitats educatives per a pares i 

mares amb fills/es adolescents, sessió monogràfica amb un informàtic i un 

psicòleg on es donen eines i instruments pels pares i mares. Aquest curs 2014-

2015 dins el programa de l‟Escola de Pares i Mares s‟oferirà un cicle de 

xerrades sobre les noves tecnologies. 

 Centres d‟educació de primària. Aquest curs dos d‟ells  han demanat els cursos 

que ofereix la Generalitat de Catalunya de Créixer en Família, on la última 

sessió es destina a l‟ús de les TIC. 

 Xerrades a l‟AMPA. Diversos centres de primària, a través de l‟AMPA, han 

organitzat alguna xerrada per a pares i mares respecte a les TIC. 

 Espais Joves. Des dels Espais Joves es realitza una sensibilització respecte el 

bon ús de les TIC. 

 Aprenentatge servei. Aquest curs s‟ha iniciat un projecte d‟Aprenentatge servei 

amb el grau Universitari de les  Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs 

Cerdà, en el qual els seus alumnes formen a l‟alumnat dels centres educatius i 

a les seves famílies entorn l‟ús del es TIC. 

 

Línies d’actuació 

 

És necessari treballar conjuntament des de l‟Ajuntament, els centres d‟ensenyament i 

les famílies per formar i prevenir tant als infants i adolescents, com a les famílies i els 

professionals dels centres d‟ensenyament.  
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Per desenvolupar aquesta línia de treball es van realitzar dues sessions de treball amb 

els referents municipals d‟educació, joventut i el responsable del Taller Jove Natura. I 

es va constatar que les problemàtiques o preocupacions són molt diverses en funció 

de la franja d‟edat. Així es fa una classificació en tres franges d‟edat diferents on el risc 

i l‟agent preferent sobre el que s‟ha d‟incidir és diferent. En el quadre següent es 

resumeix sintèticament: 

 

Franja 
d’edat 

Risc Públic preferent en el que 
s’ha d’incidir 

De 0 a 6 
anys 

 Sobreexposició dels infants a les pantalles. Els pares i mares 

De 7 a 12 
anys 

 Exclusió de l‟infant per la fractura tecnològica. 

 Impacte de la realitat virtual en el 
desenvolupament de l‟infant. 

 Possible descrèdit de l‟autoritat del 
professorat. 

Els centres d‟ensenyament 

De 13 a 18 
anys 

 Ús de les xarxes socials de manera 
inadequada. 

Els adolescents 

 

Línia 6.1. Oferir pautes i consells als pares i mares per utilitzar les TIC com instrument 

educatiu. 

 

Per treballar la sobreexposició dels infants de 0 a 6 anys a les pantalles i poder 

resoldre algunes de les preguntes que es poden fer els pares i mares respecte l‟ús de 

les TIC per part dels seus fills de 0 a 6 anys, es valora interessant oferir unes pautes i 

consells per a la utilització de les TIC com un instrument educatiu evitant els possibles 

riscos d‟un mal ús. Caldrà valorar quin és el millor mitjà per donar a conèixer aquestes 

pautes i consells, ja que es poden fer des de sessions presencials, a editar díptics, o 

oferir enllaços d‟interès per Internet. En aquesta línia es podria estudiar la possibilitat 

d‟incentivar les accions dirigides a les AMPA que promouen el bon ús de les TIC a 

través de les subvencions que ofereix l‟Ajuntament. 

 

Línia 6.2. Facilitar l‟accés del infants a les TIC i familiaritzar-los en el seu ús prevenint 

els mals usos. 

 

Tenint present que en la franja de 7 a 12 una de les amenaces que es perceben és 

l‟exclusió de l‟infant per la fractura tecnològica, en aquesta franja d‟edat cal treballar 

principalment amb els centres d‟ensenyament perquè treballin l‟accés i la 

familiarització de l‟infant amb un bon ús de les TIC. 

 

Línia 6.3. Disposar de més dades referents a l‟ús de les TIC 
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Es tracta de millorar la recollida i caracterització de les problemàtiques vinculades a 

l‟ús de les TIC per part dels adolescents. Per això es proposa reforçar la recollida 

d‟informació a través del taller Joves 2.0 i explotar el potencial d‟anàlisi d‟aquestes per 

conèixer millor la realitat. 

 

 

Línia 6.4. Potenciar les xerrades i sessions des de la proximitat emocional. Joves 2.0 

 

Per treballar amb els adolescents de 13 a 16 anys els possibles riscos d‟un mal ús de 

les xarxes socials, es valora fonamental treballar des de la seva realitat i amb un 

llenguatge pròxim i accessible. Per això es proposa fer créixer les xerrades dels Joves 

2.0 entre més centres, i intentar arribar a les famílies. 

 

Línia 6.5. Implicar els joves de 13 a 16 anys en la valoració que es fa de l‟ús de les TIC 

 

Incloure aquest tema en la futura agenda de temes del Consell de Joves 13/16. 

 

Línia 6.6. Treballar aquesta línia amb el Consell Escolar Municipal 

 

Aquest any 2014 s‟ha fet la primera sessió de treball al CEM sobre les noves 

tecnologies. Treballar l‟ús de les TIC en el marc del CEM permet coordinar esforços 

entre els principals agents implicats (centres d‟ensenyament, famílies i Ajuntament) en 

un millor ús de les TIC per part dels infants i adolescents. 

 

Línia 6.7. Treballar amb els Centres la reglamentació de l‟ús de les TIC en els centres i 

amb els pares i mares promoure un codi comú de comportament. 

 

Treballar l‟any vinent aquesta línia a través del Consell Escolar Municipal (CEM). Per 

exemple, per treballar conjuntament el reglament intern dels centres o el codi de 

conducta amb els pares i mares. 

 

Línia 6.8. Facilitar una Guia a través d‟Internet per als pares i mares. 

 

Aprofitar tots els materials que pot oferir la Generalitat de Catalunya com per exemple, 

el Créixer en família. 
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Línia 6.9. Establir el criteri sobre l‟ús de les xarxes socials institucionals de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat adreçades als adolescents i joves. 

 

Es valora necessari treballar els criteris i usos que es realitzen de 

Facebook/Twitter/Flirck/etc. des del punt de vista dels serveis municipals de Sant 

Cugat 

 

  

Línia 6.10. Potenciar la formació dels docents en les TIC. 

 

Analitzar quin tipus de formació està oferint el CRP al professorat dels centres 

d‟ensenyament del municipi i si „escau, proposar al CRP incloure en el Pla de 

Formació la formació al professorat sobre les TIC. 

 

Avaluació 

 

L‟avaluació d‟aquesta línia es fonamenta amb el número d‟accions realitzades en el 

foment del bon ús de les TIC com a instrument educatiu. En concret: 

 

 Número d‟AMPA que han demanat suport en una línia de formació en matèria 

de TIC. Si els antecedents són 2, caldria arribar a 8. 

 Número d‟AMPA beneficiàries de l‟atorgament de suport en la formació en 

matèria TIC.  

 Materials didàctics que s‟ofereixen a les AMPA i els Centres d‟Ensenyament. 

 Número de sessions del Taller Joves 2.0. Partint de que l‟any anterior es van 

realitzar 19, aquest any vinent es valora que caldria realitzar un increment del 

20%, és a dir, 24. 

 Realització de la sessió monogràfica de treball en el marc del CEM. 
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7. Millorar el funcionament del Consell Escolar Municipal (CEM) com a 

òrgan participatiu de la ciutat en els afers locals educatius.  

 

Aquest òrgan de consulta i participació reuneix als agents de la comunitat educativa de 

la ciutat.  Agrupa al responsables polítics i tècnics de l‟Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès, representació dels pares i mares de les escoles, dels estudiants de les escoles, 

dels i les mestres, del personal administratiu, dels directors/es de centres públics, dels 

directors/es de centres privats i membres del personal de servei.  

 

La diagnosi assenyalava la derivació del CEM a un òrgan més informatiu que 

participatiu. Amb el temps, aquest ha derivat en un espai on s‟aboca informació 

rellevant per la comunitat escolar, però on no es produeixen reflexions i deliberacions 

compartides. En els darrers temps es va portar a terme una revisió dels estatuts i del 

funcionament del Consell Escolar Municipal per introduir una major participació 

d‟agents vinculats a la comunitat.  

 

Línies d’actuació 

 

Per assolir aquesta millora, les línies d‟actuació per la millora de funcionament del 

CEM es vertebren sobre quatre àmbits. Aquests han estat treballats pel Plenari del 

CEM, valorant la validesa dels instruments utilitzats actualment i proposant millores per 

aconseguir un veritable espai de participació.  

 

Línia 7.1. Millorar la convocatòria, la informació i la comunicació del Consell 

La convocatòria. Es coincideix en la validesa del sistema d‟enviament de la 

convocatòria per correu electrònic. Tanmateix, és necessari actualitzar els contactes 

en la base de dades, per assegurar la recepció de la convocatòria i reserva d‟agenda 

per part de la persona que ha d‟assistir. En aquest sentit, seria necessari fer un 

recordatori a les entitats membres del Consell Escolar Municipal de la necessitat 

d‟actualitzar les dades del representant de la seva organització.  

 

Terminis de convocatòria. També es coincideix en enviar la convocatòria, l‟ordre del 

dia, l‟acta del CEM i altres materials amb més temps d‟antelació. Es suggereix que la 

convocatòria es realitzi tres setmanes per endavant, tant comunicant la data com quins 

són els temes que es tractaran i la informació necessària del treball realitzat per les 

comissions. La participació de qualitat requereix una bona informació prèvia.  
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Aquest enviament permetria, si s‟escau, disposar de prou temps de treball previ i poder 

generar un debat amb la resta de membres de l‟organització de la que s‟és 

representant en el Consell Escolar Municipal. 

 

Planificació anual de les reunions del CEM. Un element que facilitaria la reserva 

d‟agenda per part dels membres dels CEM seria fixar un calendari anual de reunions. 

La programació des de l‟inici de curs, especificant les dates, permet reservar millor les 

agendes personals dels membres del CEM.   

 

Planificació dels temes a tractar. Algunes de les temàtiques a treballar durant el curs 

es podrien decidir a principi d‟any i planificar-les amb temps. Ara bé, caldria sempre 

deixar un espai per tractar temàtiques que van sorgint en el transcurs del curs i és 

necessari abordar des del CEM.  

 

Acollida als nous membres. Es proposa dissenyar l‟acollida dels nous membres que 

s‟incorporen al CEM amb el nou curs escolar, per tal de facilitar el coneixement del 

Consell (funcions, funcionament) i afavorir el coneixement de la resta de membres. Per 

exemple, en el primer plenari es podria convocar als nous membres abans de l‟hora 

d‟inici i fer aquesta acollida.  

 

Creació d’un espai virtual del CEM. Hi ha coincidència en valorar la possibilitat de 

crear un espai virtual del Consell Municipal Escolar. En concret, es proposa crear un 

espai CEM a la web de l‟Ajuntament de Sant Cugat vinculat al Servei d‟Educació. Així, 

caldria estudiar el model de web d‟altres consells i taules municipals, com el de 

Cultura, Esports, Consells de Barri, etc. per tal de seguir el mateix model. 

 

Aquest espai virtual hauria d‟acollir tant documentació bàsica sobre el CEM (funcions, 

membres representants de les entitats, etc.) com la documentació de treball (actes, 

documents d‟interès, etc), el calendari de treball, les comissions de treball, etc.   

 

També es valora la possibilitat de crear fòrums de debat entorn  alguns dels temes que 

es tractin, prèviament a la reunió presencial, connectats amb el treball d‟un comissió, 

etc.  
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Línia 7.2. Establir l‟agenda de temes 

 

Respecte a qui ha de generar les propostes de temes a tractar,  es coincideix en que 

els membres puguin suggerir temes a principi del curs escolar. Es formulen dos canals 

de proposta:  

 

A. Cada membre del CEM o un representant de cada sector faria arribar les 

propostes de temes als representants de cada sector de la Permanent. Per fer-

ho possible, és bàsic conèixer el representant de la Permanent, referent de 

cada sector; aquestes propostes s‟haurien de fer arribar a principis de curs per 

part dels centres. Així a través de la Permanent arriben els diferents temes de 

treball. 

 

Respecte a la composició de la Permanent es proposa que tingui dos 

representants de cada sector per garantir que si un falta cada sector segueix 

representat. 

 

B. Destinar part de la primera sessió del curs del CEM per definir els temes 

cabdals a treballar durant el curs.  

 

També és clau identificar els temes d‟interés. En primer terme, es proposa que seria 

interessant especificar l‟àmbit de treball del CEM, amb la definició dels possibles 

àmbits que emmarquen el treball del CEM. Aquesta definició donaria claredat a l‟àmbit 

de debat del CEM i clarificaria quin tipus de temes són competència del CEM, facilitant 

la generació de propostes concretes a abordar.  

 

Es proposen diverses temàtiques d‟interès:  

 

 Aplicació de la tecnologia a l‟educació com a eina creativa.  

 Mobilitat escolar, carril bici, etc.  

 Treball de l‟aprenentatge –servei.  

 Vincular aprenentatge i món professional.  

 Fer participar als infants i joves en els afers culturals de la ciutat (música, 

teatre, arts plàstiques) 

 La ciutat, un recurs d‟aprenentatge en tots els àmbits i pluridisciplinar.  

 Treballar la vinculació entre el Consell Escolar Municipal i el Consell 

d‟Infants.  
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Línia 7.3. Redefinir la dinàmica de treball de les reunions del CEM 

 

Procés de treball dels temes. És important que cada tema tractat en el sí del CEM 

pugui desenvolupar tots els passos del procés per tal de poder treballar el seu 

impacte:  

 

Es valora important garantir que els temes prioritaris que es tracten al CEM arribin a 

l‟òrgan de decisió corresponent.  

 

Fixar i respectar l’hora d’inici i finalització de les reunions. Per garantir la bona 

organització interna de les reunions i la previsió d‟agenda dels membres del CEM, és 

necessari establir l‟horari concret de les reunions, especificant l‟hora d‟inici i finalització 

i començant amb molta puntualitat les reunions. Els intervals de temps de durada 

d‟una reunió proposats van d‟1 hora i 30 minuts a les 2 hores com a màxim.  

 

Un segon element clau és la distribució dels temps dins de la reunió. És necessari  

tenir clar que és més important el debat, la reflexió i arribar i visualitzar les conclusions,  

que transmetre una informació que podem fer arribar per altres canals i formats més 

enllà del presencial. Aquesta estructura dels temps s‟ha de definir marcant els temps 

per cada tema (informar, debatre), i s‟hauria de comunicar en la mateixa convocatòria 

l‟estructura i la durada de cada punt, per tal de poder organitzar-se.  

 

Intervencions dels membres del CEM. Es valora que en ocasions els membres que 

més participen són els representants dels partits polítics i dels sindicats. I es considera 

que aquests ja tenen els seus espais de treball, per això es proposa prioritzar les 

paraules dels membres del CEM que són representants d‟altres organitzacions, AMPA, 

centres d‟ensenyament, etc. 
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Organització del treball. Hi ha acord en donar continuïtat a l‟actual línia iniciada 

d‟organització del treball mitjançant la Permanent i les Comissions, per evitar treballar 

únicament en format de plenari del CEM:  

 

- La preparació dels plenaris l‟ha de continuar fent la Permanent: es coincideix en 

mantenir les funcions de la Permanent com organitzadora dels Plenaris.  

- Treballar, si s‟escau, els temes per Comissions abans d‟arribar al plenari del CEM. 

I als Plenaris treballar les conclusions de les Comissions.  

- El Plenari del CEM ha de servir per prendre acords entre tots. Respecte al format 

del Plenari, s‟assenyala que ha de ser flexible d‟acord amb el tema que es tracti.  

- El CEM s‟ha d‟aproximar a les necessitats de cada centre d‟ensenyament. Per 

aquest motiu és necessari que tots els membres del CEM prenguin consciència 

que quan estan als seus respectius centres són membres del CEM, i quan estan 

en el CEM són representants dels seus centres. 

 

Línia 7.4. Impulsar la vessant formativa i d‟intercanvi d‟experiències en el CEM 

 

Respecte a la possibilitat d‟intercanviar experiències en el marc del Consell Escolar 

Municipal, s‟apunten dues consideracions. La primera, assenyala que aquest objectiu 

és més atractiu per als no ensenyants; la segona, ressalta la necessitat de vetllar per 

no repetir temàtiques que ja es treballen en altres fòrums ja existents. Amb relació a la 

metodologia d‟intercanvi de les pràctiques es proposen diferents formats:  

 

- Organitzar una mostra de bones pràctiques a final de curs.  

- Destinar una part de cada sessió Plenària del CEM a compartir experiències. 

