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1. Introducció  

 

UNICEF Comitè espanyol va atorgar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

el segell de Ciutat Amiga de la Infància (segell CAI) l’any 2012, vigent fins aquest 

2016. Aquesta identificació fou rebuda com a reconeixement al govern local per a la 

seva feina de coordinació de la ciutadania a favor dels drets de la infància i 

l’adolescència té vigència fins aquest 2016. El CAI acredita una metodologia d’acord 

amb aquestes premisses: 

 accions divulgatives de la Convenció dels drets de la infància 

 polítiques sectorials, integrals, transversals i contínues 

 mètodes participatius amb la població infantil i adolescent 

 establir sinèrgies entre el govern local, les administracions públiques i les 

diferents organitzacions socials tals com partits polítics, associacions, 

fundacions, empreses, etc.  

 la col·laboració estable entre el govern local i UNICEF comitè espanyol.       

  

EL present projecte té per objectiu dur a terme la diagnosi de la situació de la 

infància i l’adolescència de Sant Cugat del Vallès i s’estructura en tres apartats:  

 La primera secció de l’informe és una descripció detallada de la 

situació dels menors del municipi que consta de dues parts. Per una 

banda, un anàlisi estadístic de quants menors hi ha, quin percentatge 

suposa del conjunt de la població, la seva distribució segons el districte 

on viuen, etc. Tota aquesta informació està desagregada per sexe i per 

dos grups d’edat: infants (de 0 a 12 anys) i adolescents (de 13 a 18 

anys). Per l’altra, una anàlisi qualitativa dels plans i projectes pensats 

per a la població infantil i adolescent.  

 

 El segon apartat és una secció valorativa que s’ha elaborat de manera 

participativa amb persones claus de la comunitat educativa de la ciutat 

i en base a l’avaluació del PLIA.   
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 El tercer apartat, les conclusions, on s’identifiquen els principals 

reptes i les prioritats a curt i mig termini en matèria d’infància i 

adolescència a Sant Cugat.  
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2. Metodologia 

 

Per tal d’elaborar aquest Informe de Situació de la Infància i l’Adolescència de Sant 

Cugat, 2016-2020, s’ha emprat el següent desplegament metodològic: 

Recollida de 

documentació 

S’ha recopilat la documentació d’interès referent a la 

cartografia i al padró municipal.  

Anàlisi de dades 

i indicadors 

Recull de documentació quantitativa bàsica per analitzar 

les característiques i necessitats de la població infantil de 

Sant Cugat del Vallès. Totes aquestes dades estan 

desagregades: edat, sexe i districte. S’han analitzat les 

dades provinents de les fons estadístiques següents: 

 Padró municipal d’habitants a data de 31 de desembre 

de 2015 de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 IDESCAT 

 Hermes, Diputació de Barcelona, 2016 

Reunions de 

treball 

tècniques 

S’han realitzat reunions de treball tècniques amb el Grup 

Motor, amb l’objectiu de coordinar l’informe i fer-ne un 

seguiment més acurat. 

Sessió 

participativa 

(DAFO) 

 S’ha dut a terme una sessió participativa amb el CEM 

(Consell Escolar Municipal) en la qual han assistit 29 

persones (17 dones i 12 homes) per tal que la comunitat 

educativa debatis sobre: “Quins reptes ha d’afrontar la 

ciutat per donar cobertura a les necessitats de la primera 

infància, la infància i l’adolescència?”  

 

  



 

  

    
6 

 

 

3. Part descriptiva 

En el present apartat es durà a terme una breu descripció territorial del municipi i 

l’anàlisi exhaustiu de la població infantil i adolescent de Sant Cugat, amb la prèvia 

contextualització de tot el conjunt de la població.  

 

3.1. Context territorial de Sant Cugat del Vallès 

Dins la província de Barcelona, la ubicació de Sant Cugat del Vallès es troba immersa 

en la comarca del Vallès Occidental, la capitalitat de la qual està compartida entre 

Sabadell i Terrassa. El municipi limita al nord amb Sant Quirze del Vallès; al sud amb 

Sant Just Desvern, quedant al sud-est Barcelona; a l’est hi ha Cerdanyola i a l’oest 

es troba el Rubí.  

A l’actualitat, Sant Cugat del Vallès té un total de 87.790 habitants1 distribuïts en els 

48,2 km², el que suposa una densitat poblacional de 1.841,9 hab/km². El municipi, 

amb una altitud de 124msnm, té una morfologia dividida en sis districtes:  Nucli Est, 

Nucli Oest, Valldoreix, La Floresta, Mira-sol i les Planes; i un total de 54 barris2. La 

distribució espacial de la població és molt irregular i la densitat poblacional de cada 

barri varia: mentre que hi ha barris amb una densitat que superen els 25.000 

hab/km² (com el de el Centre oest o el del Monestir), n’hi ha de densitat 0 (com els 

de Can Magí sud, Can Calopa o Can Mates nord).  

