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1. Direcció 

 
1.1 Organització i Recursos humans 
 
1.1.1 Direcció política i tècnica 
 
Regidor Cicles de Vida                                                             Miquel Soler Antolí 
Cap de l’Àrea de Promoció de la ciutat i Innovació                  Olga Jiménez Palau 
 
 
1.1.2 Organigrama  
 

 
 

 
 

1.1.3 Recursos humans. Relació 
 

Cap del servei de Cicles de Vida   Lara Fort Cabañés 
Cap del negociat tècnic    1 persona 
Tèc. M. gestió de gent gran    1 persona 
Tèc. M. gestió de projectes    1 persona 
Tèc. Aux. d'animació sociocultural GG  1 persona 
Tèc. Aux. gestió d’infància i adolescència  1 persona 
Tèc. Aux. Gestió     1 persona 
Subaltern Mercat Sant Joan (1/2 jornada)  1 persona 
TOTAL      8 persones 
 
1.1.4 Formació del personal 
 
Durant el 2018, el personal ha assistit a diversos cursos de formació, amb un total de 

118 hores. De mitjana, doncs, són 15 hores per persona.  
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1.2 Recursos econòmics 
 
1.2.1 Estructura i evolució del  pressupost de desp eses liquidat per capítols 
 2018 

Obl. Rec. 
Capítol I 386.461,93 € 
Capítol II 182.068,88 € 
Capítol IV   44.610,06 € 
Total Servei 613.141,06 € 
 
1.2.2 Estructura i evolució del  pressupost d’ingre ssos liquidat per capítols 
 2018 

DR’s 
Capítol III 19.010,63 € 
Capítol IV   1.000,00 € 
Total Servei 20.010,63 € 
 

 
 
1.2.3 Evolució del percentatge d’ingressos externs en relació a les despeses totals 
 2018 
Ingressos externs servei   20.010,63 € 
Total despeses liquidades 614.299,49 € 
% finançament extern 3,26% 

 
1.2.4 Evolució del pressupostos ordinaris de despes es i d’ingressos liquidats 
 2018 
Despeses (Obl. Rec) 113,08 € 
Ingressos  (DR’s) - 
 
1.2.5 Estructura i evolució del pressupost de despe ses liquidat per programes 

 

   
 

2018 

404 3341B Suport entitats de Gent Gran 
           
          46.406,25 € 

404 3341A Formació i lleure Gent Gran 
 
        426.591,95€ 

404 3370C Equipaments de Gent Gran 
           
          85.241,74 €                     

404 2312C 
Promoció de la participació activa d'Infants i 
Adolescents 

           
            6.059,55 €  

 
 
1.2.6 Evolució del pressupost ordinari Servei / Aju ntament 

 
 2018 
Pressupost Ajuntament 183.978.509,89 € 
Pressupost servei        613.141,06 € 
% Servei / Ajuntament               0,33% 
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1.2.7 Evolució del pressupost ordinari  Servei / ha bitant 
 

 2018 
Habitants      211.838 hab 
 
Pressupost servei 

    
  613.141,06 € 

P. Servei / habitant      2,89 €/hab 
 
 
1.2.8 Pressupost liquidat d’inversions per capítols  
 
 2018 
Capítol VI - 
Capítol VII - 
Total P. Inversions - 
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1.3 Recursos infraestructurals 
 
1.3.1 Equipaments adscrits. Relació d’equipaments a dscrits i adreça 
 
Complex Parc Central. C. de Diego de Almagro, 42 
Tel 937 453 169 espaiparccentral@ajsabadell.cat 
Habitatges dotacionals: 114 pisos de lloguer per a gent gran dels quals 5 pisos són 
per a col·lectius especials i 5 pisos per emergències social. Gestionat per Vimusa 
Espai relacional municipal per fer-hi activitats per a gent gran 
Recepció: atenció i informació 

 
Complex Alexandra. Plaça Ovidi Montllor, 3 
Tel 937 160 220 espaialexandra@ajsabadell.cat 
Habitatges dotacionals: 118 pisos de lloguer per a gent gran dels quals 10 pisos són 
per a emergència social. Gestionat per Vimusa 
Espai relacional municipal per fer-hi activitats per a gent gran 
Recepció: atenció i informació 
 