Sense la voluntat d‟aprofundir molt, seria una espècie d‟aparador de bones 

pràctiques a cada Plenari. Es tractaria de “mostrar” per facilitar el contacte amb 

l‟experiència a qui l‟interessi.  

 

Per últim, s‟especifica que les bones pràctiques haurien d‟estar relacionades amb la 

ciutat; però també es podria introduir el coneixement de pràctiques d‟altres ciutats.  

 

La regidoria d‟Educació, juntament amb la Permanent del CEM, haurà d‟analitzar les 

propostes realitzades pels membres participants en el Plenari par tal de donar 

resposta i prendre decisions. 
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Avaluació 

 

 Actualització dels contactes en la base de dades del CEM. 

 Nombre de convocatòries realitzades amb tres o més setmanes per endavant 

respecte el total. 

 Establiment d‟un calendari anual de les reunions del CEM.   

 Elaboració d‟una agenda de temes a treballar en el CEM. 

 Realització d‟una acollida als nous membres.  

 Creació d‟un espai virtual del CEM.  

 Nombre de sessions respecte el total que respecten l‟horari establert en la 

convocatòria. 

 Nombre de persones que intervenen en cada sessió Plenària del CEM respecte el 

total d‟assistents. 

 Nombre de sessions del CEM on s‟han treballat aspectes formatius dels seus 

membres. 
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8. Adaptar la política municipal referent a les Escoles Bressol per 

adequar-la al context i la situació actual. 

 

L‟Ajuntament de Sant Cugat va realitzar en el seu dia una important aposta per dotar el 

municipi d‟una bona oferta d‟escoles bressol municipals de qualitat, en concret 7 

centres, complementades amb l‟existència d‟escoles bressol privades.  

 

Aquesta aposta per l‟excel·lència i qualitat del servei ha estat molt notable. Però, 

malgrat que es valora positivament aquesta estratègia, s‟ha identificat la necessitat de 

realitzar canvis en el plantejament actual, tant per l‟elevat cost i preu que tenen les 

Escoles Bressol Municipals, com per l‟oferta que ofereixen. Es considera necessari 

dotar de major flexibilitat a les escoles bressol municipals per permetre a les famílies 

adaptar el servei a les seves necessitats, flexibilitzant els horaris i de retruc incidint en 

el cost.  

 

Línies d’actuació 

 

Línia 8.1. Adequar l‟oferta de les Escoles Bressol Municipal al context actual. 

 

 Increment de la ràtio. S‟ha incrementat en 42 places, això ha comportat que hi 

haguessin vacants a les escoles bressol.  

 A l‟escola bressol El Niu, el curs passat, un grup de grans es va reconvertir en 

jornada només de matí. Un cop iniciat el curs no s‟havien acomplert les 

expectatives i es va tornat a reconvertit el grup en un grup mixt (infants nascuts 

en anys consecutius) amb menys places, d‟aquesta manera s‟ha donat 

cobertura a famílies de mitjans que volien aquesta modalitat. 

 A l‟escola bressol Nostra Senyora de Montserrat s‟ha reconvertit un grup de 

grans en jornada només de matí que començarà el curs 2014-15. 

 A l‟escola bressol La Mimosa el curs passat es va reduir un grup i se‟n va 

reconvertir un de mitjans a nadons per tal de poder donar cobertura a aquest 

infants. 

 A través del Pla Educatiu d‟Entorn del barri de Sant Francesc s‟ha creat un 

espai on infants i famílies poden passar algunes tardes d‟hivern amb diferents 

propostes educatives i lúdiques. S‟ha dut a terme al Xalet Negre i ha tingut una 

molt bona rebuda. 
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 Des de el curs 2012-13 a l‟escola bressol el Molí l‟horari de 9-15h és flexible i 

ofereix suport a l‟alimentació. Amb aquestes mesures es pretén reduir el cost 

de l‟escola bressol a les famílies. 

 Beques i ajuts. 

 

Avaluació 

 

 El nombre d‟infants que s‟han avingut a la fórmula de mitja jornada.  

 Increment de les beques i ajuts en funció de la demanda. 
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Cultura, oci, temps lliure i joc 

 

9. Promocionar l’esport femení adolescent donant continuïtat a l’esport 

infantil. 

 

Sant Cugat destaca per la gran oferta d‟activitats esportives, instal·lacions, clubs i 

activitats extraescolars. Però, s‟observa una manca de continuïtat de les activitats 

esportives que es promouen fins els 12 anys als centres educatius en l‟etapa 

adolescent. L‟activitat esportiva està poc treballada dins dels instituts perquè l‟oferta 

passa a vincular-se a les entitats esportives. Aquest fet s‟atribueix a diferents factors: 

un desinterès dels adolescents per la pràctica esportiva, l‟aparició d‟altres motivacions 

vinculades a l‟edat, una disminució de la relació de l‟Ajuntament amb els instituts o el 

canvi d‟horari dels instituts que fa que l‟alumnat marxi a casa i difícilment torni per 

realitzar una activitat extraescolar.  

 

També ha afectat la retirada de fons del Pla Català de l‟Esport a les escoles, si bé 

alguns instituts han procurat seguir oferint activitats, com per exemple l‟Arnau Cadell, 

on s‟hi fa Bàdminton i Voleibol. L‟Ajuntament va tractar de coordinar els instituts 

perquè organitzessin junts activitats extraescolars, però el projecte no va reeixir. Es 

detectaven tres dificultats: l‟augment de la càrrega dels estudis, el preu de les activitats 

(la percepció és que els pares i mares no estan disposat a pagar per un adolescent 

una activitat extraescolar com ho fan per un infant) i la dificultat per trobar espais i 

horaris. 

 

Des de l‟Oficina municipal d‟esport per a tothom (OMET) s‟ofereixen les següents 

activitats esportives destinades a la franja adolescent: 

 

- Ciclisme:  dirigit a 1er i 2n d‟ESO al ZEM Jaume Tubau. 

- Escacs: adreçat de 1r a 4t d‟ESO a l‟Escola Joan Maragall.  

- Hip-hop: dirigit a 1r i 2n ESO al Casal de joves TorreBlanca.  

 

Des de l‟OMET s‟envia una carta a totes les famílies amb infants que realitzen alguna 

activitat esportiva, explicant les alternatives de continuïtat de la pràctica d‟aquell esport 

a Sant Cugat, i tots els clubs esportius realitzen una xerrada informativa. 
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Els nois i les noies molt motivats per una pràctica esportiva van directament als clubs. 

Però, l‟oferta dels clubs esportius està molt dirigida a l‟esport masculí i a una mentalitat 

molt competitiva. En aquesta línia, s‟identifica una certa dificultat per realitzar algun 

esport fora de l‟àmbit federatiu, i per tant competitiu. I això es considera una mancança 

des del punt de vista del foment de l‟esport com a lleure saludable. 

 

Aquesta reducció de la pràctica esportiva en l‟edat adolescent s‟accentua de manera 

important en les noies. S‟observa que al passar de l‟esport escolar a l‟esport de clubs 

competitiu es produeix un biaix en l‟oferta esportiva masculina i femenina, en el sentit 

que l‟oferta masculina és àmplia i la femenina és menor i enfocada a determinats 

esports, com el basquet i el voleibol. Això s‟atribueix tant a una certa tendència de 

patrons culturals de socialització, com a la manca d‟oferta d‟activitats femenines i una 

major dificultat per aglutinar més noies per a practicar determinats esports. 

 

Com a exemple d‟ofertes alternatives, es destaca que durant tres anys al Casal de 

Joves TorreBlanca s‟han ofert sessions de hip-hop i mai s‟ha apuntat prou gent com 

per poder realitzar el curs. 

 

Línies d’actuació 

 

En aquesta línia de treball es plantegen dos aspectes a desenvolupar, treballats els 

responsables d‟esports, educació i joventut per abordar el tema i identificar les 

possibles línies d‟actuació:  

 

Línia 9.1. Disposar de dades objectives sobre l‟esport femení 

 

Fer una bona recopilació de les dades que es puguin disposar: % de nens i nenes que 

realitzen activitats esportives a l‟OMET (per poder valorar si hi ha una reducció 

proporcional entre les adolescents i els adolescents), respecte les dades de l‟esport 

adolescent es poden demanar el nombre de fitxes federatives masculines i femenines 

en la franja d‟edat 12-18. Una vegada es disposi de les dades, caldrà incidir en l‟oferta 

d‟activitats esportives per a noies adolescents i en la motivació d‟aquestes per 

practicar algun esport, que es desenvoluparà a través de les següents línies. 
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Línia 9.2. Promocionar l‟esport femení adolescent 

 

Donar continuïtat a l‟esport infantil que ja es fomenta, equiparant els recursos, les 

alternatives i el suport que rep l‟esport masculí. En definitiva, allargar la pràctica 

esportiva infantil en general. 

 

 Treballar en la varietat de l‟oferta d‟activitats esportives, detectant prèviament 

els interessos del col·lectiu. Val a dir que del treball realitzat per la Taula 

d‟Itineraris Esportius es va concloure que existeix una gran oferta esportiva de 

les entitats pensada pel gènere femení, però amb una segmentació important 

per esports (voleibol, basquet, gimnàstica, etc.). 

 Buscar solucions a la saturació de les instal·lacions esportives, ja que avui dia  

no es pot donar cabuda a més equips amb les instal·lacions actuals. El repte és 

com disposar de més espais. En aquest sentit, només hi ha tres centres 

escolars on es poden aprofitar les seves instal·lacions esportives: Catalunya, 

La Floresta i Joan Maragall. 

 Estudiar els ajuts econòmics a l‟itinerari esportiu dels adolescents en els 

instituts. 

 

Línia 9.3. Promoure accions per allargar la pràctica esportiva durant l‟adolescència.  

 

El treball de l‟àrea municipal d‟Esports i Educació per ampliar l‟oferta d‟activitats i 

incentivar la demanda de les noies adolescents assenyala diferents potencials 

actuacions:  

 Aprofitar els convenis amb empreses, col·laboradors i entitats perquè realitzin 

activitats d‟exhibició a la ciutat que incentivin la pràctica esportiva. I treballar en 

la línia de plantejar alternatives a l‟esport federat competitiu. 

 Portar aquesta línia de treball als espais de treball de l‟Ajuntament i la ciutat on 

estan representats els principals agents implicats en el tema: 

o La Taula d‟Itineraris Esportius del Consell Municipal d‟Esports, on fins ara 

s‟han treballat els valors en el foment de la pràctica esportiva. 

o El Consell Escolar Municipal. 

o El nou Consell de Joves 13/16 on estan representats els joves d‟aquesta 

franja d‟edat, i per tant, pot ser un bon espai on treballar el tema. 

 Partir del treball plantejat pel nou Pla d‟Igualtat aprovat recentment per 

l‟Ajuntament de Sant Cugat per treballar la vessant de la sensibilització 

respecte els imaginaris socials de l‟esport i el gènere. 
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Avaluació 

 

En aquesta línia de treball es plantegen dos dimensions a avaluar diferents: 

 

D‟una banda, les accions realitzades: 

 Número de sessions de la Taula d‟Itineraris Esportius destinades a parlar del 

foment de l‟esport femení adolescent. 

 Número de sessions del Consell Escolar Municipal a parlar del tema. 

 Número de sessions del Consell 13-16 per parlar del tema. 

 Número d‟activitats ofertes per l‟OMET a la franja d‟edat 12/16. 

 

D‟una altra banda, les dades d‟impacte: 

 Increment del nombre de noies adolescents que practiquen esport: 

o Comparació de fitxes federatives. 

o Comparació de noies que practiquen una activitat de l‟OMET de 12 a 16 anys. 
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10. Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per a adolescents de 13 

a 17 anys. 

 

Sant Cugat del Vallès destaca per la seva important oferta d‟activitats i serveis 

culturals destinats a les famílies i els seus infants. Des del Teatre-Auditori, amb una 

línia de treball destinada al públic familiar, al Museu del Monestir amb moltes activitats 

dirigides als infants i les seves famílies, passant per la Xarxa de Centre Cultural 

Polivalents (XCCP) i les Biblioteques i les activitats que es realitzen en elles com 

l‟Hora del conte. A més, les dades mostren un important ús per part de la població 

d‟aquestes activitats. Aquest gran ventall d‟activitats i serveis ha portat a l‟Ajuntament 

a desenvolupar un segell de qualitat de les activitats culturals destinades al públic 

familiar anomenat Uaal·la. 

 

En general, existeix un gran acord entre tots els agents consultats respecte a la bona i 

variada oferta de lleure infantil, especialment en l‟àmbit esportiu. Es coincideix en 

destacar com a fortalesa l‟oferta d‟activitats de lleure, tant per la seva diversitat com 

quantitat, que ofereix Sant Cugat a través de l‟OMET, les activitats extraescolars, etc.  

 

Cal tenir en compte que els i les adolescents entre 12 i 18 anys representen un 

percentatge important, en concret, un 7,27% del total de la població. Observant les 

dades, podem afirmar que la tendència és que la població seguirà sent molt jove 

durant els propers anys però, proporcionalment el grup que augmentarà d‟una manera 

més important durant els pròxims 5 anys seran els adolescents, fet que ens ha de fer 

plantejar l‟oferta i volum d‟activitats adreçades a aquest col·lectiu. 

 

En aquest sentit, tot i que entre els agents consultats es percep consens en que els i 

les adolescents han de ser un col·lectiu diana de l‟activitat municipal, es coincideix en 

identificar el dèficit d‟oferta de lleure i oci per als i les adolescents en la ciutat i el repte 

d‟arribar a aquesta franja d‟edat dels 12 als 18 anys. Així mateix, l’Estudi sobre la 

comunicació entre l’Ajuntament i els joves del municipi6, determina que l‟Ajuntament no 

arriba als canals que els i les joves utilitzen per comunicar-se i estar informats. Aquest 

fet és el principal motiu perquè els i les joves de Sant Cugat no coneixen l‟oferta 

municipal existent quant a activitats relacionades amb el lleure, la formació, l‟esport i la 

cultura.  

                                                           
6Estudi sobre la comunicació entre l‟Ajuntament de Sant Cugat i els joves del municipi, Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès, juliol de 2012.  
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Línies d’actuació 

 

Fruit d‟aquesta diagnosi,  es considera prioritari oferir espais, activitats  i alternatives 

de lleure per a adolescents de 13 a 17 anys. A continuació s‟assenyalen diferents 

línies d‟actuació:  

 

Línia 10.1. Aprofitar els canals i espais d‟adolescents per copsar els seus interessos 

sobre activitats i espectacles 

 

Es tracta de preguntar als mateixos adolescents què volen fer, què els agrada, el 

perquè aquesta percepció de manca d‟activitats i espais d'oci adequats als seus 

interessos, etc. La creació del Consell de Joves 13/16 i el projecte JAC (Jove Actiu de 

Centre) són un potencial en aquest sentit que caldria aprofitar, incloent aquest tema en 

el debat i la recollida d‟aportacions i propostes. Aquesta consulta als joves adolescents 

sobre les seves preferències també caldria explorar-la més enllà d‟aquests canals 

presencials, intentant utilitzar preferentment tots aquells espais i entorns de relació que 

utilitzen els joves (TIC, xarxes socials, etc.). 

 

Línia 10.2. Oferir activitats adequades als seus interessos 

 

Aquestes poden girar entorn oferir espectacles i activitats com afavorir la creació i 

generació d‟activitat per compte propi (música, teatre, ...).  

 

Línia 10.3. Facilitar l‟accés i la motivació a la programació cultural de la ciutat.  

 

Es tracta de obrir-ho a nou públic, fomentant l'interès tant dels adolescents com de les 

seves famílies, amb preus especials, publicitat especialment adreçada al col·lectiu 

adolescent, etc.  

 

El resultat de la diagnosi del PLIA també va apuntar la necessitat de valorar la política 

municipal referent als equipaments de titularitat municipal (Escola Municipal de 

Música, Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny) i altres activitats. Aquesta línia 

de treball s’ha considerat des del Grup Motor del PLIA que sobrepassa l’àmbit de 

treball d’aquest projecte.  
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Avaluació 

 

 Número de sessions del Consell de Joves 13/16 destinades a parlar de l‟oferta 

cultural i de lleure dels joves de 13 a 16 anys. 

 Número de campanyes de promoció d‟activitats culturals i d‟oci amb preus 

accessibles per al públic adolescent. 
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Espai públic i mobilitat segura 

 

11. Promocionar l’ús de l’espai públic de lleure i oci adreçat als infants i 

els adolescents, millorant l’espai públic i dinamitzant-ne el seu. 