 

 

 

  

                                           
1 Segons les dades cedides per l’Ajuntament del Padró d’Habitants, 2015.  
2 Can Barata, Can Bell, Can Magí, Can Magí sud, Can Sant Joan nord, Can Sant Joan 

sud, Centre est, Coll Fava, Collserola nucli est, Eixample est, Galliners, La Guinardera, 

Monestir, Roquetes, Sant Domenec est, Sant Francesc, Sant Medir, Sol i Aire, Torre 

Blanca, Volpelleres, Can Majo, Can Trabal, Centre oest, Collserola nucli oest, Costa 

del Golf, Eixample oest, El colomer, Golf, Parc Central, Pla de la Pagesa, Sant 

Domenec oest, Can Calopa, Collserola Valldoreix, Colonia Montserrat, Valldoreix, 

Collserola la Floresta, La Floresta, Mas Fortuny, Arxiu, Bell indret, Ca n'Ametller, Can 

Cabassa, Can Gatxet, Can Mates est, Can Mates nord, Can Mates oest, Can Revella, 

Colonia Oller, Mas Gener, Mira-sol, Can Borrull, Can Cortes, Collserola les Planes, Les 

Planes 
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Figura 1. Mapa de Sant Cugat del Vallès per districtes i seccions sensals 

 

Font: web de l’Ajuntament de Sant Cugat http://www.santcugat.cat/files/651-9111-
fitxer/SeccionsCensals.pdf  

 

Així, la morfologia urbana de cada barri denota forces diferències en quan a volum 

de la població i tipologia urbanística, en el sentit que mentre que la zona del centre i 

Mira-sol són compactes, les de La Floresta, Les Planes i Valldoreix són disperses. A 

més a més, Valldoreix és una entitat municipal administrativament descentralitzada 

de Sant Cugat del Vallès. Aquesta organització territorial tant disseminada té 

influències en la distribució dels equipaments municipals, ubicant-se en major 

mesura a la zona del centre justificada d’acord amb la seva densitat. Això però, 

implica que els infants i adolescents de la perifèria tinguin majors dificultats d’accés 

Districte 1: Nucli Est 

Districte 2: Nucli Oest 

Districte 3: Valldoreix 

Districte 4: La Floresta 

Districte 5: Mira-sol 

Districte 6: Les Planes 

 

 

 

 

 

 

http://www.santcugat.cat/files/651-9111-fitxer/SeccionsCensals.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9111-fitxer/SeccionsCensals.pdf
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a les instal·lacions municipals com per exemple les biblioteques, tal i com diagnostica 

el PLIA3.   

Malgrat sembli innecessari recalcar que la distribució dels equipaments educatius 

sigui d’acord amb la necessitat de les persones, cal prendre consciència que 

tradicionalment a Espanya, i per extensió Catalunya, la planificació d’equipaments i 

serveis públics no ha anat acompanyada d’anàlisis demogràfiques com ja advertia E. 

L. Burriel (2003)4. Parafrejant al geògraf la dotació i localització dels equipaments 

s’hauria de plantejar amb estreta relació amb el volum de població, l’estructura per 

edats i sexes, la seva distribució territorial, etc. 

 

3.2. Context sociodemogràfic de Sant Cugat del Vallès  

 

Seguidament, es duu a terme una contextualització sociodemogràfica del conjunt de 

la població de Sant Cugat del Vallès on, en primer lloc, es conforma una visió global 

de tot el conjunt de la població i, en un segon lloc, les dades es concreten per a la 

població de 0 a 18 anys.  

 

Així la sex rate, la que mesura la relació d’homes per cada 100 dones, és de 94,8 

(HERMES, 2015); indicant que hi ha més dones que no pas homes.  

En referència a l’evolució de la població de l’any 2.000 al 2.015 la població ha crescut 

exponencialment, concretament en un 59,1%. De fet, tal i com mostra el següent 

gràfic aquesta població no ha parat de créixer des de llavors.  

 

                                           
3 PLIA, pàgina, 8. 
4 Burriel, E. L. (2003). La demografía en la planificación territorial.  

La població del municipi, segons el Padró d’Habitants  a data 

de 31 de desembre del 2015, és de 88.790 habitants:  dels 

quals hi ha 43.000 homes i 45.590 dones, que suposen en 

percentatges el 48,7% i el 51,3% respectivament. 
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Gràfic 1. Evolució de la població de Sant Cugat del Vallès (2.000-2.015) 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants (2015) de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 

A més a més, és convenient tenir una radiografia actual de la població per a totes les 

edats i en funció del sexe, el que es grafia amb els histogrames coneguts com a 

piràmides poblacionals, pels quals s’ha ressaltat la població de 0 a 18 anys amb una 

major intensitat de color.  

Així, la següent taula mostra els percentatges de la distribució del conjunt de la 

població per infants i adolescents (0-18 anys), adults (19-65) o gent gran (més de 

66 anys); que per tal de facilitar-ne la comparativa les dades es mostren per Sant 

Cugat, Vallès Occidental i Catalunya. Com s’observa, la proporció de població menor 

d’edat de Sant Cugat és la més alta, amb un 25,1%. Per altra banda, mentre que es 

manté un percentatge semblant pel que fa a població adulta, al voltant del 63%, el 

municipi santcugatenc té menys efectius de gent gran, superant per poc el 12%. De 

fet, l’edat mitjana de la població que viu en el municipi és de 38,1 anys; sent 

el districte de Valldoreix el que té la població més envellida (amb 40,93 anys de 

mitjana) i el de Mira-sol la més jove (amb 35,2 anys de mitjana).  
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Taula 1. Percentatge d’infants i joves, adults i gent gran per a les escales 

municipal, comarcal i autonòmica 

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Catalunya 

Infants i adolescents  

(0-18) 
25,1% 21,7% 19,4% 

Nens 13% 11,2% 10% 

Nenes 12,1% 10,5% 9,4% 

Adults  
(19-65) 

62,7% 63,8% 63,5% 

Homes 30,4% 31,9% 31,9% 

Dones 32,3% 31,9% 31,6% 

Gent gran  

(més de 66) 
12,2% 14,6% 17,1% 

Homes 5,3% 6,2% 7,2% 

Dones 6,9% 8,4% 9,9% 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants (2015) de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 

Aquesta piràmide que continua està a cavall entre la tipologia coneguda com a 

regressiva i la de campana, típiques del països desenvolupats on la base del gràfic 

és més estreta que la part central. Els factors que modulen la forma piramidal són: 

la baixa taxa de natalitat i l’alt nombre d’efectius de gent gran, degut a l’augment de 

l’esperança de vida i la baixa mortalitat. Denotaria doncs, una tendència cap a 

l’envelliment i la conseqüent pèrdua de població si no fos per la tendència a l’augment 

de la natalitat que es divisa. Si es recupera la taula anterior, que aporta informació 

respecte a la distribució poblacional, s’observa que Sant Cugat supera per poc el 12% 

de població de gent gran (de més de 66 anys) indicador de societats envellides; 

percentatges més alts per a les poblacions del Vallès Occidental i Catalunya amb uns 

percentatges del 14,6% i del 17,1% respectivament.      