Complex Sant Oleguer. C. de Sol i Padris, 56-58 
Tel. 937 101 101 espaisantoleguer@ajsabadell.cat 
Habitatges dotacionals: 101 pisos de lloguer per a gent gran dels quals 10 pisos són 
per a emergència social. Gestionat per Vimusa 
Espai relacional municipal per fer-hi activitats per a gent gran 
Recepció: atenció i informació 
 
Antic Mercat de Sant Joan. Centre per activitat per  a gent gran. Plaça de Sant 
Joan, s/n 
Tel. 937 259 664 mercatsantjoan@ajsabadell.cat 
Centre de serveis per la gent gran  
Recepció: atenció i informació 
 
1.4 Gestió administrativa 
 
1.4.1. Nombre d’expedients  tramitats  o finalitzats 
 
Servei 121 
Ajuntament 15.650 
% Servei / Ajuntament 0,8 % 
 
1.4.2 Nombre d’expedients iniciats 
 
Servei 0 
Ajuntament 5.292 
% Servei / Ajuntament 0 % 
 
1.4.3 Altres documents tramitats 
 
Servei 0 
Ajuntament 14.923 
% Servei / Ajuntament 0 % 
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1.4.4 Nombre de decrets. Regidor i Alcalde 
 
Regidor sense dades 
Tinent d’alcalde sense dades 
Alcalde sense dades 
Total 82 
 
1.4.5 Nombre de reunions de coordinació d’àrea 
 
Coordinació d’àrea 22 
 
1.4.6 Comissió municipal informativa: nombre de pun ts als ordres del dia 
 
Junta de Govern 4 
Ple 5 
Decrets 82 
Punts informatius 13 
Total Servei 104 
 
 
1.4.7 Junta de Govern Local i Ple Municipal: nombre  de dictàmens 
 
Junta de Govern 4 
Ple 5 
Total Servei 9 
 
 
 
1.5  Comunicació 
 
1.5.1 Nombre de notícies generades als mitjans loca ls  
 
Notes de premsa 20 
Rodes de premsa 5 
Total Servei 25 
 
1.5.2 Notes i rodes de premsa per programes 
 
 notes rodes 
Infància 9 3 
Gent Gran 11 2 
Total Servei 20 5 
 
 
Infància i Adolescència  
 
Rodes de premsa: 
 

- Presentació de la Diagnosi de la Infància i l’Adolescència (22/03/2018) 
- Acte de constitució del Consell dels Infants (22/06/2018) 
- Presentació de les activitats i accions amb motiu del Dia Universal dels Drets 

dels Infants / DUDI (05/11/2018) 
-  
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Notes de premsa: 
 

- Sabadell treballarà amb la infància i l’adolescència per generar ciutadania 
activa i cívica (23/03/2018) 

- Un total de 301 nens i nenes han optat a ser escollits com a representants del 
Consell dels Infants de Sabadell  (20/06/2018) 

- Sabadell dona veu als nens i a les nenes a través de la constitució del 
Consell dels Infants (26/06/2018) 

- Comencen les sessions de treball del Consell dels Infants de Sabadell 
(24/09/2018) 

- Unicef reconeix Sabadell com a Ciutat Amiga de la Infància (31/10/2018) 
- Més de 80 nens i nenes participen a la primera sessió plenària del Consell 

dels Infants, coincidint amb el Dia Universal dels seus drets (9/11/2018) 
- Sabadell posa en marxa una campanya de sensibilització sobre els drets 

universals dels infants amb frases i proverbis en diferents llengües 
(14/11/2018) 

- Plenari del Consell dels Infants (19/11/2018) 
- Sabadell recull demà el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància, 

que atorga la Unicef (26/11/2018) 
 
 

Gent gran 
 
Rodes de premsa: 
 

- Presentació de la Festa Gran 2018 (24/04/2018) 
- Rebuda institucional a les entitats col·laboradores de la Festa Gran i Casals 

de la Gent Gran de la ciutat (21/05/2018) 
 
Notes de premsa: 
 

- Subvencions per a programes i activitats adreçats a la gent gran de Sabadell 
(7/03/2018) 

- Sabadell celebra la setmana de la Festa de la Gent Gran amb un variat 
programa d’actes (4/05/2018) 

- La festa de la gent gran omple d’activitats tots els racons de Sabadell 
(23/05/2018) 

- Ball de cloenda de la Festa Gran, aquest diumenge (25/05/2018) 
- Cloenda dels tallers de memòria i lectoescriptura per a la gent gran 