 

D‟una banda, Sant Cugat del Vallès destaca per disposar d‟una xarxa important de 

parcs i zones verdes condicionades amb equipaments i mobiliari on gaudir del temps 

lliure. Però, per una altra banda, a Sant Cugat es vetlla molt pel descans i la 

tranquil·litat dels veïns i veïnes i en ocasions això va en detriment d‟algunes de les 

activitats que els agrada realitzar als joves en l‟espai públic. Potser és per això que 

probablement hi ha hagut una tendència a ubicar els equipaments destinats a la franja 

adolescent en zones una mica més allunyades dels habitatges. Ara bé, l‟any passat es 

va inaugurar un BiciParc al costat del CAP La Mina en una zona molt cèntrica de la 

ciutat, actuació que va implicar un replantejament dels criteris d‟intervenció en l‟espai 

públic. Però, més enllà de la seva ubicació, es constata una manca d‟espais per 

adolescents que provoca, per exemple, que grups d‟adolescents accedeixin als patis 

de les escoles per jugar quan aquestes estan tancades. 

 

Ubicació dels espais verds a la ciutat. Font: www.santcugat.cat 
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Respecte al foment de la pràctica esportiva com a activitat lliure, es disposa d‟una 

important xarxa de mobiliari urbà per a la pràctica esportiva. Aquest fet és 

especialment rellevant per a promocionar l‟activitat física d‟una manera més puntual i 

no tant dirigida a través d‟un club o activitat regulada. A continuació es recullen els 

espais públics per a la pràctica esportiva en els parcs i places de Sant Cugat i la seva 

ubicació: 

Lloc Núm. Instal·lació 

Parc de la Pollancreda 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

 
Corts Catalanes 
  
  
  
  

2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

2 Cistelles de mini-bàsquet independents 

1 Half pipe 

1 Barana amb pendent 

1 Bancada 

1 Barres paral·leles 
   

Parc Pollancreda i rambla Celler 3 Elements tonificació DIR 
   

Antic escorxador 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

Rambla torrent - Av. Ragull     
   

Plaça St Francesc 1 Taula tennis taula 
   

C/ Francesc Macià - C/ Abat 
Armengol (plaça central 

1 Taula tennis taula 

   

Coll Favà 1 Cistella de bàsquet 

Plaça de la Creu de Coll Favà  1 Cistella de minibàsquet 
   

Parc Central 2 Cistelles de mini-bàsquet 

C/ Rodoreda - C/Farrés 1 Cistella de bàsquet 

1 Porteria futbol sala 
   

Parc Central 2 Elements tonificació DIR 

Interior parc 1 Taula tennis taula 
   

Turó de Can Mates 2 Porteries de futbol sala 

C/Josep Irla - Ctra Vallvidrera 4 Cistelles de minibàsquet 
   

Mira-Sol 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

C/ Mallorca-Psg Roser 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 
   

Mas-Gener 1 Taula de tennis taula 

C/ Granada s/n (davant pista 
f.sala) 

    

   

 
Jardins Ramon Barnils 
  

1 Taula de tennis taula 

1 Cistella de bàsquet independent 

1 Cistella de mini-bàsquet independent 
   

C/ Víctor Català 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per valles 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 
   

C/ del Bages (Can Barata) 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per reixa 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 
   

Parc de volpelleres  1 Circuit de cros 

Mira-sol  1 Pista d‟skate amb elements de skate urbà 

Parc Salvador Espriu 1 Bici Parc de Trial 
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Si els analitzem, aquestes instal·lacions són bàsicament de tres tipus: cistelles de 

bàsquet, porteries de futbol i taules de tenis taula, i només hi ha algun equipament 

puntual de tonificació, bici parc o skate parc. 

 

Línies d’actuació 

 

Les línies de treball estan enfocades a incidir i facilitar l‟actuació en l‟espai públic. En 

primer terme, s‟assenyalen els elements claus a valorar en la pressa de decisió sobre 

per a qui, amb què, com i on en la intervenció als parcs, espais verds, places,etc.:  

 

 Les relacions intergeneracionals a l‟espai públic. L‟Ajuntament treballa l‟espai 

públic amb la intencionalitat d‟afavorir les relacions intergeneracionals. 

 L‟equilibri en l‟equipament de joc de l‟espai públic: valorar l‟existència de 

mobiliari de joc per a infants de 0 a 3 anys, de 3 a 6, de 6 a 12 anys, per a 

adolescents, etc.  

 La distribució en el territori: els espais habilitats per adolescents, per exemple 

els skate park, no estan ben distribuïts pel territori i queden allunyats del centre.  

 La dinamització de l‟espai públic, per incrementar el seu ús, perquè l‟espai 

públic està desaprofitat, tant pel tipus de mobiliari que té com per la manca de 

dinamització de l‟espai. 

 L‟equilibri entre la tranquil·litat del veïnat i l‟ús de l‟espai públic. 

 L‟equilibri  en l‟ús de l‟espai públic per part dels diferents col·lectius per 

minimitzar la creació d‟espais monopolitzats per alguns col·lectius en 

determinats moments i dies de la setmana. 

 

Les línies de treball han estat treballades amb la participació de les àrees de Cultura i 

Joventut, Esports, Parcs i Jardins i Educació.  Aquestes actuacions giren entorn 

diferents àmbits d‟intervenció:  

 

Línia 11.1. Respecte a l‟anàlisi de la situació actual i la projecció dels equipaments i la 

població.  

 

Acció 11.1.1. Estudi dels sectors poblacionals per edats i barris de la ciutat.  

Treballar en l‟anàlisi de les dades poblacionals dels infants i adolescents en els 

diferents barris de la ciutat. L‟objectiu és disposar de dades objectives per ajudar a la 

planificació de la ubicació dels equipaments de joc i lleure adreçats  a cada col·lectiu.  
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Acció 11.1.2. Anàlisi de l‟equipament dels espais verds dirigit al col·lectiu d‟infància i 

adolescents, diferenciant edats.  

 

Estructurar i visualitzar la situació actual respecte a la dotació d‟equipaments en els 

parcs i zones verdes, especificant la tipologia d‟equipaments i les edats a que va 

dirigit.  

 

Acció 11.1.3. Fer partícips als infants i adolescents, com a mínim a través dels òrgans 

estables municipals d‟aquests dos col·lectius: Consell d‟Infants i Consell de Joves 

13/16.  

 

L‟Ajuntament s‟ha dotat d‟espai estables de participació adreçades al col·lectiu de 11 a 

16 anys. Entre els seus continguts, és necessari introduir l‟ús de l‟espai públic, per 

afavorir la seva veu en la detecció de necessitats i generació de propostes entorn a les 

intervencions a realitzar.  

 

Per tant, cal establir col·laboracions amb els tècnics referents d‟aquests Consells per 

coordinar continguts d‟acord amb la planificació de projectes de l‟àrea de territori. En 

aquesta línia, el Consell d‟Infants va rebre l‟encàrrec de l‟Alcaldessa per al curs 2013-

2014 de treballar per millorar l'estat dels parcs i jardins de la ciutat.  

 

Línia 11.2. Amb relació als usos i dinamització dels espais públics a la ciutat:  

 

Acció 11.2.1. Revisar l‟ordenança de civisme i convivència per tal de compartir uns 

criteris comuns de resposta davant les queixes o reivindicacions del veïnat.  

 

Aquesta revisió pretén, per una banda, facilitar les resposta per part de l‟Ajuntament 

davant una queixa veïnal; i per una altra, revisar algunes prohibicions totals en places i 

carrers, per exemple, jugar a  pilota, i restringir-la a una franja d‟edat i interval d‟horari. 

 

Acció 11.2.2. Introduir la figura del dinamitzador d‟espai lliure.  

 

Aquest professional ajudaria tant a innovar en aquesta dinamització i proposar 

solucions en el lleure dels adolescents com a garantir la informació sobre què està 

passant al carrer.  
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Acció 11.2.3. Convidar als serveis generadors d‟activitat adreçada a infants i 

adolescents (cultura, esports...) a l‟organització d‟aquestes als espais verds de la 

ciutat.  

 

Es tracta de treure les activitats programades per l‟Ajuntament de Sant Cugat dels 

espais tancats i sortir a l‟aire lliure, amb programacions estables o puntuals de teatre, 

circ , música, titelles, etc. Així mateix, es pot convidar a les entitats a planificar i 

organitzar en aquesta mateixa línia.  

 

Acció 11.2.4. Tenir en compte l‟equilibri territorial en l‟organització de les activitats en 

les zones verdes del municipi, sortint de la zona centre.  

 

La tendència general en l‟organització de les activitats per part de l‟Ajuntament porten 

gairebé sempre a la zona centre de la ciutat. Cal plantejar portar l‟activitat municipal 

també als barris, malgrat s‟és conscient del imaginari de prop/lluny que té part de la 

població, fet que no facilita el desplaçament a altres àrees de la ciutat.  

 

Acció 11.2.5. Explorar alternatives i experiències d‟intervenció en l‟espai públic amb 

equipament i dinamització, buscant l‟equilibri entre la tranquil·litat del veïnat i l‟ús de 

l‟espai públic per part dels adolescents.  

 

Cal buscar experiències d‟altres municipis que hagin funcionat en la dinamització de 

l‟espai públic mantenint la tranquil·litat del veïnat per valorar en quina mesura es 

poden aplicar a Sant Cugat del Vallès. 

 

Línia 11.3. Respecte a la gestió i manteniment dels equipaments en l‟espai públic  

 

Acció 11.3.1. Identificació dels implicats i els circuits en la gestió i manteniment dels 

espais públics.  

 

Determinar el coordinador i el circuit per gestionar el manteniment i les incidències dels 

diferents espais públics dotats d‟equipaments esportius o d‟altra mena, per respondre 

de manera àgil, fer la reserva de pressupost per manteniment o altres, etc.  
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Avaluació 

 

Respecte a l‟anàlisi de la situació actual i la projecció dels equipaments i la població.  

 

 Realització de l‟anàlisi dels sectors poblacionals per edats i barris de la ciutat.  

 Realització de l‟anàlisi de l‟equipament dels espais verds dirigit al col·lectiu 

d‟infància i adolescents, diferenciant edats.  

 Nombre de sessions de treball del Consell d‟Infants destinades a parlar de l‟espai 

públic de Sant Cugat. 

 Nombre de sessions de treball del Consell de Joves 13/16 destinades a parlar de 

l‟espai públic de Sant Cugat. 

 

Amb relació als usos i dinamització dels espais públics a la ciutat:  

 

 Revisió de l‟ordenança de civisme i convivència per compartir uns criteris comuns 

de resposta davant les queixes del veïnat.  

 Creació de la figura del dinamitzador d‟espai lliure.  

 Realització de la sessió de reflexió amb altres serveis generadors d‟activitat 

adreçada a infants i adolescents (cultura, esports...) per promoure l‟espai públic de 

la ciutat.  

 Nombre d‟activitats de ciutat realitzades en les zones verdes “perifèriques” del 

municipi.  

 Nombre d‟experiències d‟intervenció en l‟espai públic d‟altres municipis 

analitzades.  

 Nombre d‟activitats realitzades als parc i espais públics. Públiques, associatives i 

privades. 

 

Respecte a la gestió i manteniment dels equipaments en l‟espai públic:  

 

 Realització de la sessió de treball amb els serveis implicats.  

 Elaboració d‟un criteri comú dels serveis implicats i els circuits a utilitzar per definir 

la gestió i el manteniment dels espais públics. 
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12. Facilitar els elements que afavoreixin una mobilitat segura dels infants 

i adolescents. 

 

Des del punt de vista de l‟anàlisi i desenvolupament d‟aquest objectiu cal considerar 

tres perspectives de treball. En primer lloc, la formació en educació viària i 

sensibilització ambiental destinada als infants i adolescents; en segon lloc, el transport 

públic; finalment, la millora d‟aspectes materials i físics de la mobilitat i l‟accessibilitat 

dels carrers i espais públics de Sant Cugat. 

 

Respecte el tema de l’educació viària i sensibilització ambiental, es treballa 

mitjançant el Pla de dinamització educativa amb l‟oferiment del Programa d'educació 

viària. Són tallers adaptats a cada grup d‟edat: secundària, 2n de primària, 5é de 

primària i parvulari. A més a més, s‟ofereix una visita a la ITV (Anem a la ITV) i 

l‟activitat Caravana d'educació viària (amb la col·laboració de MAPFRE). 

 

Amb relació al transport públic, Sant Cugat del Vallès disposa d'una oferta de 

transport públic d‟autobusos i tren que permet moure‟s pel municipi i desplaçar-se a les 

poblacions més properes. Els infants i adolescents tenen a la seva disposició 

descomptes i/o bitllets de transport públic, depenent de les edats (T-12 entre els 3 i els 

12 anys, es bonifica fins al 100 % quan hi ha derivació de serveis socials) i entre 13 i 

els 18 anys, amb l‟abonament d‟estudiant (de setembre a juny).  

 

Respecte a la mobilitat i accessibilitat dels carrers i espais públics de Sant Cugat 

destaca el procés iniciat en la definició d‟itineraris segurs per anar en bici als instituts, i 

la millora i adequació dels passos de vianants i les zones 30. Sant Cugat del Vallès té 

el centre de la ciutat pacificat, amb una zona de vianants que ocupa gran part del 

centre.  

 

Respecte als camins escolars, l‟Ajuntament ha portat a terme algunes accions per 

afavorir la bona mobilitat dels infants, com pintar diversos passos de vianants situats a 

prop de les escoles en color vermell, reforçar la vigilància de la Policia Local, arranjar 

alguns dels passos protegits; adequar diversos semàfors amb polsador i adequar les 

voreres per poder creuar punts conflictius. Els últims passos pintats han estat en 

aquestes escoles: 
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   Escola Carrer pas per pintar 

1 Escola Joan Maragall Passeig Sant Magí 

2 Escola Gerbert d'Orlhac Carrer de Josep Vicenç Foix 

3 Escola Joaquima Pla i Farreras Avinguda de Ragull 

4 Escola Cavall Fort Carrer de Carles Riba 

5 Escola L'Olivera Avinguda de Can Bellet 

6 Escola Ciutat d'Alba Carrer Vallseca 

7 Escola Turó de Can Mates Carrer Josep Irla 

8 Escola Thau Avinguda Generalitat 

9 Col·legi Pureza de María Carrer de Mercè Vilaret 

10 Col·legi El Pinar Carrer del Canal de la Mànega 

11 Col·legi Europa Avinguda Pla del vinyet 

12 Escola Collserola Carrer de l'Abat Escarré 

13 Institut Angeleta Ferrer Avinguda Rius i Taulet 

14 Escola Catalunya Carretera De Sant Cugat al Papiol 

15 Viaró Alcalde Barnils 

16 Escola Pins del Vallès Avinguda de Can Volpelleres 

17 Àgora Ferrer i Guàrdia 

18 EB Gargot Carrer dels Mestres 

19 Escola Pi de'n Xandri Carrer Mariné 

20 Llar d'Infants Les Tortugues Carrer Bergara 

21 Llar d'Infants El Tricicle Carrer rovellat 

22 Escola Avenç Carrer Llaceres 

 
  

 
Font: Serveis Municipals de l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 



Àrea d’Atenció a les Persones – Gerència de Serveis d’Educació   59 

 

Respecte a l‟ús de la bicicleta, Sant Cugat del Vallès compta amb 30 Km de xarxa de 

carrils bici en algunes zones del municipi, tal i com s‟observa en el següent plànol:  

 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

El Pla de Mobilitat Urbana preveu un creixement d‟aquests carrils bici tot fent la 

connexió amb els barris. L‟any passat es van instal·lar 9 aparcaments de bicibox, 

gestionats per gestiona AMB,  repartits per 7 indrets de la ciutat.  

 

En el seu moment, l‟Ajuntament de Sant Cugat, amb la col·laboració de la Unió Ciclista 

de Sant Cugat, els instituts, les AMPA i la Policia Local, es va plantejar l‟adequació 

d‟una sèrie d‟itineraris escolars, pensat per a secundària i enfocats per anar i tornar de 

l‟escola amb bicicleta. Recentment s‟han dut a terme un conjunt d‟actuacions amb 

objectiu de facilitar l‟accés a les escoles a vianants i a persones que facin ús de la 

bicicleta. 