La sortida més ferma de la piràmide és la referent a l’efecte baby boom, que en el 

cas de Catalunya és per a les generacions compreses entre el 1957 i el 1977, és a 

dir, per a la població que té al voltant dels 49 anys. Per altra banda, l’entrada més 

acusada de la piràmide comença per a la població que actualment té 39 anys (i per 

tant de la generació dels anys 1977), inici de la davallada genèrica de la natalitat de 

la meitat dels anys setanta. Tota aquesta informació cal matisar-la, ja que les 

persones de menys de 21 anys indiquen una recuperació de la natalitat, amb una 

sortida de la piràmide més exagerada per a la població de 9 anys. També s’observa 

la relació de masculinitat típica, on la proporció de nens és lleugerament superior al 
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de les nenes, tendència que es capgira durant la vellesa pels estils de vida diferenciats 

entre homes i dones, participació a la Guerra Civil espanyola i per la major esperança 

de vida d’elles. Si s’observa la taula referent als percentatges de la distribució de la 

població i diferenciada per sexes es copsa que aquesta tendència és generalitzada 

per a les tres escales.  

 

Gràfic 2. Piràmide de població de Sant Cugat del Vallès,  2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT. 2015 

 

Per tal de permetre una bona aproximació de la contextualització també es mostren 

les piràmides per a les poblacions del Vallès Occidental i de Catalunya:  
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Gràfic 3. Piràmide de població del Vallès 

Occidental,  2015 

 

Gràfic 4. Piràmide de població de 

Catalunya,  2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants, IDESCAT. 2015 

 

 

Ambdues piràmides mostren forces similituds, tant entre elles com amb la de Sant 

Cugat del Vallès. En primer lloc, totes tres segueixen la mateixa tipologia regressiva 

ja comentada, si bé la referent a les dades comarcals té més semblances amb la 

municipal. També hi ha paral·lelismes respecte a la sortida d’efectius per l’efecte 

baby boom, davallada de la natalitat i la conseqüent recuperació; que malgrat tot      

la base on Sant Cugat i la del Vallès Occidental tenen una major taxa de natalitat que 

la del conjunt de Catalunya.  

Una altra dada que ens permet situar la població santcugatenca és la mitjana d’edat, 

que segons les dades del Padró de 2015, pels homes és de 37,1 anys; per a les dones 

ascendeix a 39,3 anys mentre que la dada global disminueix a 38,2 anys.  

 

a. Moviment natural: natalitat, fecunditat i mortalitat 

 

La taxa bruta de natalitat, que mesura el nombre de persones nascudes vives 

durant un any la població a meitat del període, es mostra en la següent taula 

comparativa per Sant Cugat, el Vallès Occidental i Catalunya (2014-2012). En 

aquesta, s’aprecia que Sant Cugat manté una taxa de natalitat per sobre de la 

comarca i de Catalunya, per a tots els anys.  
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Taula 2. Taula comparativa de la taxa bruta de natalitat, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental Catalunya 

2014 11,1‰ 9,6‰ 9,6‰ 

2013 11,3‰ 9,8‰ 9,6‰ 

2012 11,3‰ 10,9‰ 10,3‰ 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT i Hermes.  
 

 

Respecte a la fecunditat, la taxa global de fecunditat de Sant Cugat del 2015 és 

de 41,23‰. Aquesta dada mesura el nombre de persones nascudes vives per cada 

1.000 dones en edat fèrtil (que es considera dels 15 als 49 anys). També és important 

tenir present el recanvi generacional; aquell que fa referència al nombre de fills/es 

per dona que haurien de tenir les santcugatenques al llarg de la seva vida per tal que 

el creixement poblacional segueixi les mateixes pautes. Aquesta dada s’obté gràcies 

a l’índex sintètic de fecunditat, que en el cas del municipi és de 1,54 pel 2014 

(HERMES, 2014).  S’estima que en les societats avançades cal que cada dona tingui 

un mínim de 2,1 fills/es per tal que es doni el reemplaçament generacional, xifra que 

Sant Cugat del Vallès no assoleix, si bé supera la ràtio comarcal (excepte pel 2012).  

 

Taula 3. . Taula comparativa de l’índex sintètic de fecunditat5, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental 

2014 1,54  1,47 

2013 1,55 1,48 

2012 1,53 1,59 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT i Hermes. 

 

 

En referència a la mortalitat, la taxa bruta de mortalitat del municipi és de 5,64‰ 

durant el 2014.  

                                           
5 Nota metodològica: la unitat de mesura de l’índex sintètic de fecunditat és fills/es 

per dona. 
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Taula 4. Taula comparativa de la taxa bruta de mortalitat, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental Catalunya 

2014 5,6‰ 7‰ 8,3‰ 

2013 5,3‰ 6,9‰ 8,2‰ 

2012 5,7‰ 7‰ 8,4‰ 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT i Hermes.  

 

L’índex d’envelliment, usat per mesurar la relació entre la població de 65 anys i 

més i la població de 0 a 15 anys, és del 57,9%, que si es contempla en clau gènere 

és per a les dones més elevat, amb un 67,4% respecte al 49% dels homes.  Aquests 

valors, al ser inferiors a 100, indiquen que Sant Cugat no és una població envellida, 

al tenir el grup de joves més gran que el de gent gran. De fet, es recorda que la 

mitjana d’edat de la població és de 38,2 anys. Aquest índex era per a l’any anterior  

del 62%, així que es denota que l’envelliment de la ciutat va a la baixa.  