(8/06/2018) 
- El Complex de Sant Oleguer celebra el catorzè aniversari aquesta setmana 

(27/06/2018) 
- El Complex Alexandra tanca el curs d’activitats (20/06/2018) 
- La Coordinadora de Casals de Gent Gran de Sabadell tanca el curs amb un 

intercanvi d’experiències a Igualada (4/07/2018) 
- Sabadell reivindica la capacitat de gaudir de la vida afectiva i sexual a 

qualsevol edat per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran 
(25/09/2018) 

- Darrer trimestre de les excursions adreçades a la gent gran (09/10/2018) 
- Un total de 150 cantaires portaran la Llegenda del Comte Arnau en la primera 

edició del Canta Gran a Sabadell (11/12/2018) 
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1.6  Instruments de Planificació Estratègica i/o Se ctorial  
 
� Pla Local d’Infància i Adolescència 

Al 2018 s’ha aprovat el Pla Local de la Infància i de l’Adolescència de Sabadell 
impulsat pel Servei de Cicles de Vida, un instrument que ordena i defineix les 
actuacions municipals, unifica prioritats i estableix línies d’acció comunes i 
compartides per afavorir la qualitat de vida de la infància i de l’adolescència, així 
com implicar els agents socials del territori, els infants i els adolescents en una 
estratègia conjunta d’actuació. 

 
Es tracta així, d’un document estratègic on a partir del diagnòstic previ de la 
situació de la infància i de l’adolescència, l’Ajuntament projecta en una 
temporalitat des d’aquest moment fins els propers 4 anys (2018-2021), 
actuacions per millorar la situació de partida d’aquest col·lectiu (veure 2.1.2 Pla 
Local d’Infància i Adolescència) 
 

� Pla 60 i + - Diagnosi 
En el marc del programa Sabadell Ciutat amiga de les persones grans, durant 
aquest any s’ha elaborat la diagnosi sobre la situació de les persones grans a 
Sabadell seguint la metodologia proposada per l’ OMS, organisme impulsor 
d’aquesta Xarxa,  per al desenvolupament d’aquest projecte (veure punt 2.2.5), 
el que ajudarà en la definició del Pla 60 i +.   

 
1.7 Espais transversals de taules i consells 
 
1.7.1 Taules i òrgans de participació amb altres àr ees, departaments i entitats 
 

- Taula de coordinació interdepartamental d’infància i adolescència 
Espai de treball creat amb l’objectiu de fer seguiment i coordinar el Pla local 
d’infància i adolescència i els projectes realitzats en el marc de la Xarxa de 
ciutats amigues de la infància, en el que participen el conjunt de 
departaments de l’Ajuntament que tenen vinculació amb aquest segment de 
la població (Educació, Cultura, Esports, Sostenibilitat, Obres Públiques, 
Promoció Econòmica, Acció social, Drets Civils, Participació, Salut, Mobilitat i 
Policia). 

 
- Federació Coordinadora de Casals i Entitats de Gent  Gran de Sabadell 

(veure apartat 2.2.4.5). 
 

- Taula de projectes transversals   
La taula de projectes transversals està liderada per la Regidoria de 
participació en la qual prenem part els departaments que treballem projectes 
de caràcter transversal. Es reuneix periòdicament i des de Cicles de Vida es 
participat des de l’any 2016.  
 

- Taula de coordinació interdepartamental de gent gra n 
Espai de treball creat amb la finalitat de compartir, coordinar i fer seguiment 
del Pla de les persones grans de Sabadell en el marc del projecte Ciutats 
amigues de les persones grans promogut per la IMSERSO. Aquesta taula 
està formada per professionals tècnics de serveis municipals que 
desenvolupen accions o programes adreçats o en els que hi participen 
persones grans (Esports, Salut, Acció Social, Obres d'equipaments, Cultura, 
Sostenibilitat, Mobilitat, Planificació urbanística, Drets Civils i Gènere, 
Comunicació, Habitatge, Transparència, Atenció Ciutadana i Organització, 
Servei d’atenció Ciutadana, Policia, Participació i Educació) 
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1.7.2 Col·laboracions estables amb organismes i ins titucions externes 
 

- Programa Ciutats Amigues de la Infància promogut per UNICEF. 
- Membres de la Xarxa Global Ciutats amigues de les persones grans 

impulsada per l’IMSERSO i l’OMS. 
- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal Solsonès i la 