 

Línies d’actuació  

 

Per aprofundir en els elements i accions que afavoreixin una mobilitat segura dels 

infants i adolescents, s‟ha contactat amb els responsables de mobilitat de l‟Ajuntament 

de Sant Cugat i analitzat el Pla Municipal de Mobilitat Urbana per identificar les línies 

de treball que contemplava que incidien d‟una manera més directe a la mobilitat dels 

infants i adolescents i s‟han recollit en aquest apartat tenint en compte la priorització 

d‟accions que ha realitzat a nivell intern l‟Ajuntament de Sant Cugat per millorar la 

mobilitat dels infants i adolescents a la ciutat. En concret, les línies que desenvolupa i 

incideixen directament en el PLIA són: 
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Línia 12.1. La promoció de l‟educació ambiental en matèria de mobilitat 

 

La promoció de l‟educació ambiental en matèria de mobilitat és un eix bàsic per 

millorar la convivència, el respecte i la seguretat dels usuaris de l‟espai públic. Les 

campanyes de comunicació i divulgació, les activitats a les escoles o altres  

actuacions, ajuden a sensibilitzar l‟opinió pública i poden incidir alhora de moure‟s per 

la ciutat de manera més segura, responsable i sostenible. Es proposa realitzar 

campanyes de sensibilització i de promoció de la mobilitat sostenible entre els 

membres de la comunitat educativa, tant per accedir a peu als centres escolars com 

en bicicleta, principalment als Instituts d‟Educació Secundària 

 

Línia12.2. Millorar itineraris de camins escolars 

 

L‟objectiu dels camins escolars és convertir el trajecte d‟anar a peu o en bicicleta a 

l‟escola en una activitat quotidiana agradable, saludable i segura per tal que els nens i 

les nenes puguin fer el trajecte sols. Es pot dissenyar a través d‟un procés participatiu 

per part del propi alumnat, i on s‟involucri a professorat, famílies, administració 

municipal, associacions i, si cal, els establiments del barri, constituint així també una 

eina d‟educació important. També es proposa marcar els camins i fer un 

acompanyament inicial d‟aquests itineraris, a través de voluntariat, per tal que 

l‟alumnat s‟hi familiaritzi.  

 

Aquest curs 2014-2015 s‟han posat en marxa dos camins escolars: el nou camí de 

l‟Avenç (que unirà el carrer de Llaceres amb el camí de Crist Treballador) i el nou camí 

(també amb carril bici) que uneix l‟estació de Mira-sol dels FGC amb l‟institut Leonardo 

da Vinci i l‟escola Catalunya.  

 

Línia 12.3  Promocionar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. 

 

La priorització municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat és millorar les condicions per 

anar en bici per la ciutat, no únicament per gaudir d‟un passeig, sinó com a mitjà de 

transport.  

 

En primer terme, a través de la millora de l‟accessibilitat en bicicleta als centres 

educatius de secundària, prioritzant l‟institut Leonardo da Vinci i Arnau Cadell, perquè 

els altres centres de secundària es considera que ja estan dins del casc urbà i que per 
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tant ja tenen els seus accessos en condicions i els seu alumnat hi arriba 

majoritàriament caminant. 

 

En segon terme, amb l‟inici de la implementació de l‟estudi fet per allargar o completar 

totes les vies d‟accés des de Mira-sol, on hi ha els carrils-bici fets, passant per la zona 

del Turó de Can Mates, la zona Boehringer, etc. fins al Leonardo. Amb relació a 

l‟Arnau Cadell, també està en estudi les adequacions per a la millora dels accessos 

amb bici i a peu. 

 

Línia 12.4. Moderació del trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als entorns escolars 

 

Per millorar la seguretat i reduir el risc d‟accidentalitat dels escolars en el seu camí cap 

a i des de l‟escola, es proposa realitzar diferents actuacions que limitin de manera 

efectiva el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor així com la invasió de les voreres i 

passos de vianants. 

 

Línia 12.5.Creació d‟una comissió mixta de treball per a desenvolupar línies d‟actuació 

en l‟àmbit de mobilitat a les escoles.  

 

Davant la diversitat d‟agents implicats en la mobilitat generada pels centres escolars, 

es considera necessària la creació d‟un espai de diàleg on es pugui tractar de forma 

conjunta les qüestions relacionades amb aquest àmbit. Estarà formada per 

representants del servei de Servei de Mobilitat i el Servei d‟Educació de l‟Ajuntament 

de Sant Cugat, de la policia municipal, de les AMPA, dels Districtes, de les direccions 

de centres escolars, Associacions de Veïns, etc.  

 

Aquesta Comissió Mixta hauria de tenir un vincle molt directe amb el Consell Escolar 

Municipal, per així poder fer més extensiva la tasca desenvolupada per aquesta 

Comissió Mixta i poder implicar més agents en la seva implementació. 

 

Avaluació 

 

L‟avaluació d‟aquesta línia estarà condicionada a dos nivells diferents: 

 

 D‟una banda, a les accions implementades en les tres línies de treball 

substantives: 
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o Nombre d‟accions de sensibilització adreçades a la comunitat educativa per 

promoure la mobilitat sostenible i segura (número de centres implicats respecte 

el total). 

o Nombre d‟accions destinades a millorar els itineraris de camins escolars 

respecte el total d‟accions previstes en el PMU en aquest àmbit. 

o Nombre d‟accions destinades a moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a 

motor als entorns escolars respecte el total d‟accions previstes en el PMU en 

aquest àmbit. 

o Augment de quilòmetres del carril  bici al municipi.  

o Realització de campanya de promoció de la bicicleta.  

o Organització d‟activitats públiques en bicicleta.  

 

 D‟una altra banda, respecte la Comissió Mixta: 

 

o Constitució de la Comissió Mixta. 

o Número de sessions de treball realitzades. 

o Número d‟assistents respecte el total. 
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Participació 

 

13. Dissenyar una estratègia de treball per implicar els centres 

d’ensenyament en la dinàmica de treball del Consell dels Infants. 

 

Creat l‟any 2010, el Consell dels Infants és un òrgan consultiu i de participació, amb 

l‟objectiu d‟incorporar la visió dels nens i de les nenes de Sant Cugat del Vallès ens els 

afers locals. 

 

Per a dur a terme les activitats del Consell, una tècnica de serveis socials, un tècnic de 

participació ciutadana i una dinamitzadora externa s‟encarreguen de coordinar les 

tasques de convocatòria, de facilitar informació als centres escolars i a les famílies, de 

donar suport a l‟elecció dels representants del Consell, d‟organitzar la formació per al 

Consell i per als centres, i de realitzar tasques de difusió i reunions de seguiment.  

 

El formen 24 infants de 10 a 12 anys, de 5è i 6è de primària escolaritzats a escoles del 

municipi. Cada curs, l‟Ajuntament consulta al Consell sobre un tema concret. Durant el 

curs 2011-2012 van treballar la Festa Major, el 2012-2013 la tasca encomanada al 

Consell d‟Infants va ser trobar respostes solidàries davant la crisi i durant el curs 2013-

2014 el tema de l‟espai públic.  

 

Es coincideix en valorar positivament la promoció de la participació dels nens i nenes 

de la ciutat a través del Consell d‟Infants però s‟observa com a feblesa la manca 

d‟implicació de la resta d‟infants, les famílies i els centres d‟ensenyament. 

 

Aquest curs 2014-2015 s‟ofereix una nova activitat al Pla de Dinamització Educativa, 

“Coneguem els drets dels nens i les nenes i el Consell d’Infants de Sant Cugat”, 

que se centra en el dret a la participació i el vincula amb el Consell d‟Infants del 

municipi. 

 

Línies d’actuació 

 

És necessari aprofundir en la potencialitat del Consell d‟Infants, promovent el treball 

que realitzen els seus membres amb la resta d‟infants del municipi, fomentant el rol de 

representants dels membres del Consell i exercint de corretja de transmissió de les 
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reflexions de la resta d‟escolars dels centres que representen. Per això cal intentar 

implicar més a tot el grup classe amb la complicitat de cada centre educatiu. 

 

Amb l‟objectiu d‟incrementar la incidència del Consell d‟Infants en la política municipal i 

convertir-los en interlocutors i transmissors de les veus dels infants dels seus centres 

d‟ensenyament es proposa un seguit d‟accions destinades a implicar els centres 

d‟ensenyament i les famílies.  

 

Línia 13.1. Vincular la tasca que s‟està desenvolupant des del Consell d‟Infants amb el 

Consell Escolar Municipal (CEM).  

 

La vinculació entre aquest dos Consells Municipals es proposa que es realitzi, en un 

primer moment, amb la presentació del pla de treball anual del Consell d‟Infants amb la 

temàtica seleccionada al CEM. Aquesta acció afavoriria el coneixement dels membres 

del CEM del treball realitzat pels infants de la ciutat i la connexió amb els centres 

d‟ensenyament. 

 

Línia 13.2. Coordinar el treball del Consell d‟Infants amb els Centres d‟ensenyament 

 

La connexió del treball dels infants membres del Consell i la resta d‟infants de les 

seves escoles és clau per enfortir la visió i participació dels nens i nenes en els afers 

de la ciutat. La coordinació del treball del Consell d‟Infants amb els centres 

d‟ensenyament facilitaria aquesta treball, per exemple, amb la disponibilitat d‟espais de 

treball en les tutories per poder treballar amb el grup - classe els temes que aborda el 

Consell d‟infants.  

 

Aquesta ampliació de recollida de visions més enllà dels membres del Consell, portant 

la reflexió als infants dels centres, requeriria elaborar materials didàctics i preguntes 

per desenvolupar i treballar a l‟aula. 

 

Línia 13.3. Implicar les famílies 

 

Per implicar les famílies es pot valorar la possibilitat de realitzar un quadern7 de debat 

familiar que els propis alumnes s‟encarregarien de treballar amb les seves famílies i 

                                                           
7
Vegeu com exemple el quadern Tenim visita, adreçat als infants dels Casals d‟Estiu de Sant Cugat. 
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els resultats serien treballats i analitzats a final de curs en el marc del Consell 

d‟Infants. 

 

Per realitzar aquestes accions és fonamental planificar les sessions de treball del 

Consell d‟Infants i els materials i qüestions que han de treballar.  

 

 

Avaluació 

 

Per avaluar aquesta línia de treball es contemplen tant indicadors de procés com de 

resultat. Així es proposa valorar: 

 

Indicadors de procés: 

 

 Nombre de sessions de presentació i treball del Consell d‟Infants en el CEM. Com 

a mínim es planteja que hauria de sortir dos cops en l‟ordre del dia del CEM: una a 

principi de curs per presentar el Pla de treball del Consell d‟Infants, i un a final de 

curs, per presentar els resultats del treball realitzat. 

 Nombre de sessions de presentació del Pla de treball del Consell d‟Infants en els 

centres d‟ensenyament. 

 

Indicadors de resultat: 

 

 Nombre d‟infants participants en el procés de treball del Consell dels Infants. 

 Nombre de famílies participants en la reflexió del Consell d‟infants. 

 Nombre d‟aportacions realitzades pel Consell d‟Infants. 

 Nombre d‟accions executades del Consell d‟infants respecte el total de 

proposades. 
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14. Fomentar la participació activa dels adolescents en la ciutat, 

promovent mecanismes i canals de participació i fomentant el 

voluntariat i l’aprenentatge servei com a instrument de treball amb/en 

la comunitat. 

 

La diagnosi assenyala la coincidència en valorar la participació dels adolescents com 

un element cabdal per aconseguir atraure el seu interès i definir accions d‟acord amb 

les seves inquietuds i necessitats, així com el reconeixement de ser un col·lectiu que 

té les seves especificitats. Tanmateix, Sant Cugat no disposa d‟un espai o canal de 

participació dels adolescents per comunicar-se amb l‟Ajuntament.  

 

També les visions dels agents consultats han destacat la potencialitat de la promoció 

del voluntariat entre el col·lectiu adolescent. Actualment, el Servei d‟Informació Juvenil 

té una línia de treball amb col·laboració amb l‟Oficina de Voluntariat de Sant Cugat del 

Vallès. Tot i que la majoria són majors de 18 anys, també arriben adolescents entre els 

16 i 18 anys buscant un lloc on exercir un voluntariat. En aquest sentit, caldria 

mantenir i potenciar l‟aprenentatge servei, com un instrument per canalitzar les 

inquietuds dels adolescents oferint un servei a la comunitat. 

 

Línies d’actuació 

 

L‟estratègia d‟acció municipal pretén incidir en tres nivells d‟objectius vinculats a 

l‟acció:  

 

1. El primer, com assegurar que la informació significativa per aquest col·lectiu 

els arriba, tant pel que fa a les activitats adreçades a ells com la informació i 

formació sobre temes del seu interès i els canals a través dels quals poden 

realitzar les seves aportacions.  

2. El segon, com incrementar i garantir l’establiment d’uns canals de 

participació que permetin fer arribar les seves aportacions  i poder debatre 

amb ells els temes locals que els afecten i/o interessen.  

3. El tercer, com generar activitats i espais que els permetin participar en la 

comunitat com membres actius de la mateixa, amb interrelació amb altres 

col·lectius i àmbits, més enllà del consum d‟activitats. 
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Aquesta estratègia parteix que de la necessitat d‟un primer nivell en l‟àmbit 

comunicatiu que incidirà en els dos següents:  

 

 

 

Línia 14.1.Crear i enfortir els canals d‟informació i comunicació adreçats als i les 

adolescents 

 

Acció 14.1.1 Visualitzar els adolescents en els mitjans de comunicació locals 

 

Els mitjans de comunicació local, el Pla de comunicació de Sant Cugat, Ciutat amiga 

de la infància i la publicitat dels esdeveniments i activitats municipals han de reflectir la 

potencialitat del col·lectiu adolescents com a persones usuàries dels mateixos.  

 

Acció 14.1.2 Impulsar el projecte Joves Actius de Centre 

 

Els Joves Actius de Centre8 (JACS) són joves estudiants d‟ E.S.O, Batxillerat i 

Formació Professional que actuen com a corresponsals del Servei de Cultura i 

Joventut de l‟Ajuntament de Sant Cugat al seu centre educatiu. Els JACS formen 

unitats de difusió, descentralització i gestió de la informació juvenil. Cada JAC gestiona 

al seu centre educatiu un Punt d‟Informació Juvenil, convertint-se d‟aquesta manera en 

el nexe entre la informació municipal i els i les joves del centre.  

 

Els objectius d‟establir aquesta figura són: 

 

                                                           
8
Font: Servei de Cultura i Joventut 
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1. Establir un canal de comunicació entre el Servei de Cultura i Joventut i els i les 

joves de Sant Cugat. 

2. Fomentar la participació dels i les joves de Sant Cugat en l‟oferta cultural, 

esportiva, formativa i de lleure de la ciutat. 

3. Donar a conèixer totes les activitats, espais, instal·lacions i recursos que 

l‟Ajuntament posa a disposició dels i les joves de la ciutat. 

4. Millorar la imatge que, segons l‟Estudi sobre la comunicació entre l’Ajuntament i 

els i les joves del municipi, els i les adolescents tenen de l‟Ajuntament de Sant 

Cugat.  

5. Capacitar els i les joves de la ciutat, mitjançant la comunicació i la participació, 

per afrontar el camí de l‟emancipació. 

 

La participació en aquest projecte va adreçada a l‟alumnat de tots els centres 

educatius de Sant Cugat: 

 

 Institut Angeleta Ferrer i Sensat  

 Institut Arnau Cadell  

 Institut Joaquima Pla i Farreres  

 Institut Leonardo da Vinci 

 Àgora Centre d‟estudis  

 Col·legi El Pinar de Nuestra Señora 

 Col·legi Japonés de Barcelona 

 Col·legi La Farga 

 Col·legi Pureza de María 

 Col·legi Viaró  

 Col·legi Hatikva  

 Escola Avenç  

 Escola Thau Sant Cugat  

 Europa International School  

 Escola Municipal d‟Arts Plàstiques i 

Disseny de Sant Cugat  

 ESART 

 Escoles Universitàries Gimbernat

 

Aquest projecte implica un doble compromís, tant per part del Servei de Cultura i 

Joventut com dels centres educatius adscrits al projecte.  

 

Els paquets informatius contindran tota la informació que el responsable del projecte 

consideri que és interessant per difondre entre els i les joves de Sant Cugat 

(programació de cursos i tallers de la XCCP, esdeveniments esportius, agenda 

setmanal, activitats de l‟Oficina Jove…). 

 

Línia 14.2. Dotar a l'Ajuntament d‟un òrgan específic de participació per als i les 

adolescents 

Acció 14.2.1 Aquest curs 2013-2014 s‟ha creat el  Consell de Joves 13/16, un òrgan de 

participació dirigit a adolescents de 13 a 16 anys. 
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És un espai on poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i 

opinions, així com proposar accions concretes, amb l‟objectiu d‟afavorir la participació 

dels i de les joves d‟aquesta franja d‟edat de la ciutat en els assumptes municipals. 

 

Aquesta franja d‟edat s‟emmarca en l‟ensenyament obligatori, i per tant, la selecció 

dels seus membres es deriva d‟aquests centres d‟ensenyament. A més a més, en 

formaren part l‟Alcalde/essa de Sant Cugat, els regidors o regidores dels àmbits de 

Joventut i d‟Educació, un/a tècnic/a municipal i el/la dinamitzador/a del Consell. 

 

El Consell de Joves 13/16 està vinculat al Servei de Cultura i Joventut i al Servei 

d‟Educació  de l‟Àmbit de Serveis a les Persones.  