 

b. Moviment migratori 

 

El moviment migratori de la població té en compte aquelles persones nascudes a 

l’estranger, immigrades, com aquelles nascudes al municipi i que resideixen fora, 

emigrades.  

Així doncs, la població santcugatenca resident a l’estranger és de 1.820 

persones, amb una proporció semblant entre homes i dones: 915 (50,3%) i 905 

(49,7%) respectivament.  

 

El creixement migratori, que reflecteix la taxa bruta per cada 1.000 habitant, ha 

suposat un augment del 5‰; altrament, de cada 1.000 habitants n’hi ha hagut 5 

La població nascuda a l’estranger que resideix a Sant Cugat 

del Vallès és pel 2015 de 10.080 persones, que suposa el 

11,4% respecte a la població total. Aquestes es distribueixen 

en 4.752 homes i 5.328 dones, xifres que suposen el 47,1% i 

el 52,9% respectivament (Ajuntament de Sant Cugat, Padró 

d’habitants, 2015). 
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més respecte el 2014 per la ciutat de Sant Cugat (IDESCAT, 2014). En canvi, al Vallès 

Occidental la mateixa xifra és de l’1‰ en negatiu, tendència que segueix Catalunya 

on la població estrangera ha minvat un 2,6‰.  

 

Taula 5. Taula comparada de la població per nacionalitats, 2015 

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Catalunya 

Població espanyola 88,6% 90,4% 86,3% 

Població estrangera 11,4% 9,6% 13,7% 

  Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, 2014. 

 

La taxa d’autoctonia de Sant Cugat pel 2015 és del 14,9%, la qual senyala la 

proporció de població nascuda en el mateix municipi on resideix. Altrament, la taxa 

d’estrangeria global, és a dir que la proporció de persones residents a Sant Cugat 

amb nacionalitat estrangera sobre el total de població és del 11,4% (i d’un 9,6% pel 

Vallès Occidental i del 13,7% per Catalunya). La mitjana d’edat d’aquestes 

persones difereix lleugerament de la població autòctona, ja que és de 34,2 anys (3,9 

anys menys que els i les habitants de Sant Cugat).  

 

És útil conèixer la distribució de la població estrangera per continents que viu 

a la ciutat és la següent manera: 

 

Gràfic 5. Població estrangera que viu a Sant Cugat per continents, 2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, 2015. 
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c. Mercat de treball 

 

Pel que fa al mercat de treball, Sant Cugat, és una ciutat que registra una taxa de 

desocupació de les més baixes del país. Així, l’atur Sant Cugat a l’abril del 2016 es 

del 8,2%, segons les estimacions d’HERMES. Aquesta xifra prové de la relació entre 

la població desocupada registrada mensual i la població activa local estimada 

trimestralment. Al mateix abril de l’any anterior aquesta dada ascendia a 9,9%, per 

tant 1,7 punts percentuals més i es distribuïa quasi uniformement entre homes i 

dones: mentre que el 52,9% de les persones que estaven a l’atur eren dones, el 

46,1% eren homes.  

Pel que fa a l’índex de dependència global, el que quantifica la relació d’individus 

en edat no activa respecte a la població potencialment activa, és del 51,8%, sense 

diferències entre homes (51,6%) i dones (52,1%).   

 

d. Població (0-18)

 

A continuació s’analitzen les dades referents a la població de 0 a 18 anys. 

Primerament, i seguint l’estructura de l’estudi que precedeix, es recupera part de la 

taula comparativa a nivell municipal, comarcal i autonòmic per mostrar la distribució 

de la població menor d’edat en funció del gènere. Aquesta s’acompanya del gràfic de 

sectors que mostra que una de cada quatre persones de Sant Cugat és menor 

d’edat. 

 

 

 

La població total de 0 a 18 anys que viu a Sant Cugat és de 

22.277 persones, el que suposa un 25,1%. Si es desagreguen 

les dades segons infància i adolescència les xifres són: 15.278 

persones entre 0 i 12 anys i 6.999 entre 13 i 18 anys, que 

suposa el 17,2% i el 7,9% respectivament. 
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Gràfic 6. Distribució de la població de Sant Cugat, 2015  

Taula 6. Taula  poblacional comparativa, 2015 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants (2015), de l’Ajuntament de Sant Cugat i 
d’IDESCAT.  

 

 

D’aquest volum de nens i nenes menors d’edat n’hi ha 2.101 que són d’origen 

estranger, el què suposa un 9,4% del total de la població infantil (amb una distribució 

de 4,9% nens i un 4,5% nenes).  

 

En segon lloc, cal distingir entre la població infantil (0-12) i l’adolescent (13-18) per 

districtes a la vegada que es té en compte la distribució en funció del gènere, apropa 

a la configuració real d’aquesta població santcugatenca. Segons es pot observar a la 

taula que segueix, el districte on hi ha més població menor d’edat és el Nucli-est 

(amb un total de 10.062 nens i nenes); seguidament, es troba el districte Nucli-oest, 

però força allunyat de l’anterior (amb 4.910 infants i adolescents).  