Coordinadora de Casals d’entitats de Gent Gran de Sabadell. 
- Residències i centres de dia de gent gran. 
- Taula de salut comunitària del Sud 
- Prescripció Social Sabadell Sud (PSUSS) 
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2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES 
 
 
2.1 Programa d’Actuació Municipal 

 
 

         Objectiu 01.05.07 Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret 
 

01.05.07.01.09 Elaboració del reglament del Consell de 
la Infància de Sabadell (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Abril/2018  

01.05.07.01.10 Entrada en funcionament del Consell de 
la Infància de Sabadell (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Juny/2018  

01.05.07.01.11 Impulsar la creació de l’Observatori dels 
Drets dels Infants (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Febrer/2018  

01.05.07.01.12 Elaboració d’un Pla integral d’actuació 
que coordini les polítiques adreçades a la 
infància (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Abril/2018  

01.05.07.01.13 Elaboració d’un pla de comunicació i 
difusió d’activitats específiques per a les 
famílies amb infants i pels infants 
aprofitant els recursos d’altres serveis 
municipals  (3) 

Cicles de vida  Ciutat  Març/2018  

 
 

Programa 01.05.07.01 Infància (2313)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.07.01.01 Promoure la presentació de candidatures 
d'infants per a consellers i conselleres del  
1r Consell Territorial d'infants i 
adole scents de Sabadell  

Cicles de vida  Ciutat  Febrer/2018  

01.05.07.01.02 Crear la Taula tècnica transversal 
d'infància i adolescència  

Cicles de vida  Intern  Març/2018  

01.05.07.01.03 Fomentar la participació de la infància i 
de l'adolescència en el Consell de 
Participació territorial dels Infants i 
Adolescents de Sabadell  

Cicles de vida  Ciutat  Desembre/2018  

01.05.07.01.04 Encarregar el disseny de l'espai web del 
Consell Territorial dels infants i 
adolescents de Sabadell  

Cicles de vida  Ciutat  Abril/2018  

01.05.07.01.05 Presentació de la candidatura de 
Sabadell a la convocatòria de 
reconeixement de Ciutats Amigues de la 
Infància  

Cicles de vida  Ciutat  Juny/2018  

01.05.07.01.06 Fixar els criteris de disseny de la web 
d'infància  

Cicles de vida  Ciutat  Octubre/2018  

01.05.07.01.07 Impulsar accions de sensibilització i 
difusió dels drets dels infants  

Cicles de vida  Ciutat  Novembre/2018  

01.05.07.01.08 Col·laborar i donar suport al Moviment 
d'esplais del Vallés i al Moviment cristià 
d'esplais de la zona de Sabadell en la 
commemoració del Dia Universal dels 
Drets de l'Infant  

Cicles de vida  Ciutat  Novembre/2018  
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     Objectiu 01.05.08 Promoure un envelliment actiu i el dret al lleure de la gent gran 
 

Programa 01.05.08.01 Gent Gran (2313)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.08.01.01 Estudiar la realització d'activitats 
formatives, culturals i/o de lleure als 
centres relacionals dels complexos de 
gent gran en el període estival  

Cicles de vida  Districte 1,  
Districte 6,  
Districte 4  

Juny/2018  

01.05.08.01.02 Programar la redefinició de la web 
municipal de gent gran  

Cicles de vida  Ciutat  Maig/2018  

01.05.08.01.03 Impulsar la posada en marxa d'una taula 
tècnica transversal per a la coordinació 
de les polítiques que afecten a les 
persones grans  

Cicles de vida  Intern  Maig/2018  

01.05.08.01.04 Estudi per a l'adequació de l'espai 
soterrani de l'antic Mercat de Sant 
Joan (equipament de gent gran) com a 
sala polivalent compartimentada per 
realitzar -hi activitats  

Cicles de vida  Districte 1  Juliol/2018  

01.05.08.01.05 Impulsar i donar suport tècnic per iniciar 
l'actualització de la documentació 
exigible normativament a  les entitats 
més afeblides de gent gran  

Cicles de vida  Ciutat  Novembre/2018  

01.05.08.01.06 Estudiar la millora tèrmica de l'espai 
relacional del Complex Via Alexandra  

Cicles de vida  Districte 4  Juliol/2018  

01.05.08.01.07 Millorar la intensitat de llum no natural i 
la seva eficiència a la recepció de l'espai  
relacional del Complex Via Alexandra i de 
tot l'espai relacional del Complex del  
Parc Central (1)  