 

Les entitats juvenils de la ciutat estan explorant i valorant la possibilitat de constituir el 

Consell de Joves de Sant Cugat, d’acord amb el model del CNJ, amb el suport 

institucional municipal. Si finalment es constitueix, caldrà reflexionar conjuntament si 

tots dos òrgans, malgrat la diferent naturalesa (òrgan institucional el primer, òrgan 

associatiu el segon), han d’establir algun tipus de col·laboració.  

 

El Consell de Joves 13/16, més enllà del marc reglamentari en el que treballa, ha de 

ser liderat i dinamitzat de manera adient al col·lectiu al que s‟adreça, ja que és un dels 

elements clau que explica perquè uns espais funcionen i altres no funcionen. Hi ha 

d‟haver alguna persona que els impulsi i tingui voluntat d‟engrescar a la gent a 

participar.  

 

Dinamitzar un espai estable vol dir tenir en compte aspectes claus per al bon 

funcionament tant pel que fa a l‟organització municipal com aspectes de dinamització 

interna:  

 

a) Pel que fa a la funció del Consell i la projecció en la ciutat:  

 

 Definir clarament la funció del Consell i transmetre aquesta funció amb claredat 

als consellers i conselleres: saber per a què se‟ls crida a participar, i tenir clar 

que s‟espera d‟ells i quin ha de ser el seu paper dins del propi consell i en 

relació als afers del municipi. 
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 Transmetre el paper del Consell en la dinàmica de la ciutat i projecció del 

treball del Consell vers el municipi. Un altre element que cal valorar és fins a 

quin punt la dinàmica i el treball del Consell incideix en la dinàmica municipal i 

de la mateixa ciutat. Això dependrà en gran mesura dels temes tractats i la 

manera en que el propi Ajuntament incorpori la dinàmica de treball del Consell 

en el seu funcionament intern. Però en tot cas, cal valorar els instruments de 

difusió i l‟impacte mediàtic que se li vol donar al Consell a nivell general, o 

l‟impacte dintre del mateix col·lectiu adolescent mitjançant algun mecanisme de 

difusió focalitzat a aquest col·lectiu. 

 

b) Referent a l‟organització interna de l‟Ajuntament:  

 

 Informar de l‟existència del Consell, el seu funcionament i les seves 

potencialitats als tècnics/ques de les diferents àrees municipals.  

 Fer un seguiment dels temes proposats en l‟ordre del dia del Consell, 

assegurant la devolució de la informació tant als/les consellers/es com a tots 

aquells que hi participin o col·laborin. 

 Garantir la resposta clara a les demandes i preguntes sorgides respecte a 

temes dependents d‟altres àrees. Per tant, caldrà treballar prèviament els 

canals o al menys, informar sobre el potencial paper en la recerca de la 

resposta a preguntes o demandes sorgides. Cal fer-ho a l‟inici, com estratègia 

interna de l‟organització.  

 

c) Amb relació a la pròpia dinàmica del Consell:  

 

 Respecte els temes a treballar i la planificació d‟aquests. Si els consellers i 

conselleres poden proposar temes, cal concretar per quin canal ho poden fer, 

en quin moment de l‟any, sobre quins àmbits, etc.  Respecte aquest punt dels 

temes a tractar, es pot considerar alternar temes  d‟implementació a curt i a 

llarg termini per poder veure resultats del treball que es realitza. Així mateix, tot 

i que en un Consell de Joves 13/16 en principi no és un risc, és important evitar 

que el debat caigui en temes concrets, individuals o massa específics i, si és 

necessari, recordar l‟existència d‟altres circuits establerts per ser resolts o 

debatuts. 
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 Convocatòria i assistència dels conselleres a les reunions. És fonamental 

realitza una bona convocatòria a les sessions del Consell. Això implica 

l‟enviament de la convocatòria amb prou temps d‟anel·lació i amb l‟odre del dia 

i els materials informatius necessaris. També és interessant realitzar un 

seguiment de la convocatòria per garantir que li ha arribat a tothom i està 

assabentat de la realització de la mateixa. 

 

 Organització del treball del Consell:  

 

- Valoració de l‟organització del treball d‟acord amb els temes: serà necessari 

estudiar la creació de comissions per treballar amb profunditat temes i la 

celebració de Plenaris, en funció de les temàtiques a tractar.  

- Elaboració del l‟ordre del dia del Consell: un aspecte clau del funcionament del 

Consell és valorar qui defineix l‟ordre del dia. La recomanació tècnica és que 

l‟ordre del dia sigui fruit de l‟equilibri entre els temes que l‟Ajuntament vol 

treballar amb els adolescents, i aquells que als adolescents els interessen. 

Perquè tan important és mantenir la motivació dels joves a participar 

activament de la seva ciutat en aquells temes que els interessen, com vetllar 

perquè el Consell parli sobre aquelles qüestions sobre les que l‟Ajuntament té 

interès en saber l‟opinió dels joves i sobre les quals pot incidir. 

- Foment del treball i la deliberació col·lectiva dels conselles i conselleres: És 

important, que més enllà de la dimensió informativa i pedagògica que pugui 

tenir una sessió del Consell, aquesta incorpori sempre una vessant activa dels 

adolescents de manera que es potenciï el seu interès i dinamisme. Per això és 

important que tots els Consells tinguin algun punt de debat i deliberació 

col·lectiva. És fonamental construir alguna cosa junts de manera creativa i que 

es visualitzin els resultats del debat allà mateix. 

 

Tanmateix, també s‟ha de reservar un moment per informar l‟Ajuntament als 

membres sobre afers municipals que els afecten. De la mateixa manera, també 

seria convenient valorar si es promou que els propis membres del Consell 

també poguessin informar sobre alguns temes als seus companys i 

companyes. D‟aquesta manera, es promouria el Consell com un espai 

d‟intercanvi i relació entre els mateixos consellers i conselleres. 
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La informació que s‟aporti dels diferents temes tractats ha d‟estar treballada 

prèviament i específicament per la presentació als adolescents. També és 

important que els temes s‟exposin d‟una manera dinàmica, entenedora i clara, 

que es complementi amb documentació escrita. I la presència del tècnic/a i/o 

regidor/a referent de cada tema que es tracti en el si del consell. 

 

- Preparació i dinamització de les sessions: Un altre element important pel 

bon funcionament de les sessions és la dinamització de les sessions per part 

d‟un/a professional que prepari les sessions amb els materials necessaris i 

elabori una dinàmica de treball atractiva pels adolescents que fomenti la 

participació activa de tots ells. 

 

Però més enllà de la preparació, també és important que aquesta persona 

s‟encarregui de la moderació de les sessions perquè aquestes siguin 

productives i fomentin la participació activa de tots els consellers i conselleres. 

Per aquest motiu és important realitzar una programació de la durada de la 

sessió i el temps que es destinarà a cada cosa. En aquest sentit, és important: 

 

o Establir un horari fix de les sessions i complir l‟horari marcat. 

o Estructurar les reunions dels consells en tres parts: 

- Part informativa, diferenciant entre noves informacions i 

seguiment dels temes. En primer lloc, si s‟escau, donar una 

resposta política i/o tècnica (retorn d‟informació i resposta clara a 

les demandes sorgides) als temes tractats anteriorment; en segon 

lloc, cal fer l‟exposició del tema del dia. 

- Part de debat del tema que prèviament s‟ha marcat en la 

convocatòria. 

- Finalment, realitzar la part de suggeriments i/o propostes entorn 

un tema acabant amb unes conclusions concretes i clares. 

  

 Comunicació entre reunions: Un altre element important per mantenir 

l‟interès i la motivació dels consellers i les conselleres és el treball que es 

realitza entre la celebració d‟una sessió del Consell i la següent. Cal tenir 

present que sovint passa força temps entre sessió i sessió, per això cal tenir 

mecanismes de comunicació i informació per mantenir la flama de l’interès viva. 

Tenint present que són adolescents i joves, caldrà pensar alguna eina TIC que 
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faciliti aquesta comunicació i vincle amb el Consell i els seus membres, tenint 

present que, podem pressuposar, estan acostumats a utilitzar aquests 

instruments. Aquest és un tema que es pot plantejar com a una primera 

deliberació entre els consellers i conselleres perquè siguin ells mateixos els 

que valorin i proposin possibles mecanismes de comunicació. 

 

Línia14.3. Crear oportunitats per participar en la comunitat 

 

Per impulsar aquests objectiu la voluntat es reforçar i millorar dues línies  d‟actuació:  

 

14.3.1. Promocionar el voluntariat dels i les adolescents en projectes de la ciutat.  

 

En la diagnosi, alguns agents assenyalen la dificultat de cobrir la demanda de 

voluntariat dels adolescents entre els 16 i 18 anys pel tipus d‟oferta disponible, ja que 

les entitats tenen dificultats per tenir voluntaris menors d‟edat. S‟incideix en la 

necessitat d‟estructurar una oferta per potenciar el voluntariat com una altra activitat 

per fer en el temps lliure, ja que es percep un sector d‟adolescents que hi està 

interessat i podria ser un factor més en el seu desenvolupament personal.  

 

L‟Ajuntament de Sant Cugat s‟ha dotat de l‟Oficina de voluntariat social per donar 

resposta a tota la ciutadania que vulgui fer voluntariat i assessorar-la de les diferents 

opcions. Val a dir que des de l‟Oficina no s‟impulsen o creen projectes de voluntariat 

municipals, si bé sí es faciliten eines a les entitats per ajudar a organitzar les activitats 

que requereixen de voluntaris i s‟ofereix formació a entitats i voluntaris.  

 

L‟Oficina està adreçada a totes les persones a partir de 16 anys i obre dos dies a la 

setmana, el dimarts de 17:00 a 19:30 hores i els divendres d‟11:00 a 13:00 hores. 

 

Les ofertes de voluntariat, malgrat són molt variades, es poden diferenciar en dos 

grans grups:  

- Demandes per a projectes d‟entitats, que un cop nodrides de persones 

voluntàries, desapareix la crida. 

- Crides concretes per a col·laborar en l‟organització d‟activitats puntuals, 

especialment esportives, com la Marxa Infantil, Competició Internacional de 

Futbol 7 per a persones amb paràlisi cerebral i d‟altres com les que organitza 

Intermon. Són majoritàriament de cap de setmana. 
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No hi ha projectes de voluntariat pròpiament dirigit a adolescents però, la majoria de 

projectes estan oberts a partir dels 16 anys. La percepció assenyala que el voluntariat 

per col·laborar a organitzar activitats de caire esportiu de cap de setmana té molt èxit 

entre els joves. En el següent gràfic s‟observa el nombre dels voluntaris per any de 

naixement menors de 18 anys.  

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 
Aproximadament dels 200 voluntaris/es adscrits a l‟Oficina, uns 30 són adolescents, bé 

atrets arran de l‟organització del torneig internacional de Fútbol 7 per persones amb 

paràlisi cerebral, bé perquè s‟han apropat de manera espontània.  

Per desenvolupar la promoció del col·lectiu adolescent com a voluntari, es proposen 

diferents accions:  

 

14.3.1.1 Reforçar la imatge de l‟adolescent voluntari 

 

És clau reforçar la figura de la persona adolescent com a persona responsable amb 

les quals es pot comptar, en contra d‟un cert imaginari socialment establert que pensa 

que el jovent pot ser poc responsables o pot fallar més que els adults quan es 

comprometen a fer una activitat. 

 

14.3.1.2. Explicitar als adolescents la porta d‟entrada al voluntariat a traves de l‟Oficina 

de Voluntariat 

 

És necessari dirigir-se específicament a aquest col·lectiu si la voluntat és generar la 

possibilitat de ser voluntari com a activitats del seu temps lliure. Això implica:  
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- Definir els canals per fer arribar la informació, coordinant-s‟hi especialment amb 

Participació, Comunicació i Cultura i Joventut, però també amb les entitats i altres 

àrees municipals com l‟àrea d‟Esports que agrupen a menors adolescents en les 

seves activitats. 

- Col·laborar en el marc del Pla de Dinamització Educativa, aprofitant per fer 

explicacions sobre el voluntariat. 

 

14.3.1.3. Consolidar la coordinació amb altres àrees i projectes de l‟Ajuntament de 

Sant Cugat.  

 

 Enfortir la coordinació amb el Servei de Cultura i Joventut, especialment amb el 

Servei d‟Informació Juvenil (SIJ). Avui dia la coordinació es basa principalment en 

el traspàs de la informació dels programes que requereixen voluntariat al SIJ; i des 

del SIJ es deriven a l‟Oficina els joves que mostren algun interès per realitzar un 

voluntariat. També s‟han fet algunes xerrades, cursos i exposicions al Casal de 

Joves TorreBlanca per atraure aquest públic.  

 Establir ponts estables amb l‟Aprenentatge servei al municipi, basant-se en 

l‟experiència ja realitzada (Fem un Museu, activitat amb el Jeroni Moragues, treball 

des dels instituts amb residències de la gent gran).  

 Continuar i potenciar la col·laboració amb l‟àrea municipal d‟Esports. Algunes de 

les activitats que requereixen persones voluntàries s‟organitzen amb el servei 

d‟esports, si bé la relació es dóna més amb les entitats que amb el propi servei. 

Per aquest motiu, es podria treballar en l‟àmbit del Consell Municipal d‟Esports.  

 

14.3.1.4. Continuar l‟exploració i l‟anàlisi cap a les entitats per saber quins programes 

realitzen que puguin requerir de voluntaris, obrint el voluntariat més enllà del 

voluntariat social.  

 

Amb l‟objectiu d‟obrir el voluntariat a projectes més enllà del voluntariat social, cal 

treballar en la identificació de nous projectes de les entitats.  Per exemple, un institut 

col·labora amb el Jeroni Moragues fent un intercanvi ensenyant la pràctica del l‟hoquei. 
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14.3.1.5. Donar informació a les entitats entorn els requisits a l‟hora de poder disposar 

amb menors d‟edat a l‟hora d‟organitzar projectes amb voluntaris:   

 

 Informar sobre l‟assegurança anual que ha de cobrir a partir d‟aquesta franja 

d‟edat. I aquesta ampliació de l‟edat en l‟assegurança anual de l‟activitat és una 

mica més cara que la que cobreix a voluntaris a partir de 18 anys.  

 Facilitar un model d‟autorització paterna/materna/tutorial pels menors d‟edat. 

 

Sant Cugat també té el Banc del Temps. De les 500 persones que hi participen, 

només 5 persones són adolescents, però l’edat mínima també és a partir dels 16 

anys. Consisteix en intercanviar serveis de diferents tipus com tasques 

individuals domèstiques, bricolatge, informàtica, conversa en anglès i altres 

llengües, cinema i massatges, entre d'altres; i Les activitats són diverses però 

destaquen les converses en diferents idiomes (anglès, francès, italià, català) i 

les lectures comentades; xerrades i conferències i trobades trimestrals de socis i 

sòcies. 

 

14.3.1.6. Promoure el voluntariat familiar 

 

Es percep que moltes famílies de la ciutat podrien estar interessades en realitzar un 

voluntariat familiar, és a dir, tots els membres de la família junts. Per tant, és necessari   

trobar activitats adequades entre les entitats i organitzacions. Com a exemple, la Festa 

de l‟Arbre de La Floresta. 

 

14.3.1.7. Establir clarament els criteris sobre allò que és voluntariat i allò que no. 

 

Cal establir un marc de treball clar del què és el voluntariat que permeti donar resposta 

a l‟Oficina de les potencials demandes. És molt important establir clarament els criteris 

perquè entre les accions de voluntariat i accions que haurien de desenvolupar 

professionals. 

 

14.3.2: Potenciar l‟aprenentatge servei (APS) 

 

L‟aprenentatge servei, treballat en les escoles i instituts de Sant Cugat, és una activitat 

educativa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, 

competències, habilitats i valors.  

http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbWV-FK0r2e2ku2LPJgpfOx_WmR55U9b2mCszmCkwi0Zabc8TY51CnuwSQ6MHVbNP0U
http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbWV-FK0r2e2ku2LPJgpfOx_WmR55U9b2mCszmCkwi0ZaZm3KsTRdfJyTpFelEv4YgI
http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbWV-FK0r2e2ku2LPJgpfOx_WmR55U9b2mCszmCkwi0ZaYE2mv1LameGvqTUwuL7p3k
http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbWV-FK0r2e2ku2LPJgpfOx_WmR55U9b2mCszmCkwi0ZaYE2mv1LameGvqTUwuL7p3k
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En l‟aprenentatge servei es combinen processos d'aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual l‟alumnat participant es forma tot 

treballant sobre necessitats reals de l'entorn. Amb la coordinació del Consistori, 

escoles i instituts de la ciutat han unit forces per dur a terme una sèrie de projectes 

voluntaris que han ajudat als alumnes a ampliar els seus coneixements i habilitats. 