 

  

Total 

infants
25,3%

Total població

74,7%

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Catalunya 

Població 

infantil (0-18)  
25,1% 21,7% 19,4% 

Nens  49,1% 51,4% 51,6% 

Nenes 48,4% 48,6% 48,4% 

Població Total 87.790 195.255 7.508.106 
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Gràfic 7. Taula resum de la població infantil i adolescent per raó de gènere i per 

districtes 

 
Nucli-

Est 

Nucli-

Oest 
Valldoreig 

La 

Floresta 

Mira-

sol 

Les 

Planes 

Població 

infantil (0-

12) 

Total 7.229 3.169 1.142 669 2.903 166 

% 18,2% 15,4% 14% 14,8% 20% 12,5% 

Nens  9,3% 7,9% 7,4% 7,3% 10,4% 7,4% 

Nenes 8,9% 7,5% 6,6% 7,5% 9,6% 5,1% 

Població 

adolescent 

(13-18) 

Total 2.833 1.741 743 314 1.275 93 

% 7,1% 8,5% 9,1% 7% 8,8% 7% 

Nens 3,8% 4,2% 4,7% 3,7% 4,6% 4,5% 

Nenes 3,3% 4,3% 4,4% 3,3% 4,2% 2,5% 

Població Total 39.724 20.559 8.139 4.509 14.536 1.323 

Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants (2015), de l’Ajuntament de Sant Cugat 

 

Per tant, recordem que Sant Cugat és una ciutat amb una piràmide poblacional jove, 

on la taxa d’envelliment és del 57,9% i 1 de cada 4 persones són joves menors 

d’edat.  
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4. Part valorativa 

 

En aquest apartat es procedeix a recollir els punts forts i febles, tant a nivell intern 

com a nivell extern, que cal tenir present alhora de dissenyar projectes per al 

benestar de la infància i l’adolescència a la ciutat de Sant Cugat. Amb la voluntat de 

fer més exhaustiva aquesta anàlisi, s’ha dut a terme de manera participativa, tal i 

com s’especifica més endavant amb els agents claus educatius que formen part del 

Consell d’Educació Municipal, CEM. 

Abans de donar compte dels resultats del treball participatiu amb el CEM, s’ha 

considerat apropiat fer un compendi d’aquells plans i projectes estretament lligats a 

la infància i l’adolescència per dues raons:  

a) Per una banda, UNICEF va fer una menció especial al municipi per “la capacitat 

de Sant Cugat per implicar totes les entitats educatives del municipi i crear 

xarxes i sinèrgies entre els diversos recursos disponibles”. Amb la voluntat 

d’evidenciar que els projectes focalitzats en aquestes dues etapes, la infància 

i l’adolescència, continuen creixen i enfortint el teixit.  

 

b) Per l’altra banda, perquè en el context de la ciutat de Sant Cugat, és important 

conèixer l’abast d’aquests plans i projectes, donat que, a la sessió participativa 

amb el CEM, es van referenciar.  

 

Així doncs, aquest recull de plans i projectes ideats per cobrir les necessitats de la 

infància i de l’adolescència es troben agrupats en les següents 3 taules, la primera fa 

referència als plans, programes i Serveis específics per a la infància i l’adolescència, 

la segona, recull els plans transversals per aquest col·lectius i la tercera, el remet als 

Òrgans de participació de la Ciutat. 
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Taula 7. Quadre resum dels plans, programes i Serveis específics per a la infància i 

l’adolescència 

Plans, 

programes i 

Serveis  

Específics per a la infància i l’adolescència  

Pla Local 

d’Infància i 

Adolescència 

(PLIA) 

L’eina que ajuda a ordenar i definir les actuacions municipals 

en matèria d’infància i adolescència, tot implicant els agents 

del territori que treballen per aquestes franges d’edat i amb 

els propis infants i adolescents, per dur a terme una 

estratègia conjunta de ciutat. 

Pla Local de 

Joventut de 

Sant Cugat 

(PLJ) 

És l’instrument que des de 2005 ajuda a ordenar i definir les 

actuacions municipals en matèria de joventut, implicant als 

agents socials del territori en una estratègia conjunta 

d’actuació.  

Pla Educatiu 

d’Entorn (PEE) 

Confeccionat juntament amb el Departament d’Ensenyament 

i entitats locals, vetlla per la cohesió social a través de 

l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana. 

Aprenentatge 

Servei (APS) 

És un projecte educatiu d’utilitat social que combina 

processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat. Les 

persones participants es formen treballant sobre necessitats 

reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

Programa Joves 

2.0 

Xerrades preventives a joves sobre bones pràctiques respecte 

al consum d’Internet, mòbils i xarxes socials. 

Taller Jove 

Natura 

Espai grupal amb activitats socioeducatives amb finalitats 

preventives, i potenciadores d’habilitats dels i les joves 

adolescents que hi participen. 

Taller Triangle 

Consta d’un taller d'arts plàstiques i educació visual on, a 

través de la relació amb els materials, de l'observació de 

l'entorn i de les diferents propostes, infants i joves troben 

possibilitats d'expressar i materialitzar idees i emocions 

plàsticament; desenvolupant així un esperit lliure i creatiu 

capaç de donar respostes al seu entorn social. 

Escola de Pares 

i Mares 

Conferències i cursos que promouen la implicació dels pares 

i mares a les escoles i que ofereixen eines per millorar la tasca 

d’aquests a l’hora d’educar els fills i filles. 

Pla de 

Dinamització 

Educativa 

Més de 130 activitats educatives específiques per a infants i 

joves a disposició dels centres educatius de Sant Cugat per 

complementar la tasca formativa. 
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Servei 

d’Informació 

Juvenil 

Centre d’informació per a joves que informa i orienta en 

aspectes del seu interès com l’oci i la cultura, la formació, 

l’ocupació, la salut, la cooperació, etc.  

Programació 

cultural familiar 

Uaal·la 

  

Plataforma de difusió de tota l’activitat cultural i de lleure 

dirigida a les famílies. Destaca dins d’aquesta programació el 

Festival de música Petits Camaleons específic per a nens i 

nenes menors de 12 anys on en són els autèntics 

protagonistes: tot està pensat i dissenyat perquè puguin 

gaudir de la música. 