Manteniment 
d'equipaments  

Districte 4,  
Districte 6  

Abril/2018  

01.05.08.01.08 Treball tècnic de pintura de l'espai 
relacional de gent gran del Complex de 
Sant Oleguer que compren la planta 
baixa i la planta 1 de l'edifici (1)  

Obra 
d'equipament  

Districte 1  Març/2018  

01.05.08.01.09 Nova edició de la Festa Gran  Cicles de vida  Ciutat  Juny/2018  

01.05.08.01.10 Donar suport a activitats d'entitats contra 
el maltractament de les persones grans  

Cicles de vida  Ciutat  Octubre/2018  

01.05.08.01.11 Adquirir equipament d'oficina per a les 
recepcions dels Complexos de Gent Gran 
de la Ciutat i actualitzar el programari 
d'activitats de les persones grans  

Cicles de vida  Districte 1,  
Districte 4,  
Districte 6  

Abril/2018  

01.05.08.01.12 Actualitzar el programa informàtic de 
colònies de la gent gran  

Cicles de vida  Intern  Octubre/2018  

 
01.05.08.01.13 Projecte per a la gestió i explotació 

d'un bar-restaurant a l'espai relacional 
del Complex Via Alexandra  

Cicles de vida  Districte 4  Juliol/2018  

01.05.08.01.14 Elaborar consensuadament en el marc 
del Consell Consultiu de la Gent Gran 
un calend ari de reunions mínimes 

Cicles de vida  Ciutat  Maig/2018  

01.05.08.01.15 Cantagrans Sabadell. Coordinadora 
Casals de Gent Gran de Sabadell 
(2) 

Cicles de vida  Ciutat  Desembre/2018  
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01.05.08.01.16 Fer una anàlisi global de l’oferta 
d’activitats adreçades a afavorir 
l’envelliment ¡ actiu i fer una proposta 
global d’un nou programa 
d’envelliment actiu (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Desembre/2018  

01.05.08.01.17 Incrementar la participació de la gent 
gran en les activitats d’envelliment 
actiu afavorint la participació de les 
persones amb renda més baixa (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Desembre/2018  

01.05.08.01.18 Reactivar el Consell Consultiu de la 
Gent Gran (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Octubre/2018  

01.05.08.01.19 Impulsar una comissió o un 
observatori local per tal de treballar els 
drets de la gent gran (3)  

Cicles de vida  Ciutat  Octubre/2018  

 
 
 
 

Objectiu 01.05.09 Potenciar espais de trobada i de convivència intergeneracional 
 

Programa 01.05.09.01 Convivència intergeneracional  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.09.01.01 Reforçar la interacció entre les persones 
grans de les entitats i els infants de les 
escoles i esplais de la ciutat  

Cicles de vida  Ciutat  Juliol/2018  

01.05.09.01.02 Promoure activitats intergeneracionals 
als equipaments de gent gran  

Cicles de vida  Districte 1,  
Districte 4,  
Districte 6  

Desembre/2018  

01.05.09.01.03 Ampliar les activitats intergeneracionals 
en el marc del Programa Ciutat i Escola 
(3) 

Cicles de vida  Ciutat  Novembre/2018  

 
 
2.2  Altres actuacions rellevants 
 
2.2.1 Infància i Adolescència. Promoció de la parti cipació activa infants i adolescents 
 
2.2.1.1 Projecte Ciutat Amiga de la Infància 
 
Seguint els objectius estratègics que contemplen l’actual Pla de Mandat 2016-2019 i 
el Pla d’Actuació Municipal, la ciutat de Sabadell ha estat reconeguda com a  Ciutat 
Amiga de la Infància.  
 
Aquesta distinció atorgada per UNICEF Espanya  reivindica el compromís i l’esforç 
que ha fet l’Ajuntament per esdevenir una ciutat amable i respectuosa amb les 
necessitats  dels Infants tot garantint el seu dret a exercir la ciutadania. 
 