 

Des del curs 2012/2013, la promoció d‟aquesta metodologia d‟APS es du a terme amb 

la col·laboració, assessorament i acompanyament de la Diputació de Barcelona i del 

Departament d‟Ensenyament de la Generalitat per la promoció de projectes que 

utilitzen aquest metodologia. Hem participat a la cinquena edició del seminari 

d'intercanvi d'experiències d'aprenentatge servei  que organitza la Gerència de Serveis 

d'Educació de la Diputació de Barcelona, Aquest any amb el títol "Seminari d'anàlisi de 

xarxes territorials”. 

 

Des del 2013 estem adherits al grup de treball d‟aprenentatge i servei de la Xarxa 

Estatal de Ciutats Educadores, amb la voluntat d‟impulsar projectes mitjançant 

l‟intercanvi d‟experiències entre els 12 municipis que en formen part. 

 

El curs 2013-2014 s‟ha realitzat el tercer acte de reconeixement als centres i entitats 

que han dut a terme projectes d‟estudi solidari, parelles lingüístiques, dinamització 

escolar, dinamització esportiva, reciclatge de joguines, comunicació i oratòria, memòria 

històrica, promoció de la lectura i educació en valors. En total, s‟han reconegut 28 

projectes, 8 més que la curs anterior, amb 19 centres educatius i 20 entitats i 

associacions implicades. Un dels projectes d‟enguany, Fem un Museu, ha esta 

seleccionat i ha rebut subvenció de la Fundació Jaume Bofill i del Centre Promotor 

d‟Aps. S‟ha creat un recull digital dels projectes reconeguts des de fa més de tres anys 

i fins a maig del 2014, que es pot visionar al web de l‟Ajuntament. 

 

Acció 14.3.2.1. Aprofitar el potencial de l‟aprenentatge servei per treballar els valors de 

comunitat i identitat en els infants i adolescents 

 

Aquesta potenciació caldria impulsar-la a través de diferents accions:  

 

 És recomanable establir línies prioritàries sobre les que es vol incidir, i generar 

projectes aprenentatge servei en base a aquestes. Aquesta definició permetrà 



Àrea d’Atenció a les Persones – Gerència de Serveis d’Educació   78 

 

treballar sota una estratègia en l‟APS. Per exemple, potenciar la línia 

d‟aprenentatge - servei de relacions intergeneracionals, entre adolescents i 

gent gran, com ja realitzen les escoles bressol amb els infants. 

 Promoure la presentació entre iguals de les experiències realitzades per 

motivar la recerca de projecte per part dels grups dels centres escolars.   

 Aprofitar el potencial estratègic de ser un dels 22 projectes de ciutat pels quals 

l‟Ajuntament ha decidit apostar en aquest mandat 2011-2015, per visualitzar, 

comunicar, reconèixer i motivar a partir de la tasca realitzada.  

 
 

 

Avaluació 

 

 Realització d‟una campanya específica per al col·lectiu adolescent en el Pla de 

comunicació de Sant Cugat, Ciutat amiga de la infància no associada a la imatge 

vinculada a la infància.  

 Creació i constitució del Consell de Joves 13/16. 

 Número de sessions del Consell de Joves 13/16. 

 Creació d‟una sessió sobre voluntariat i l‟Oficina en el marc del Pla de dinamització 

educativa.  

 Número de sessions de presentació de l‟Oficina del Voluntariat en espais 

pròpiament adolescents, com per exemple, els Instituts.  

 Número de reunions de coordinació entre les àrees de Cultura i Joventut, 

especialment amb el Servei d‟Informació Juvenil (SIJ), el servei d‟educació que 

coordina els projectes d‟aprenentatge servei i l‟Oficina del Voluntariat. 

 Número de projectes de voluntariat de les entitats de Sant Cugat que permeten la 

participació dels adolescents de 16/18 anys. 

 Informar les entitats entorn els requisits a l‟hora de poder disposar amb menors 

d‟edat a l‟hora d‟organitzar projectes amb voluntaris. 

 Número de projectes que promouen el voluntariat familiar a Sant Cugat. 

 Increment del nombre de projectes d‟aprenentatge servei a Sant Cugat del Vallès.  
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7. Organització del PLIA 

 

Aquest apartat pretén dotar al PLIA d‟una estructura organitzativa que permeti el 

seguiment i avaluació integral del Pla d‟acció, i al mateix temps, la continuïtat i 

implementació de les accions plantejades durant el procés.  

 

Malgrat ser Sant Cugat una ciutat molt enfocada als infants i la intensitat i quantitat 

d‟activitats dirigides a ells, l‟organització municipal no s‟ha dotat mai d‟un referent  

tècnic per a les polítiques adreçades als infants, ni existeix una estratègia i coordinació 

tècnica de totes les actuacions. En aquest sentit, es detecta un dèficit de treball i 

coordinació transversal entre l‟equip tècnic que treballa amb temes d‟infància. Tot i 

això, hi ha un cert treball transversal per a organitzar accions concretes, però no per a 

planificar estratègicament. 

 

Hi ha un seguit d‟aspectes que condicionen les polítiques d‟infància i adolescència a 

Sant Cugat del Vallès, i per tant, són elements que cal tenir en compte des del punt de 

vista organitzatiu: 

 

 Necessitat de vincular els objectius i estratègies polítiques de ciutat i els 

projectes que gestionen els nivells tècnics.  

 Necessitat de coordinar les activitats que realitzen les diferents àrees 

municipals, i en especial, entre educació i polítiques socials. 

 

Fruit de la concepció amb que s‟ha elaborat aquest Pla d‟Infància i Adolescència 

(PLIA) de Sant Cugat, i especialment, com s‟ha concebut aquest Pla d‟Acció, la 

proposta organitzativa del PLIA es fonamenta en el màxim aprofitament de les 

estructures de treball preexistents a l‟elaboració del PLIA, és a dir, les línies de treball 

es vinculen a espais de treball concrets. Però a més, es vinculen a lideratges diferents. 

Només en algun cas, es valora la necessitat de constituir grups de treball específics 

per desenvolupar alguna de les línies i la continuïtat del Grup Motor redefinint els seus 

membres i perfils. 

 

Així, la proposta organitzativa que es realitza és: 
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 Grup Coordinador del PLIA. Les funcions d‟aquest són vetllar per la 

implementació i seguiment de les accions del PLIA.  Està format per la responsable 

política de l‟Àrea d‟Educació, la cap del Servei d‟Educació i la tècnica referent del 

PLIA.  

 

 Grup Motor del PLIA. Durant el procés d’elaboració del PLIA, aquest grup de 

treball ha estat format pels tècnics referents de les àrees d’Educació, Cultura 

i Joventut, Serveis Socials i Participació.  Es proposa mantenir la presencia 

de les àrees, però amb la participació dels caps d’àrea: Rosa Pitarch, Cap del 

Servei d'Educació; Marta Recio, Cap de Servei de Serveis Socials; Jordi 

González, Cap de Servei de Cultura i Joventut. El grup tindrà les funcions de 

coordinació, seguiment i avaluació de les accions del PLIA. 

 

Amb aquesta estructura organitzativa i de gestió garanteix la implementació i 

seguiment del Pla d‟Acció del PLIA i els mecanismes de coordinació d‟activitats entre 

les diferents àrees municipals implicades.  

 

En l‟apartat següent, els responsables específics de cada línia de treball i els espais de 

treball associats es recullen en el quadre relacionats amb els objectius i les línies 

d‟actuació.  
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8. Quadre resum: objectius de treball, línies d’actuació, responsables i espais de treball 
 

Objectius de treball Línies d’actuació i accions Responsables de 
la línia 

Espais de treball 
vinculats 

Família, infants i adolescents 

1. Definir què es 
consideren les 
necessitats bàsiques 
dels infants per 
garantir la seva 
cobertura a Sant 
Cugat. 

1.1 Crear un grup de treball polític tècnic amb referents de les àrees de serveis 
socials, educació i cultura i joventut que vinculi la reflexió amb el Pla d‟inclusió social 

Serveis Socials Grup Motor del PLIA 

1.2. Promoure la creació d‟un Centre d‟Educació Especial, per a infants amb 
pluridiscapacitats severes 

2. Afavorir l’accés de 
l’alumnat a activitats 
complementaries 
(escolars i 
extraescolars) 

 

2.1. Ajuts econòmics a les famílies per a realitzar les activitats extraescolars. 

Educació 

Grup Motor del PLIA 
Pla Educatiu d‟Entorn 
Consell Escolar Municipal 
 

2.2. Facilitar l‟accés a tractaments per resoldre trastorns relacionats amb 
l‟aprenentatge, a famílies amb dificultats econòmiques 

2.3. Facilitar l‟accés a infants amb necessitats especials a les activitats esportives: 
projecte d‟integració d‟alumnat a activitats esportives 

2.4. Afavorir l‟accés a infants amb necessitats especials al taller Triangle. 

2.5. Promoure la integració dels infants amb necessitats especials en les entitats 
d‟educació en el lleure. 

2.6. Reflexionar i buscar fórmules per garantir l‟accés a activitat complementàries 
(amb costos addicionals) en l‟àmbit escolar   

2.7. Acció transversal: coordinar els criteris d‟accés entre Educació, Serves Socials i 
Pla Educatiu d‟Entorn 

3. Difondre Sant Cugat, 
Ciutat amiga de la 
Infància i els Drets 
dels Infants a Sant 
Cugat. 

3.1. Fer evolucionar el Pla de comunicació actual per comunicar els principals Drets 
de la infància a partir d‟accions i projectes que es desenvolupen a la ciutat de 
Sant Cugat. Educació 

Creació del Grup de Treball 
de les àrees d‟educació i 
comunicació 

3.2. Crear un logotip i imatge específica pel col·lectiu adolescent. 

4. Potenciar el paper i el 
desplegament de la 
Taula d’Infància de 
Sant Cugat 

4.1.  Dissenyar una estratègia de dinamització i organització de la Taula a partir 
d‟una redefinició de les seves funcions. 

Serveis Socials Grup Motor del PLIA 

5. Reorientar els Centres 
Oberts 

5.1. Incorporar la nova orientació dels Centre Oberts, basada en un model més 
integrador.  

Serveis Socials Consell de Serveis Socials 
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Escola, Educació i Ensenyament 

6. Formar i sensibilitzar 
en el bon ús de les 
Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació per 
aprofitar tot el seu 
potencial educatiu i 
prevenir del mal ús. 

 

 6.1. Oferir pautes i consells als pares i mares per utilitzar les TIC com instrument 
educatiu. 

Educació 

Grup Motor del PLIA 
Consell Escolar Municipal 

6.2. Facilitar l‟accés del infants a les TIC i familiaritzar-los en el seu ús prevenint els 
mals usos 

6.3. Disposar de més dades referents a l‟ús de les TIC 

6.4. Potenciar les xerrades i sessions des de la proximitat emocional. Joves 2.0 

6.5. Implicar els joves de 13 a 16 anys en la valoració que es fa de l‟ús de les TIC 

6.6. Treballar l‟any vinent aquesta línia a través del Consell Escolar Municipal 

6.7. Treballar amb els Centres la reglamentació de l‟ús de les TIC en els centres i 
amb els pares i mares promoure un codi comú de comportament. 

6.8. Facilitar una Guia a través d‟internet per als pares i mares. 

6.9: Establir el criteri sobre l‟ús de les xarxes socials institucionals de l‟Ajuntament 
adreçades als adolescents i joves.  

Cultura i Joventut i 
Comunicació 

6.10. Potenciar la formació dels docents en les TIC. Educació  

7. Millorar el 
funcionament del 
Consell Escolar 
Municipal (CEM) com a 
òrgan participatiu de 
la ciutat en els afers 
locals educatius. 

7.1. Millorar la convocatòria, la informació i la comunicació del Consell 

Educació 

Permanent del Consell 
Escolar Municipal 
Plenari del Consell Escolar 
Municipal 

7.2. Establir l‟agenda de temes 

7.3. Redefinir la dinàmica de treball de les reunions del CEM 

7.4. Impulsar la vessant formativa i d‟intercanvi d‟experiències en el CEM 

8. Adaptar la política 
municipal referent a 
les Escoles Bressol 
per adequar-la al 
context i la situació 
actual 

8.1.  Flexibilitzar els horaris i serveis d‟algunes de les escoles bressol municipals. Educació 

Permanent del Consell 
Escolar Municipal 
Plenari del Consell Escolar 
Municipal 

Cultura, oci, temps lliure i joc 

9. Promocionar l’esport 
femení adolescent 
donant continuïtat a 

9.1. Disposar de dades objectives sobre l‟esport femení 

Esports 
Taula d‟Itineraris Esportius 
del Consell d‟Esport 
Municipal 

9.2. Promocionar l‟esport femení adolescent, tot promovent el coneixement dels 
models esportius femenins 
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l’esport infantil 9.3. Treballar amb l‟àrea municipal d‟Esports les possibilitats de promoció de l‟esport 
femení 

Plenari del Consell Escolar 
Municipal 

10. Oferir espais i 
alternatives culturals i 
de lleure per a 
adolescents de 13 a 17 
anys 

10.1. Aprofitar els canals i espais d‟adolescents per copsar els seus interessos sobre 
activitats i espectacles 

Cultura i Joventut Consell de Joves 13/16 
10.2. Oferir activitats adequades als seus 
interessos 

10.2.1. Reforçar l‟àmbit musical, tot 
donant espais i promovent activitats per 
a tot el ventall d‟estils 

10.2.2. Posar a disposició del Consell 
13/16 un espai sense ús pre-definit, per 
tal que puguin definir-lo segons les seves 
necessitats i interessos 

10.3. Facilitar l‟accés i la motivació a la programació cultural de la ciutat.  

10.4. Donar continuïtat a l‟esport escolar als instituts i centres de secundària. 

Espai públic i mobilitat segura 

11. Promocionar l’ús de 
l’espai públic de lleure 
i oci adreçat als 
infants i els 
adolescents, millorant-
ho i dinamitzant-ne el 
seu ús.  

 
 
 
 

11.1. Respect
e a 
l‟anàlisi 
de la 
situació 
actual i 
la 
projecci
ó dels 
equipam
ents i la 
població 

11.1.1. Estudi dels sectors poblacionals per edats i barris de la 
ciutat.  

De 0 a 12 anys 
Educació  
De 13 a 18  Cultura i 
Joventut 

Creació del grup de treball 
Espai públic amb les àrees 

de Parc i Jardins, Cultura i 
Joventut, Educació i Esports. 
 
Consell d‟Infants 
Consell de Joves 13/16 

11.1.2.Anàlisi de l‟equipament dels espais verds dirigit al col·lectiu 
d‟infància i adolescents, diferenciant edats.  

11.1.3. Fer partícips als infants i adolescents, com a mínim a través 
dels òrgans estables municipals d‟aquests dos col·lectius: Consell 
d‟Infants i Consell de Joves 13/16.  

11.2. Amb 
relació als 
usos i 
dinamització 
dels espais 
públics a la 
ciutat:  
 

11.2.1. Revisar l‟ordenança de civisme i convivència per tal de 
compartir uns criteris comuns de resposta davant les queixes o 
reivindicacions del veïnat.  

11.2.2. Introduir la figura del dinamitzador d‟espai públic.  

11.2.3. Promocionar la programació estable d‟activitats adreçades 
a infants i adolescents en els parcs i zones verdes de la ciutat i 
Collserola, per part dels serveis municipals i les entitats.  

11.2.4. Tenir en compte l‟equilibri territorial en l‟organització de les 
activitats en les zones verdes del municipi, sortint de la zona 
centre.  

11.2.5. Explorar alternatives i experiències d‟intervenció en l‟espai 
públic amb equipament i dinamització, buscant l‟equilibri entre la 
tranquil·litat del veïnat i l‟ús de l‟espai públic per part dels 
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adolescents.  

11.3. Respecte 
a la gestió i 
manteniment 
dels 
equipaments 
en l‟espai 
públic  

11.3.1. Identificar els implicats i els circuits en la gestió i 
manteniment dels espais públics.  
 

12. Facilitar els elements 
que afavoreixin una 
mobilitat segura dels 
infants i adolescents. 

 

12.1. Promocionar l‟educació ambiental en matèria de mobilitat 

Mobilitat Comissió Mixta 

12.2. Millorar itineraris de camins escolars 

12.3. Promocionar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. 

12.4. Moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als entorns escolars 

12.5.Crear d‟una comissió mixta de treball per a desenvolupar línies d‟actuació en 
l‟àmbit de mobilitat a les escoles.  

Participació 

13. Dissenyar una 
estratègia de treball 
per implicar els 
centres 
d’ensenyament en la 
dinàmica de treball del 
Consell dels Infants. 