Programa 

d’esport escolar 

de l’OMET 

Programa que promou la pràctica de l’activitat física i l’esport 

com a part del desenvolupament integral d’infants i joves, 

n'acull vora de 2.500 durant el curs escolar. 

Pla estratègic 

de l’esport 

Tot i estar en fase de redacció, el seu objectiu serà definir el 

paper que ha de tenir l’esport a Sant Cugat en els propers 

anys; per aquest motiu, el nou pla analitzarà la situació 

actual; incorporant la mirada de la infància i l’adolescència.  

Programa de 

Salut Escolar 

Les sessions informatives, assessoraments, exposicions o 

campanyes adreçades al professorat d’educació infantil, 

primària i secundària, a grups d’adolescents, a pares i mares, 

i a la població en general per la promoció de la salut, els 

hàbits de vida saludables i la prevenció. 

Font: elaboració pròpia a partir de la web municipal.  

Taula 8. Quadre resum dels plans transversals per a la infància i l’adolescència 

Plans i projectes Transversals per a la infància i l’adolescència 

Pla d’Igualtat 

(2013-2016) 

L’objectiu del pla és afavorir un canvi estructural a la 

ciutadania, dut a terme de manera transversal per incloure la 

perspectiva de gènere en tots els àmbits. 

Pla Director 

d’Equipaments 

Locals de Sant 

Cugat (2008-

2018) 

Té la voluntat de definir els equipaments prioritaris per a la 

ciutat i buscar els emplaçaments més adequats per fer-los. 

Inclou equipaments culturals, docents, esportius, sanitaris, 

etc.  

Pla de Mobilitat 

Urbana 

Consta d’un anàlisi i diagnosi de la mobilitat actual, un pla 

d’acció per arribar a l’escenari de futur plantejat i un estudi 

de sostenibilitat ambiental. L’execució del pla d’acció està 

prevista en dues fases de sis anys cadascuna (2013-2018 i 

2019-2024). 

Pla del Centre Des del 2000 es treballa per la progressiva vianantització dels 

carrers del nucli antic adequar el paviment a les millores 
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d’accessibilitat pels usuaris i usuàries. En aquesta zona 

l’accés als vehicles privats està restringit mitjançant pilones i 

càmeres. 

Pla d’Inclusió 

Social (2014-

2015) 

L’objectiu del Pla és facilitar la cobertura de les necessitats 

bàsiques a tota persona o unitat familiar que ho requereixi; 

posant especial atenció a la infància i a les famílies amb 

menors 

a càrrec. 

Font: elaboració pròpia a partir de la web municipal.  

 

Taula 9. Òrgans de participació de la Ciutat 

Òrgans de participació de la ciutat: 

Consell 

d'Infants 

Els nens i nenes del municipi de 10 a 12 anys disposen d’un 

òrgan de participació que els permet influir en el projecte de 

ciutat i en la presa de decisions de les temàtiques del seu 

interès. 

Consell de Joves 

13/16 

El Consell de Joves 13/16 és un òrgan consultiu i de 

participació on el jovent de Sant Cugat pot exercir el seu dret 

a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com 

proposar accions concretes per millorar la ciutat. 

Consell escolar 

municipal 

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan de participació 

ciutadana en l’àmbit d’educació i representa la comunitat 

educativa de la ciutat. El CEM desenvolupa una funció 

assessora i pot elevar informes i propostes. 

Consell de 

Ciutat 

És el màxim òrgan consultiu i de participació de Sant Cugat, 

on representants de la ciutadania i de les entitats debaten 

amb responsables polítics els assumptes públics de la ciutat. 

Inclou un representant del Consell d’Infants i un del Consell 

de Joves entre d’altres. 

Font: elaboració pròpia a partir de la web municipal.  

 

Amb la voluntat de recollir i donar veu a les persones referents de l’àmbit de 

l’educació es va dur a terme la metodologia DAFO participada. A través del Consell 

Escolar Municipal va ser possible reunir diferents perfils i agents claus en matèria 
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d’infància i adolescència de la ciutat, en la que hi van participar 29 persones (17 

dones i 12 homes). Liderada per la regidora d’educació, aquesta sessió participativa 

va comptar també amb personal del Patronat Municipal, personal tècnic de 

l’ajuntament, direcció i subdirecció a la vegada que professorat de primària i 

secundària de centre privats, concertats i públics, portaveus de l’escola municipal de 

música, membres d’Empès, pares i mares, representats dels sindicats, també per 

part de l’USTEC (Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya) 

i  representants d’alguns partits polítics, entre d’altres convidats.     

“Quins reptes ha d’afrontar la ciutat per donar cobertura a les necessitats 

de la primera infància, la infància i l’adolescència?” sota aquesta qüestió, es 

va iniciar la sessió participativa amb el CEM. L’estructura de la sessió va consistir en 

dividir en quatre grups els i les participants dos dels quatre grups van fer l’esforç de 

centrar la seva atenció en les fortaleses i els altres dos grups van focalitzar la seva 

mirada en les debilitats i amenaces. Com a cloenda, es va obrir el debat per tractar 

algunes de les qüestions que més preocupen, o que mereixien més profunditat.  

Per facilitar la posada en marxa es varen proposar 6 temes inicials, aquests van ser: 

1. Definició de les necessitats bàsiques, un pas endavant  

- Diferències en l’aprenentatge 

- Temps complet: les seves funcions educatives 

2. Espais de relació a la ciutat 

3. Assetjament escolar i conductes violentes 

4. Capacitació, competències digitals i gestió de la informació i el coneixement.  

5. Innovació educativa 

6. Com triem l’escola: per proximitat o per projecte?  
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  Font: Imatges de la cessió participativa amb el CEM, elaboració pròpia de l’equip redactor.  