A principis d’any Sabadell va presentar la seva candidatura per formar part de la 
xarxa de Ciutats Amigues de la Infància, i  seguint les directrius de la Guia de Gestió 
del Segell CAI . En aquest sentit, s’han realitzat una sèrie d’actuacions per tal 
d’acreditar els requisits necessaris per a l’obtenció del Segell de Ciutat Amiga de la 
Infància. Entre aquestes actuacions es troben l’elaboració d’una diagnosi prèvia, el 
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Pla Local d’Infància i Adolescència, i la Constitució del I Consell dels Infants i 
Adolescents de Sabadell. 
 
2.2.1.2  Pla Local d’Infància i Adolescència 

 
El Pla d’Actuació Municipal 2018 fixa com un dels seus objectius impulsar la 
participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret, i l’elaboració d’un Pla 
integral d’actuació que coordini les polítiques adreçades a la infància. Donat l’abast 
d’aquest treball es va sol·licitar la col·laboració d’una empresa consultora amb 
experiència contrastada en aquests estudis i la seva implementació. 
 
El Pla Local de la Infància i de l’Adolescència  pren en consideració que són diversos 
els programes i plans municipals impulsats per cada àrea i servei municipal que 
contemplen la infantesa i l’adolescència com un cicle sobre el qual treballar. És per 
això que el PLIA s’ha d’entendre com una eina de treball transversal que unifica 
prioritats i estableix línies d’acció comunes i compartides. Així, cada àrea o servei 
corresponent serà l’encarregat de desenvolupar les accions que conté però en el 
marc dels seus plans i projectes sectorials. Ara bé, sota un mateix paraigües que 
permeti evitar solapaments i aprofitar sinèrgies. 
 
Es tracta d’un document estratègic on a partir del diagnòstic previ de la situació de la 
infància i de l’adolescència, l’Ajuntament projecta en una temporalitat que abasta el 
període 2018-2022, actuacions per millorar la situació de partida d’aquest col·lectiu. 
També inclou el sistema de seguiment i avaluació del Pla. 
 

 
 
El PLIA contempla 6 eixos de treball  els quals contenen 47 programes o accions i 
12 àmbits municipals directament implicats. 
 
http://w6.sabadell.cat/images/infancia/Pla-Accio-catala.pdf  
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2.2.1.3 Consell Municipal d’infants i adolescents 
 
La Llei 14/2010 del 27 de maig de 2010 dels drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència,  i el decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació 
territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya estableixen que les 
administracions locals han de crear consells de participació territorials per tal de 
donar als infants i als adolescents l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració 
cultural en l’àmbit veïnal i local. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sabadell a través de la Regidoria de Cicles de Vida 
ha impulsat la creació i desenvolupament del Consell de la Infància i Adolescència 
de Sabadell per la participació activa dels Infants com a ciutadans de ple dret. 
 
Aquest òrgan consultiu i de participació sectorial s’ha dut a terme després de la 
realització d’una diagnosi amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Consultora 
Civis i s’ha dissenyat, gràcies a la col·laboració i participació dels departaments 
d’Acció Social, d’Educació, de Drets Civils, de Participació Ciutadana i de 
Comunicació 
 
• Que és? 
 
El Consell Local d'Infància i Adolescència es constitueix com un òrgan de 
participació ciutadana que representa als infants de la ciutat. És un projecte en 
l’educació en valors de la solidaritat i la promoció dels drets dels Infants i es concep 
com a eina de consulta, de representació i de participació dels infants en l'àmbit 
local. La finalitat del Consell és garantir l'exercici efectiu de la ciutadania dels nens i 
nenes, i de les famílies en la planificació municipal i en especial en aquells 
assumptes que tenen una incidència directa en llurs vides, per mitjà d’un treball 
transversal de tota l’organització. 
 
• A qui va adreçat? 
 
Tots els infants de 4rt i 5è que vulguin participar, prèvia autorització dels 
pares/mares o tutors legals, poden presentar la seva candidatura. D’entre totes les 
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candidatures rebudes, es fa un sorteig públic per escollir els 7 representants de cada 
curs i districte. Dins del Consell es promourà la participació paritària de nens i nenes 
i la diversitat en les diferents manifestacions culturals, ètnica, funcional, etc. 
 
• Funcions  
 
Les principals funcions que han de desenvolupar els consellers i conselleres són 
observar, reconèixer, avaluar, opinar, proposar, defensar, i participar en tots aquells 
temes relacionats amb els infants i la ciutat per tal de donar a conèixer als adults el 
seu punt de vista i  poder detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi. 
 