13.1. Vincular la tasca que s‟està desenvolupant des del Consell d‟Infants amb el 
Consell Escolar Municipal (CEM).  

Serveis Socials i 
Participació 

Consell d‟Infants 
Plenari del Consell Escolar 
Municipal 
 

13.2. Coordinar el treball del Consell d‟Infants amb els Centres d‟ensenyament. 

13.3. Implicar les famílies 

14. Fomentar la 
participació activa 
dels i les adolescents 
en la ciutat, promovent 
mecanismes i canals 
de participació i 
fomentant el 
voluntariat i 
l’Aprenentatge Servei 
com a instrument de 
treball amb/en la 
comunitat. 

 

14.1. Crear i enfortir els canals 
d‟informació i comunicació 
adreçats als i les adolescents 

14.1.1 Visualitzar els adolescents en els mitjans 
de comunicació locals 

Cultura i Joventut 
Consell de Joves 13/16 
Consell Escolar Municipal 

14.1.2 Impulsar el projecte Joves Actius de 
Centre 

14.2. Dotar a l'Ajuntament d‟un 
òrgan específic de participació 
per als i les adolescents 

14.2.1 Crear un òrgan estable de participació 
dirigit a adolescents de 13 a 16 anys, sota el nom 
de Consell de Joves 13/16. 

Cultura i Joventut  

14.3. Crear 
oportunitats 
per participar 
en la comunitat 

14.3.1. 
Promocionar 
el voluntariat 
dels i les 
adolescents 
en projectes 
de la ciutat.  

14.3.1.1 Reforçar la imatge de l‟adolescent 
voluntari 

Oficina del Voluntariat 
Creació d‟espai de treball SIJ 
i Oficina de Voluntariat 

14.3.1.2. Explicitar als adolescents la porta 
d‟entrada al voluntariat a traves de l‟Oficina de 
Voluntariat 

14.3.1.3. Consolidar la coordinació amb altres 
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àrees i projectes de l‟Ajuntament de Sant Cugat.  

14.3.1.4. Continuar l‟exploració i l‟anàlisi cap a les 
entitats per saber quins programes realitzen que 
puguin requerir de voluntaris, obrint el voluntariat 
més enllà del voluntariat social.  

14.3.1.5. Donar informació a les entitats entorn 
els requisits a l‟hora de poder disposar amb 
menors d‟edat a l‟hora d‟organitzar projectes amb 
voluntaris. 

14.3.1.6. Promoure el voluntariat familiar. 

14.3.1.7. Establir clarament els criteris sobre allò 
que és voluntariat i allò que no. 

14.3.2: 
Potenciar 
l‟Aprenentatge 
Servei (ApS) 

14.3.2.1. Aprofitar el potencial de l‟Aprenentatge 
servei per treballar els valors de comunitat i 
identitat en els infants i adolescents 

Educació PEE 
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9. Avaluació del PLIA 

 

Respecte a l‟avaluació, es valora fonamental que tal i com estableixen dues de les 

premisses d‟UNICEF a l‟hora d‟elaborar un Pla Local d‟Infància es realitzi per poder 

valorar la seva aplicació efectiva, i poder revisar la implementació de les línies i les 

accions i facilitar la revisió dels objectius del Pla d‟Acció. Per tant, en aquest cas els 

objectius de l‟avaluació del Pla d‟Acció del PLIA són: 

 

 Valorar l‟aplicació efectiva de les accions incloses en el Pla. 

 Promoure la  revisió periòdica del Pla. 

 

Per poder desenvolupar aquests dos objectius de l‟avaluació és fonamental que el Pla 

identifiqui uns objectius clars, com ha fet, i unes accions concretes a desenvolupar. 

Sota aquestes premisses l‟avaluació del Pla d‟Acció del PLIA es fonamenta en dues 

metodologies de treball: 

 

 Qualitatiu: mitjançant el recull de valoracions dels i les responsables de la línia i els 

agents implicats.  

 Quantitatiu: a través d‟indicadors. 

 

Treball qualitatiu amb els agents implicats en cada línia de treball 

 

Aquest Pla d‟Acció s‟ha previst per un període d‟execució de dos cursos (2014-2015, 

2015-2016).  

 

La proposta d‟avaluació qualitativa es fonamenta en que cada servei responsable 

d‟una línia de treball escrigui una breu memòria valorativa de com ha anat la línia de 

treball. Aquesta memòria haurà de recollir: les accions previstes, les accions 

executades, i les dificultats i facilitats amb que s‟han trobat per al seu 

desenvolupament.  

 

Si bé la proposta d‟avaluació qualitativa es proposa que sigui responsabilitat del servei 

o tècnic/a responsable de cada línia, és important rebre les valoracions dels agents 

implicats. Així, per exemple, si es proposa: “Millorar el funcionament del Consell 

Escolar Municipal (CEM) com a òrgan participatiu de la ciutat en el afers locals 

educatius”es podria realitzar amb dos instruments:  
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o Una sessió presencial d‟avaluació amb els propis professionals o 

agents implicats en la mateixa.  

o Elaborar i passar un qüestionari on es puguin valorar els objectius a 

assolir i els diferents aspectes introduïts en les línies d‟actuació.  

 

A l‟hora de realitzar aquesta avaluació, és convenient disposar de les dades 

quantitatives d‟execució que ens ofereixen la bateria d‟indicadors elaborats, per així 

contrastar les visions amb les dades. 

 

Més enllà de l‟avaluació final, és molt important fer un seguiment i avaluació 

continuada del procés d‟implementació del PLIA, per així tenir marge de millora i 

correcció durant el seu període d‟execució. En aquest sentit, el Grup Motor que té 

l‟encàrrec de fer el seguiment de l‟execució de les accions previstes. Aquest seguiment 

ens ha de permetre identificar els aspectes del projecte que no acaben de funcionar 

com voldríem i per tant poder corregir en la direcció desitjada abans d‟acabar el termini 

d‟execució del PLIA. Aquesta seguiment es realitzarà mitjançant les sessions 

ordinàries del Grup Motor. 

 

Recull quantitatiu mitjançant indicadors  

 

Més enllà de les percepcions s‟ha dissenyat una bateria d‟indicadors per a cadascuna 

de les línies d‟actuació. Aquests indicadors s‟han anat incorporant en cada apartat al 

llarg del document, i òbviament, aquests indicadors s‟han vinculat a les accions 

previstes en el Pla d‟Acció. L‟objectiu fonamental dels indicadors és copsar el grau 

d‟execució de les accions previstes, i en algun cas, són indicadors d‟impacte. Val a dir, 

que tot indicador requereix d‟un anàlisi qualitatiu posterior que expliqui el “per què” 

d‟aquell resultat. 

 

En aquest cas, la recollida de les dades i anàlisi dels indicadors les realitzarà els 

responsables de cada línia d‟actuació. Tot i això, serà necessari treballar de manera 

acurada els instruments de recollida de dades amb els professionals que implementen 

les accions. A continuació es recullen tots els indicadors proposats en el següent 

quadre.



Àrea d’Atenció a les Persones – Gerència de Serveis d’Educació   88 

 

Objectius de 
treball 
 

Línies d’actuació i accions Avaluació Calendarització 

1. Definir què es 
consideren les 
necessitats 
bàsiques dels 
infants per 
garantir la seva 
cobertura a Sant 
Cugat. 

1.1 Crear un grup de treball polític tècnic amb referents de les àrees 
de serveis socials, educació i cultura i joventut que vinculi la reflexió 
amb el Pla d‟inclusió social 

 Creació del grup de treball polític/tècnic amb 
referents de les àrees de serveis socials, educació i 
cultura i joventut per debatre les necessitats 
bàsiques que cal garantir, i les necessitats dels 
infants i adolescents que cal promoure. 

 Establiment d‟un quadre de necessitats bàsiques 
garantides i les accions que desenvolupa 
l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per garantir-
les. 

 
 
 
2014/2015 

2. Afavorir 
l’accés de 
l’alumnat a 
activitats 
complementaries 
(escolars i 
extraescolars) 

 

2.1. Ajuts econòmics a les activitats extraescolars a famílies Respecte l‟avaluació de procés: 

 Realitzar una sessió de treball avaluativa amb els 
agents implicats.  

 Realitzar una reunió anual de revisió de criteris i 
l‟aplicació del mateixos amb els centres 
d‟ensenyament.  

Respecte l‟avaluació d‟impacte: 
 Increment de les ajudes econòmiques gestionades 

des des de Serveis Socials a les activitats 
extraescolars.  

 Grau de cobertura de l‟oferta de les bonificacions a 
les activitats extraescolars a famílies respecte la 
demanda rebuda.  

 Increment del número de places reservades de 
l‟OMET a través del projecte d‟integració d‟alumnat 
a activitats esportives. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte 
d‟integració d‟alumnat a activitats esportives 
respecte la demanda rebuda. 

 Increment del número de places reservades en el 
Taller Triangle del Projecte d‟integració d‟alumnat. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del Projecte 
d‟integració d‟alumnat del Taller Triangle respecte la 
demanda rebuda. 

 Increment del número de places del projecte Taller 
Jove Natura. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014/2015 

2.2. Facilitar l‟accés a infants amb necessitats especials a les 
activitats esportives: projecte d‟integració d‟alumnat a activitats 
esportives 

2.3. Afavorir l‟accés a infants amb necessitats especials al taller 
Triangle. 

2.4. Promoure la integració dels infants amb necessitats especials 
en les entitats d‟educació en el lleure. 

2.5. Reflexionar i buscar fórmules per garantir l‟accés a activitat 
complementàries (amb costos addicionals) en l‟àmbit escolar   

2.6. Acció transversal: coordinar els criteris d‟accés entre Educació, 
Serves Socials i Pla Educatiu d‟Entorn 
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Taller Jove Natura respecte la demanda rebuda. 

 Increment del nombre de places del projecte 
d‟integració d‟alumnat al Taller Triangle. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del projecte 
d‟integració d‟alumnat al taller Triangle respecte la 
demanda.  

 Increment del número de places del Projecte  
d‟integració  social  d‟infants  i  adolescents  en  
entitats  de  lleure. 

 Grau de cobertura de l‟oferta de places del Projecte  
d‟integració  social  d‟infants  i  adolescents  en  
entitats  de  lleure respecte la demanda rebuda. 

3. Difondre Sant 
Cugat, Ciutat 
amiga de la 
Infància i els 
Drets dels Infants 
a Sant Cugat. 

3.1. Fer evolucionar el Pla de comunicació actual per comunicar els 
principals Drets de la infància a partir d‟accions i projectes que es 
desenvolupen a la ciutat de Sant Cugat. 

 Realització de la campanya de difusió dels Drets 
dels Infants a Sant Cugat. 

 Número d‟accions comunicatives: com a mínim 4 
durant l‟any. 

 
 
2015/2016 

3.2. Crear un logotip i imatge específica pel col·lectiu adolescent. 
 Creació de la imatge i logotip específic per al 

col·lectiu adolescent. 

4. Potenciar el 
paper i el 
desplegament de 
la Taula 
d’Infància de 
Sant Cugat 

4.1. Dissenyar una estratègia de dinamització i organització de la 
Taula a partir d‟una redefinició de les seves funcions. 

 Número de convocatòries de la Taula d‟Infància 
durant l‟any. Valorem que s‟hauria de convocar dues 
vegades. 

 Constitució de la Comissió de protecció i atenció.  
 Número de convocatòries de la Comissió de 

protecció i atenció, com a mínim dues vegades 
l‟any. 

 Constitució de la Comissió de prevenció i promoció,  
com a mínim dues vegades durant  l‟any. 

 Número de convocatòries de la Comissió de 
prevenció i promoció, com a mínim dues vegades 
durant l‟any . 

 Número de participants en les sessions respecte al 
total de convocats, tant al Plenari de la Taula com a 
les Comissions. 

 
 
 
 
 
2015/2016 

5. Reorientar els 
Centres Oberts 

5.1. Incorporar la nova orientació dels Centre Oberts, basada en un 
model més integrador.  

 Increment del nombre d‟usuaris atesos en els 
Centres oberts. 

 
2015/2016 

6. Formació i 
sensibilització en 
el bon ús de les 
Tecnologies de la 

6.1. Oferir pautes i consells als pares i mares per utilitzar les TIC 
com instrument educatiu. 

 Número d‟AMPA que han demanat suport en una 
línia de formació en matèria de TIC. Si els 
antecedents són 2, caldria arribar a 8. 

 Número d‟AMPA beneficiaries de l‟atorgament de 

 
 
2015/2016 

6.2. Facilitar l‟accés del infants a les TIC i familiaritzar-los en el seu 
ús prevenint els mals usos 
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Informació i la 
Comunicació per 
aprofitar tot el 
seu potencial 
educatiu i 
prevenir del mal 
ús. 

 

6.3. Disposar de més dades referents a l‟ús de les TIC suport en la formació en matèria TIC.  
 Materials didàctics que s‟ofereixen a les AMPA i els 

Centres d‟Ensenyament. 
 Número de sessions del Taller Joves 2.0. Partint de 

que l‟any anterior es van realitzar 19, aquest any 
vinent es valora que caldria realitzar un increment 
del 20%, és a dir, 24. 

 Realització de la sessió monogràfica de treball en el 
marc del CEM. 

6.4. Potenciar les xerrades i sessions des de la proximitat 
emocional. Joves 2.0 

6.5. Implicar els joves de 13 a 16 anys en la valoració que es fa de 
l‟ús de les TIC 

6.6. Treballar l‟any vinent aquesta línia a través del Consell Escolar 
Municipal 

6.7. Treballar amb els Centres la reglamentació de l‟ús de les TIC en 
els centres i amb els pares i mares promoure un codi comú de 
comportament. 

6.8. Facilitar una Guia a través d‟internet per als pares i mares. 

6.9: Establir el criteri sobre l‟ús de les xarxes socials institucionals 
de l‟Ajuntament de Sant Cugat adreçades als adolescents i joves.  

6.10. Potenciar la formació dels docents en les TIC. 

7. Millorar el 
funcionament del 
Consell Escolar 
Municipal (CEM) 
com a òrgan 
participatiu de la 
ciutat en els afers 
locals educatius. 

7.1. Millorar la convocatòria, la informació i la comunicació del 
Consell 

 Actualització dels contactes en la base de dades del 
CEM. 

 Número de convocatòries realitzades amb tres o 
més setmanes per endavant respecte el total. 

 Establiment d‟un calendari anual de les reunions del 
CEM.   

 Elaboració d‟una agenda de temes a treballar en el 
CEM. 

 Realització d‟una acollida als nous membres.  
 Creació d‟un espai virtual del CEM.  
 Número de sessions respecte el total que respecten 

l‟horari establert en la convocatòria. 
 Nombre de persones que intervenen en cada sessió 

Plenària del CEM respecte el total d‟assistents. 
 Número de Comissions de treball constituïdes. 
 Nº de sessions de treball de les Comissions. 
 Número de sessions formatives del CEM. 
 Nº de sessions del CEM on s‟han treballat aspectes 

formatius dels seus membres. 

 
 
2014/2015 7.2. Establir l‟agenda de temes 

7.3. Redefinir la dinàmica de treball de les reunions del CEM 

7.4. Impulsar la vessant formativa i d‟intercanvi d‟experiències en el 
CEM 

 
 
 
2015/2016 

8. Adaptar la 
política municipal 
referent a les 
Escoles Bressol 
per adequar-la al 
context i la 
situació actual 

8.1 Flexibilització dels horaris i serveis d‟algunes de les escoles 
bressol municipals. 

 Reducció del cost que s‟ha produït entre el curs 
2012/2013 i el 2013/2014: 

 En xifres absolutes per centre. 
 En cost per infant. 

 Nombre d‟infants que s‟han avingut a la fórmula de 
mitja jornada que s‟ha ofert com a nova modalitat 
aquest any 

 
 
2014/2015 
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9. Promocionar 
l’esport femení 
adolescent 
donant 
continuïtat a 
l’esport infantil 

 
 

9.1. Disposar de dades objectives sobre l‟esport femení 

 Número de sessions de la Taula d‟Itineraris 
Esportius destinades a parlar del foment de l‟esport 
femení adolescent. 

 Número de sessions del Consell Escolar Municipal a 
parlar del tema. 

 Número de sessions del Consell 13-16 per parlar del 
tema. 

 Número d‟activitats oferides per l‟OMET a la franja 
d‟edat 12/16. 

 Increment del nombre de noies adolescents que 
practiquen esport: 
o Comparació de fitxes federatives de setembre 

de 2013 a setembre de 2014. 
o Comparació de noies que practiquen una 

activitat de l‟OMET de 12 a 16 anys. 