 

La següent taula DAFO sintetitza les principals aportacions del CEM d’acord als 

principals reptes que ha d’afrontar la ciutat de Sant Cugat per donar cobertura a les 

necessitats d’infants i adolescents, dividides segons: debilitats, amenaces, fortaleses 

i oportunitats.   
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Taula 8. DAFO resultant de les aportacions  

 FORTALESES DEBILITATS 

A
N

À
L
I
S

I
 I

N
T
E
R

N
 

1. Gran diversitat de centres educatius tant públics, com 

privats i concertats, amb diferents projectes educatius (laics, 

religiosos, etc. ) 

2. Existeix una gran oferta educativa per cobrir el ‘temps 

complet’ amb activitats extraescolars dels àmbits: esportius, 

culturals, artística, el PEE, etc.  

3. Diversitat i qualitat dels espais de relació (parcs, centres 

de lleure, etc.) per a petita infància i infància. 

4. Mobilitat bona i segura a la zona del centre del municipi 

5. Davant de l’assetjament i les violències Sant Cugat està 

actualitzada a nivell de protocols de prevenció, coneixement 

en la detecció, etc.  

6. Existència de l’escola de pares i mares per formar en 

competències digitals i noves tecnologies 

7. Capacitat d’innovar ja que les famílies i el municipi conten 

amb recursos econòmics. 

8. Possibilitat d’escollir els centres educatius per 

proximitat. 

 

1. Poca oferta de cicles formatius (ni els de grau mig ni els de 

superior).  

2. Falten recursos humans a l’aula per identificar dificultats en 

l’aprenentatge  

3. Es descuida la formació dels i les monitores, responsables 

d’educar durant les estones d’esbarjo. 

4. S’han vist molt reduïts els recursos econòmics del PEE als centres 

escolars, repercutint en l’oferta del temps complet per a les famílies 

més desfavorides.  

5. En l’educació d’una criatura hi intervenen molts agents i manca 

treball en xarxa per fer-ne un bon seguiment, les TIC s’han 

d’explotar més. 

6. Insuficients espais de relació i participació per a l’adolescència. 

7. La resta dels barris queden més aïllats i els horaris dels busos no 

estan coordinats amb els dels centres escolars. Si la bicicleta ha de 

ser la solució a la mobilitat cal fer millores als carrils bici.   

8. S’evidencien dificultats de com actuar davant d’un cas 

d’assetjament per part de les famílies i el professorat i les TIC 

suposen un agreujant més en el tema del assetjament. 

9. No es garanteix la possibilitat d’escollir per projecte escolar. Aquesta 

indefinició del model de zonificació escolar del municipi cal ser 

estudiat i debatut en profunditat. 

11. La diversitat d’oferta d’Escoles Bressol tampoc és elevada, ja que 

l’accés és difícil i el cost és elevat.  

12. Inexistència d’AMPA/AFA a les Escoles Bressols.  

13. Falta d’acompanyament de P2 a P3 (ha d’arribar la informació de 

beques, matrícula, etc. a les famílies). 
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 OPORTUNITATS AMENACES 
A

N
À

L
I
S

I
 E

X
T
E
R

N
 1. L’alt nivell socioeconòmic de la majoria de famílies 

santcugatenques fa disminuir la conflictivitat i augmenta la 

implicació de les famílies amb l’educació.  

2. La grandària de la ciutat permet tenir un entorn natural i 

urbà potent a la vegada que es perpetuen les relacions 

intrapersonals 

3. La gran oferta de centres educatius de qualitat és un factor 

atraient de professorat de qualitat.  

4. Nivell d’exigència alt   

1. Aquesta bombolla de benestar emmascara i oculta problemes 

socials, com la desigualtat d’oportunitats.   

2. La grandària fa que la mobilitat per a les famílies amb menys recursos 

hagin d’emprar transport públic que no sempre garanteix una 

cobertura horària satisfactòria.  

3. L’alt nivell competitiu 

4. Si s’adopten els horaris intensius a les escoles bressol i educació 

primària als centres públics cal pensar amb la reforma horària laboral, 

ja que es dificulta la conciliació laboral i familiar.  

5. Inestabilitat lleis educatives.  

6. Disminució de recursos per a les Escoles Inclusives 

Font: elaboració pròpia a partir de la sessió participativa amb el CEM. 
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5. Conclusions 

 

Les conclusions que continuen segueixen l’estructura de repte, prioritats i objectius. 

Els reptes que s’han proposat són els mateixos que persegueix la planificació 

estratègica de Sant Cugat, és a dir:  

1. Sant Cugat, ciutat dels infants i les famílies 

2. Ciutat d’oportunitats per a la joventut 

3. Ciutat educadora, científica, culta i creativa 

4. Cohesió i justícia social 

5. Foment de l’esport i la vida saludable 

6. Ciutat segura, cívica i saludable 

 

Pel que fa a les prioritats es diferencien aquelles que es poden dur a terme en una 

temporalitat propera, el curs 2016-17, aquelles que necessiten un termini major, i 

per tant queden pendents a mig termini, el que seria pel curs escolar del 2017-18 o 

més.  

Pel que fa als objectius, serien les línies d’actuació que necessiten un nou 

plantejament, més insistència, dotar de més recursos o simplement tenir-les en 

compte en el proper Pla Local d’Infància i Adolescència. 

 

1. Sant Cugat, ciutat dels infants i les famílies 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 Apostar pel treball en xarxa: 

- cal enfortir la unió entre l’educació del lleure formal i la no formal de 

la mateixa manera que entre tots els i les agents que configuren i 

intervenen l’educació d’infants i adolescents.  

- fluïdesa dels canals comunicatius interdepartamentals, on la figura del 

departament de participació ha de tenir un paper clau i transversal.  