Cada any, durant les diferents trobades, es treballarà un projecte escollit pels infants 
membres i/o a proposta del Govern municipal. 
 
Altra de les principals tasques del Consell és donar a conèixer els drets dels infants i 
sensibilitzar a la ciutadania.  
 
• Objectius del Consell  
 
L’objectiu és crear un espai de participació on els infants i adolescents puguin 
expressar les seves idees i opinions, i proposar accions per transformar la ciutat i el 
mitjà per  incorporar la seva visió dels afers públics. L’Ajuntament les escoltarà i les 
tindrà en compte a l’hora de prendre decisions sobre matèries que afectin el seu 
benestar i el seu entorn. 
 
• Com s’organitza?  
 
Els i les conselleres s’integren en grups de treball i es reuneixen periòdicament per 
traslladar al consistori les seves inquietuds i propostes. Les sessions dels diferents 
òrgans del Consell es realitzen fora de l’horari escolar 
 

I. Comissions de zona (trobades mensuals) 
 

Són grups de treball en els que estan representats nens i nenes del territori. Hi ha 7 
Comissions de zona corresponents a la distribució del mapa de districtes de la ciutat. 
Cada Comissió de zona està formada per un màxim de 14 infants. 
 

II. La Coordinadora de Comissions de zona (trobades  trimestrals) 
 

És l’encarregada de preparar les sessions plenàries, de fer el seguiment i coordinar 
el treball de les Comissions de zona. Està formada per un màxim de 21 infants, 3 per 
cada comissió de zona i es reuneix un cop cada 3 mesos. 
 

III. Consell Plenari (trobades semestrals) 
 

És l’òrgan màxim de presa de decisions en el que estan representats i 
representades nens i nenes de tota la ciutat. Està format per: 
 
- El president que és l’Alcalde o el membre en qui delegui. 
- El vicepresident  que és el regidor de l’àmbit o en qui delegui. 
- El total de Consellers i Conselleres que és com a màxim de 100 infants. 
- Secretari/a que és un/a tècnic/a municipal, amb veu però sense vot 
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• Presentació del Projecte a les escoles, entitats i centres oberts  
 
Durant el mes de maig de 2018, s’han realitzat sessions informatives adreçades a 
les persones tutores d’infants, als infants de 4rt i 5è i a les entitats en les que 
participen infants per explicar la posada en marxa del projecte i donar a conèixer els 
trets bàsics sobre el Consell dels Infants de Sabadell. 
 
En la creació d’aquest Consell d’Infants a la nostra ciutat hi han participat 48 centres 
d’educació primària. 
 
 
• Candidatures 
 
A través de les escoles es van presentar un total de 308 candidatures, de les que 7 
no van poder formar part del procés perquè corresponien a infants nascuts en anys 
diferents al 2007 i 2008 (5 candidatures de l’any 2006 i 2 de l’any 2009).  
 

 
 
• Sorteig  
 
L’assignació de la numeració dels candidats per al sorteig es va fer de forma 
aleatòria, per ordre alfabètic, any de naixement i districte, de manera correlativa del 
número 1 al 301.  
 
El sorteig es va celebrar  el dia 19 de juny de 2018 a la sala d’Actes del Casal Pere 
Quart, en una sessió pública que va comptar amb la presència d’infants i famílies. 
 
 
• Acte de Constitució del Consell dels Infants de Sab adell 
 
El passat 26 de juny de 2018, un total de 84 nens i nenes de la ciutat van prendre 
possessió del càrrec de consellers i conselleres del Consell d’Infants de Sabadell. 
L’acte públic va tenir lloc a la Plaça del Doctor Robert.  
 
En el transcurs de la constitució del Consell municipal l’Alcalde de Sabadell va 
realitzar el primer encàrrec de treball als membres del Consell que va consistir en 
l’elaboració del logotip d’aquest nou òrgan de participació.  
 
En acabar, es van lliurar els diplomes de participació als infants. (Veure annex 3.1 
Diploma i foto Consell dels Infants).   
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El 20 de novembre, coincidint amb la commemoració del Dia Universal dels Drets 
dels Infants es va celebrar el Consell Plenari en el que es va dur a terme l’elecció del 
logotip del Consell dels infants de Sabadell. 
 