 
2014/2015 
 
 
 

 
 
9.2. Promocionar de l‟esport femení adolescent 
 
 

 
2015/2016 
 

9.3. Treballar amb l‟àrea municipal d‟Esports les possibilitats de 
promoció de l‟esport femení 

 
2015/2016 

10. Oferir espais i 
alternatives 
culturals i de 
lleure per a 
adolescents de 
13 a 17 anys 

10.1. Aprofitar els canals i espais d‟adolescents per copsar els seus 
interessos sobre activitats i espectacles 

 Número de sessions del Consell de Joves 13/16 
destinades a parlar de l‟oferta cultural i de lleure 
dels joves de 13 a 16 anys. 

 Número de campanyes de promoció d‟activitats 
culturals i d‟oci amb preus accessibles per al públic 
adolescent 

 
2015/2016 

10.2. Oferir activitats adequades als seus interessos 

10.3. Facilitar l‟accés i la motivació a la programació cultural de la 
ciutat.  

11. Promocionar 
l’ús de l’espai 
públic de lleure i 
oci adreçat als 
infants i els 
adolescents, 
millorant-ho i 
dinamitzant-ne el 
seu ús.  

 

11.1. 
Respecte a 
l‟anàlisi de la 
situació 
actual i la 
projecció 
dels 
equipaments 
i la població.  
 

11.1.1. Estudi dels sectors poblacionals per edats i 
barris de la ciutat.  

 Realització de l‟anàlisi dels sectors poblacionals per 
edats i barris de la ciutat.  

 Realització de l‟anàlisi de l‟equipament dels espais 
verds dirigit al col·lectiu d‟infància i adolescents, 
diferenciant edats.  

 Número de sessions de treball del Consell d‟Infants 
destinades a parlar de l‟espai públic de Sant Cugat. 

 Número de sessions de treball del Consell de Joves 
13/16 destinades a parlar de l‟espai públic de Sant 
Cugat. 

2015/2016 

11.1.2. Anàlisi de l‟equipament dels espais verds 
dirigit al col·lectiu d‟infància i adolescents, 
diferenciant edats.  

11.1.3. Fer partícips als infants i adolescents, com a 
mínim a través dels òrgans estables municipals 
d‟aquests dos col·lectius: Consell d‟Infants i Consell 
de Joves 13/16.  

11.2. Amb 
relació als 
usos i 
dinamització 
dels espais 
públics a la 
ciutat:  
 

11.2.1. Revisar l‟ordenança de civisme i convivència 
per tal de compartir uns criteris comuns de resposta 
davant les queixes o reivindicacions del veïnat.  

 Revisió de l‟ordenança de civisme i convivència per 

compartir uns criteris comuns de resposta davant 
les queixes del veïnat.  

 Creació de la figura del dinamitzador d‟espai lliure.  
 Realització de la sessió de reflexió amb altres 

serveis generadors d‟activitat adreçada a infants i 
adolescents (cultura, esports...) per promoure l‟espai 
públic de la ciutat.  

 Nombre d‟activitats de ciutat realitzades en les 

2015/2016 

11.2.2. Introduir la figura del dinamitzador d‟espai 
públic.  

2015/2016 
11.2.3. Promocionar la programació estable 
d‟activitats adreçades a infants i adolescents en els 
parcs i zones verdes de la ciutat, per part dels 
serveis municipals i les entitats (cultura, esports...).  
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11.2.4. Tenir en compte l‟equilibri territorial en 
l‟organització de les activitats en les zones verdes 
del municipi, sortint de la zona centre.  

zones verdes “perifèriques” del municipi.  
 Número d‟experiències d‟intervenció en l‟espai 

públic d‟altres municipis analitzades.  
 Número d‟activitats realitzades als parc i espais 

públics. Públiques, associatives i privades.  
2015/2016 

11.2.5. Explorar alternatives i experiències 
d‟intervenció en l‟espai públic amb equipament i 
dinamització, buscant l‟equilibri entre la tranquil·litat 
del veïnat i l‟ús de l‟espai públic per part dels 
adolescents.  

11.3. 
Respecte a 
la gestió i 
manteniment 
dels 
equipaments 
en l‟espai 
públic  

11.3.1. Identificar els implicats i els circuits en la 
gestió i manteniment dels espais públics.  
 

 Realització de la sessió de treball amb els serveis 
implicats. 

 Elaboració d‟un criteri comú dels serveis implicats i 
els circuits a utilitzar per definir la gestió i el 
manteniment dels espais públics 

2015/2016 

12. Facilitar els 
elements que 
afavoreixin una 
mobilitat segura 
dels infants i 
adolescents. 

 

12.1. Promocionar l‟educació ambiental en matèria de mobilitat  Nº d‟accions de sensibilització adreçades a la 
comunitat educativa per promoure la mobilitat 
sostenible i segura (número de centres implicats 
respecte el total). 

 Número d‟accions destinades a millorar els itineraris 
de camins escolars respecte el total d‟accions 
previstes en el PMU en aquest àmbit. 

 Número d‟accions destinades a moderar el trànsit i 
la velocitat dels vehicles a motor als entorns 
escolars respecte el total d‟accions previstes en el 
PMU en aquest àmbit. 

 Augment de quilòmetres del carril  bici al municipi.  

 Realització de campanya de promoció de la 
bicicleta.  

 Organització d‟activitats públiques en bicicleta.  

2015/2016 
12.2. Millorar itineraris de camins escolars 2014/2015 
12.3. Promocionar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport a 
la ciutat. 

2015/2016 

12.4. Moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als 
entorns escolars 

 
 
 
2015/2016 

12.5.Crear d‟una comissió mixta de treball per a desenvolupar línies 
d‟actuació en l‟àmbit de mobilitat a les escoles.  

o Constitució de la Comissió Mixta. 
o Número de sessions de treball realitzades. 
o Número d‟assistents respecte el total. 

2015/2016 

13. Dissenyar una 
estratègia de 
treball per 
implicar els 
centres 
d’ensenyament 

13.1. Vincular la tasca que s‟està desenvolupant des del Consell 
d‟Infants amb el Consell Escolar Municipal (CEM).  

Indicadors de procés: 
 Número de sessions de presentació i treball del 

Consell d‟Infants en el CEM. Com a mínim es 
planteja que hauria de sortir dos cops en l‟ordre del 
dia del CEM: una a principi de curs per presentar el 
Pla de treball del Consell d‟Infants, i un a final de 

2015/2016 

13.2. Coordinar el treball del Consell d‟Infants amb els Centres 
d‟ensenyament. 

13.3. Implicar les famílies 
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en la dinàmica de 
treball del 
Consell dels 
Infants. 

curs, per presentar els resultats del treball realitzat. 
 Número de sessions de presentació del Pla de 

treball del Consell d‟Infants en els centres 
d‟ensenyament. 

 
Indicadors de resultat: 
 Número d‟infants participants en el procés de treball 

del Consell dels Infants. 
 Número de famílies participants en la reflexió del 

Consell d‟infants. 
 Número d‟aportacions realitzades pel Consell 

d‟Infants. 
 Número d‟accions executades del Consell d‟infants 

respecte el total de proposades. 

14. Fomentar la 
participació 
activa dels i les 
adolescents en la 
ciutat, promovent 
mecanismes i 
canals de 
participació i 
fomentant el 
voluntariat i 
l’Aprenentatge 
Servei com a 
instrument de 
treball amb/en la 
comunitat. 

 

14.1. Crear i enfortir els 
canals d‟informació i 
comunicació adreçats als i les 
adolescents 

14.1.1 Visualitzar els adolescents 
en els mitjans de comunicació 
locals 

 Realització d‟una campanya específica per al 
col·lectiu adolescent en el Pla de comunicació de 
Sant Cugat, Ciutat amiga de la infància no 

associada a la imatge vinculada a la infància.  

 Creació i constitució del Consell de Joves 13/16. 

 Número de sessions del Consell de Joves 13/16. 

 Creació d‟una sessió sobre voluntariat i l‟Oficina en 
el marc del Pla de dinamització educativa.  

 Número de sessions de presentació de l‟Oficina del 
Voluntariat en espais pròpiament adolescents, com 
per exemple, els Instituts.  

 Número de reunions de coordinació entre les àrees 
de Cultura i Joventut, especialment amb el Servei 
d‟Informació Juvenil (SIJ), el servei d‟educació que 
coordina els projectes d‟aprenentatge servei i 
l‟Oficina del Voluntariat. 

 Número de projectes de voluntariat de les entitats 
de Sant Cugat que permeten la participació dels 
adolescents de 16/18 anys. 

2015/2016 
 

14.1.2 Impulsar el projecte Joves 
Actius de Centre 

14.2. Dotar a l'Ajuntament 
d‟un òrgan específic de 
participació per als i les 
adolescents 

14.2.1 Crear un òrgan estable de 
participació dirigit a adolescents de 
13 a 16 anys, sota el nom de 
Consell de Joves 13/16. 

2014/2015 

14.3. Crear 
oportunitats 
per 
participar en 
la comunitat 

14.3.1. 
Promocionar 
el voluntariat 
dels i les 
adolescents 
en projectes 
de la ciutat.  

14.3.1.1 Reforçar la imatge de 
l‟adolescent voluntari 

2015/2016 
 

14.3.1.2. Explicitar als adolescents 
la porta d‟entrada al voluntariat a 
través de l‟Oficina de Voluntariat 

14.3.1.3. Consolidar la coordinació 
amb altres àrees i projectes de 
l‟Ajuntament de Sant Cugat.  

14.3.1.4. Continuar l‟exploració i 
l‟anàlisi cap a les entitats per saber 
quins programes realitzen que 
puguin requerir de voluntaris, obrint 
el voluntariat més enllà del 
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voluntariat social.   Informar les entitats entorn els requisits a l‟hora de 
poder disposar amb menors d‟edat a l‟hora 
d‟organitzar projectes amb voluntaris. 

 Número de projectes que promouen el voluntariat 
familiar a Sant Cugat. 

 Increment del nombre de projectes d‟aprenentatge 
servei a Sant Cugat del Vallès. 

14.3.1.5. Donar informació a les 
entitats entorn els requisits a l‟hora 
de poder disposar amb menors 
d‟edat a l‟hora d‟organitzar 
projectes amb voluntaris. 

2015/2016 

14.3.1.6. Promoure el voluntariat 
familiar. 

14.3.1.7. Establir clarament els 
criteris sobre allò que és voluntariat 
i allò que no. 

14.3.2: 
Potenciar 
l‟Aprenentatge 
Servei (ApS) 

14.3.2.1. Aprofitar el potencial de 
l‟Aprenentatge servei per treballar 
els valors de comunitat i identitat 
en els infants i adolescents 
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10. Recursos econòmics i humans per a la 

implementació del PLIA 

 

Tal i com ja s‟ha explicat, les polítiques municipals relatives a la infància i a 

l‟adolescència són transversals a tota l‟organització municipal. 

 

Des de l‟inici d‟aquest mandat (2011 - 2015), l‟Ajuntament de Sant Cugat s‟ha dotat 

d‟un nou instrument de gestió: el Pla d‟Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE).  

El PACTE pretén definir i implantar un nou model de gestió i d‟elaboració del 

pressupost basat en Mapes estratègics i Quadres de comandament a tots els nivells 

directius de l‟organització. 

 

Aquest nou model ha possibilitat: 

 

- Definir l‟estratègia al principi del mandat i vincular-lo al programa electoral 

- Alinear l‟organització a través de la vinculació dels objectius entre la Direcció 

Política, el Consell de Direcció i les Direccions d‟Àmbit. 

- Vincular l‟estratègia amb els recursos econòmics i garantir el seguiment del seu 

grau de compliment. 

- Definir les responsabilitats i possibilitar la transparència (Accountability) 

 

El PACTE incorpora una sèrie de línies de treball específiques, dins l‟Àmbit de Serveis 

a les Persones, que d‟alguna manera o altra treballen a favor de la infància i 

l‟adolescència de Sant Cugat del Vallès: 

 

- Sant Cugat, ciutat dels infants i les famílies 

- Ciutat d‟oportunitats per a la joventut 

- Ciutat educadora, científica, culta i creativa 

- Cohesió i justícia social 

- Foment de l‟esport i la vida saludable 

- Ciutat segura, cívica i saludable 

 

Això implica que tots els recursos humans i econòmics vinculats a aquestes línies 

estaran implicats en la implementació de les polítiques de la infància i l‟adolescència 

que recull el PLIA, totes aquelles que focalitzen la seva acció en els infants i joves de 0 
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a 18 anys. L‟any 2014 s‟hi ha destinat un pressupost aproximat de 13.513.797,50 €, 

que inclou el conjunt de les polítiques directes als infants i adolescents, el 

manteniment i inversió relatius als centres d‟ensenyament i el personal més 

directament vinculat a aquests centres. 

 

A fi de reforçar i garantir el desenvolupament de les accions noves i específiques que 

consten al PLIA, entenent que el desplegament del pla es farà sobretot a partir de les 

polítiques que impulsaran les àrees i serveis de l‟Ajuntament implicats, aquests dos 

darrers exercicis el Patronat Municipal d‟Educació ha previst partides específiques. 

Aquestes partides estan destinades a cobrir aquelles accions noves i que de moment 

no estan assignades a cap àrea o servei i que, per ara, pot liderar el Patronat 

Municipal d‟Educació. En aquest sentit, el pressupost del 2014 ha inclòs un total de 

50.000 € i per al 2015 s‟ha previst destinar-hi 78.000 €, fet que ha suposat un 

increment del 35,9% d‟aquesta partida. 

 

 Pressupost Ordinari 2014 

Les Persones 

Sant Cugat, ciutat dels infants i les famílies 77.265,00 

Ciutat d‟oportunitats per a la joventut 53.801,00 

Ciutat educadora, culta i creativa 2.045.453,83 

Cohesió i justícia social 4.381.815,89 

Foment de l‟esport i la vida saludable 1.234.833,48 

Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable 1.026.486,75 

Patronat Municipal d’Educació  

Programes educatius i centres – objectius PLIA 4.556.141,55 

Partida específica PLIA (noves accions) 2014 50.000,00 

Partida específica PLIA (noves accions) 2015 78.000,00 

 

Tal i com recull aquest document, les àrees i serveis més directament implicats en 

l‟execució del PLIA seran: Educació, Serveis Socials, Cultura i Joventut, Esports, 

Participació, Mobilitat, Comunicació i l‟Oficina del Voluntariat. 
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11. Participants 

 

 Membres del  treball Grup Motor (tècnics dels serveis d’educació, cultura i joventut, 

participació i serveis socials). 

 Membres del Consell Escolar Municipal (directors/es Centres educatius, AMPA Sant 

Cugat, tècniques del servei d’educació, etc.) 

 Professional de serveis socials responsables de la Taula d’Infància 

 Responsable de l’Oficina de Voluntariat 

 Tècnics/ques del servei d’educació i Patronat Municipal d’Educació 

 Monitors/es dels Casals d’Estiu  

 Infants de les escoles de Sant Cugat i activitats d’estiu 

 Responsable del Taller Jove Natura 

 Responsable tècnic del servei d’esports 

 Responsable tècnic del servei d’espai públic  

 Responsable tècnic del servei de mobilitat  

 Regidora d’Educació   

 Regidor de Serveis Socials  

 Director de l’Àmbit de Serveis a les persones 
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12. Documentació consultada 

 

 Document de diagnòstic PLIA. Diputació de Barcelona, març de 2013.  

 Document de reptes del PLIA, Diputació de Barcelona, març de 2013.  

 Guía para el desarrollo de planes de infancia y adolescencia en los gobiernos 

locales. Pongamos a la infancia en l‟agenda política local. UNICEF ESPAÑA. 

Programa Ciudades Amigas de la Infancia, Octubre de 2010. 

 La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños, UNICEF, 

mayo 2012.  

 Memòria tècnica presentada a la candidatura UNICEF: Sant Cugat del Vallès i 

la infància.   

 Indicadors presentats a la candidatura d‟UNICEF. 

 Pla educatiu d‟entorn, 2012/2013.  

 Programa Esport per als joves 2012-2013, Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. 

 Mobiliaria urbà per a la pràctica esportiva. Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. 

 Equipaments esportius en obert. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 Estudi sobre la comunicación entre l‟Ajuntament de Sant Cugat i els joves del 

municipi. Sant Cugat del Vallès. Juliol de 2012. 

 Memòria de serveis socials 2012. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 Informe d‟aportacions realitzades al Plenari del CEM. Desembre de 2013. 

Ajuntament de Sant Cugat.   

 II Pla d‟Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat 2013-2016 , 

Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Cugat, maig de 2013. 

 http://www.xtec.cat/crp-santcugat/aps2012.html 

 www.santcugat.cat 

 http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/11/el-consell-d-infants-comenca-a-

caminar-per-millorar-els-parc-i-jardins-17515.php 

 http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.d4825f1176a317b43f6c8910b

0c0e1a0/?vgnextoid=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn

extchannel=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=de

fault&newLang=ca_ES 

 http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/  

http://www.santcugat.cat/