- especial atenció de la comunitat educativa en els canvis d’etapa més 

crítics: canvi de P3 a P4 o de P5 a primària, etc.  
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Prioritats amb objectius a mig termini (curs 2017-18) 

 Aposta per la reforma horària globalment: 

- D’acord amb la adhesió de l’Ajuntament al projecte de reforma horària, 

cal fer-lo extensiu a la resta de camps (educació, comerç, sanitat, etc.) 

de forma conjunta i que sigui tota la ciutat la que aposti per un model 

més conciliador amb les esferes personal, productiva i familiar.  

 

2. Ciutat d’oportunitats per a la joventut: 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 Visualitzar l’adolescència i la joventut:  

- Millorar el funcionament del Consell de Joves 

- Instaurar una parella dinamitzadora de l’espai públic per a 

prevenir actes incívics a la via pública, resoldre conflictes ocasionats, 

aportar informació municipal del seu interès, etc.  

- Celebració d’un concurs pel logotip “ciutat amiga de la infància i 

l’adolescència”, de la mateixa manera que caldria incloure 

“adolescència” en la primera línia estratègica: Sant Cugat, ciutat dels 

infants, (adolescents) i les famílies.  

- També seria bo visualitzar l’adolescència en la web municipal (en 

els apartats tals com a “benestar i ciutadania” no hi apareixen ni 

infants ni joves; als projectes educatius de l’apartat de Sant Cugat, 

Ciutat amiga de la infància no apareix el Consell de Joves, etc.) 

 

3. Ciutat educadora, científica, culta i creativa 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 formació de monitors/es docents i famílies en assetjament escolar i conductes 

violentes:  

- A part de tenir els circuits d’actuació ben definits, manca formació 

pràctica de com actuar davant d’aquestes situacions. L’existència de 

l’escola de pares i mares ja consolidada és una oportunitat que cal 

explotar, tan sols caldria cobrir aquesta necessitat formativa.  
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 Formació de monitors/es: 

- Des de la sessió participativa del CEM es va alertar de la manca de 

formació dels i les monitores dels centres escolars, sinó que més aviat 

està formada des de l’educació del lleure no formal. Tenint present la 

quantitat d’hores que passen amb els infants i adolescents a la vegada 

que són els i les que eduquen en el temps d’esbarjo convé que la seva 

formació respongui a les necessitats tant dels centres educatius, com 

d’infants i adolescents i que aquesta sigui actual.  

 

Prioritats amb objectius a mig termini (curs 2017-18) 

 Zonificació:  

- La zonificació és el que determina quins centres educatius configuren 

cada una de les segmentacions territorials, en aquest cas A i B. 

Aquesta distribució té implicacions importants que cal analitzar amb 

detall en xarxa, des dels serveis de planificació territorial, la comunitat 

educativa i la ciutadania. 

 Ampliació oferta cicles formatius:  

- En el disseny de l’ampliació formativa de cicles formatius, tant de grau 

mig com de superior, és necessari tenir present els interessos de les 

persones habitants en el municipi, així com de les rodalies; ja que ha 

quedat palès que la ciutat de Sant Cugat és atractora pel que fa a 

l’educació.  

 

4. Cohesió i justícia social 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 Concepció transversal de la igualtat de gènere entre nens i nenes:  

- Entendre la igualtat de gènere de forma transversal implica l’ús del 

llenguatge inclusiu i canviar el lema de “Sant Cugat ciutat amiga dels 

infants” per “Sant Cugat ciutat amiga de la infància i l’adolescència” 

Prioritats amb objectius a mig termini (curs 2017-18) 

 Seguir treballant per la implementació de les polítiques de pagament de serveis 

municipals en funció de la renta de cada família: 
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-  extensió de la prova pilot de la T-Jove a la resta de col·lectius: gent 

gran, famílies amb menys recursos, etc.  

 

5. Foment de l’esport i la vida saludable 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 Anàlisi dels interessos d’adolescents i joves 

- Cal diferenciar en els estudis les pràctiques esportives que fan d’acord 

amb l’oferta vigent municipal i l’oferta potencial que podria oferir el 

municipi.  

 

 

6. Ciutat segura, cívica i saludable 

Prioritats amb objectius a curt termini (curs 2016-17) 

 Per tal que la mobilitat sigui segura i sostenible manca:  

- Realitzar accions de millora als carrils bici per tal que siguin segurs per 

a infants i adolescents 

- Ampliar les zones escolars a camins escolars 

- coordinació horària entre les necessitats de les persones usuàries i el 

de la franja horària de la xarxa ferroviària  

Prioritats amb objectius a mig termini (curs 2017-18) 

 Fer extensiu el model de vianantització, fruit del Pla de Centre, a la resta de la 

ciutat 

- per tal de donar continuïtat al model de ciutat i de prioritzar a vianants 

davant del vehicle a motor és necessari fer extensible aquest model a 

la resta del municipi. D’aquesta manera, s’eliminen traves 

d’accessibilitat i s’augmenta la inclusivitat de les persones usuàries 

vagin, o no, amb cotxets, carros de compra, cadires de rodes, patinets 

o bicicletes.  

 

 Potenciar el voluntariat:  

- Treballar en xarxa des de l’oficina de voluntariat, l’escola de pares i 

mares, les entitats, etc. 
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A aquestes línies s’hi afegeix: 

7. Ciutadania informada i participant 

 Metodologia participativa: 

- A part de les millores proposades en el Consell de Joves, és necessari 

inserir la metodologia participativa al dia a dia del govern local, per 

què augmenti la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat. 

Per això, és necessari introduir aquesta mirada al personal tècnic de 

l’ajuntament, ja sigui a través de formació o de dotar de major 

importància al departament de participació per tal que aquest pugui 

actuar transversalment. 
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