2.2.1.4 Col·laboració en el Festival El Més Petit d e tots 

La coincidència del Dia Internacional dels Drets dels Infants –que es commemora el 
20 de novembre– i la celebració del 10 al 25 de novembre del festival El Més Petit de 
Tots va propiciar l’organització d’una acció de conscienciació a l’espai públic de 
Sabadell consistent en l’exhibició a diferents carrers, de proverbis i frases en 
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diversos idiomes relacionades amb la infància, l’art i els drets dels més petits. S’han 
col·locat un total de 120 rètols de vinil de dimensions considerables, enganxats al 
paviment en punts de gran concurrència com els accessos a les biblioteques, a les 
estacions de tren i a les principals places. A més, a aquests vinils incorporaven un 
codi QR que enllaça amb el web del festival El Més Petit de Tots o de l’Ajuntament 
de Sabadell.  

Les frases estan escrites en divuit idiomes diferents i les han aportat els 
programadors i experts que han participat en les Jornades Professionals Crossing 
Borders realitzades a l’Estruch en el marc d’El Més Petit de Tots per debatre els 
límits de la creació artística adreçada a la primera infància. A més de remarcar la 
importància d’aquesta trobada internacional a Sabadell, l’acció també ha 
pretès sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de la infància, difondre’ls i 
aconseguir-ne un major coneixement.  

 
2.2.1.5 Acords amb ONG, associacions i entitats juv enils per l’aplicació de la 
Convenció dels Drets dels Infants. 
 
La Convenció sobre els drets dels infants adoptada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, és un instrument internacional que 
estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infantesa. El seu 
objectiu és el de reconèixer-los com a ciutadans de ple dret. 
 
En aquest sentit, el dia 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels 
Infants (DUDI). L'objectiu d'aquest dia, per tant, és recordar a la ciutadania que els 
nens són el col·lectiu més vulnerable i que pateix més les crisis i els problemes del 
món. L’Ajuntament de Sabadell, com ve fent els darrers anys, també s’ha sumat a 
aquesta commemoració amb un programa d’activitats organitzat conjuntament per la 
Regidoria de Cicles de Vida i les entitats i monitors/es de lleure de la ciutat (veure 
annex 3.2 Cartell DUDI) 
 
A més, durant tot el matí hi va haver un espai de lectures per infants, una zona de 
jocs i un punt d’informació de voluntariat familiar. 
 
Durant la jornada l’Ajuntament va ubicar una parada informativa adreçada als infants 
i les famílies en la que es va distribuir una versió de la guia dels drets dels infants, 
elaborada per UNICEF i adaptada a aquest col·lectiu, en la que l’Ajuntament de 
Sabadell va assumir el tiratge de l’edició. 
 
La participació en les activitats va ser alta i es calcula que van assistir a la jornada 
uns 150 infants de 0 a 12 anys més les seves famílies, aproximadament 300 
persones en total. 
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2.2.2 Gent Gran 
 
2.2.2.1 Promoció de l’envelliment actiu 
 
L’OMS estableix tres punts fonamentals com a referents principals del concepte 
d’envelliment actiu que són: 
 

• Salut: benestar físic, mental i social 
• Seguretat: la protecció, la seguretat i la dignitat de les persones grans 
• Participació: és fonamental com a inductora de l’autorealització personal 

 
Així, envellir activament vol dir gaudir de bona salut, ser independent en la vida 
quotidiana sentint- se realitzat amb allò que un fa, i estar més implicat com a ciutadà. 
 
� Programa d’activitats 
 
Tal i com es ve fent els últims anys, l’objectiu de l’Ajuntament és el d’optimitzar les 
oportunitats de l’envelliment actiu a través d’una sèrie d’activitats formatives, de 
lleure i d’activació física i mental programades al llarg de tot l’any.   
 
Aquestes activitats i tallers es complementen amb les activitats que programen les 
Entitats de gent gran, i es realitzen als equipaments municipals per a la gent gran 
(Antic Mercat de Sant Joan, Espai Sant Oleguer (del Complex Sant Oleguer), Espai 
Alexandra (del Complex Alexandra), Espai Parc Central (del Complex Parc Central) i 
als espais de les entitats de la ciutat.  
 
A través de les activitats es pretén que les persones grans puguin desenvolupar 
habilitats i capacitats que els ajudin a ampliar coneixements compartint interessos, i 
reforçant els lligams personals i socials evitant l’aïllament, i la dependència.   
 
Per tal que aquest objectiu es dugui a terme es va adjudicar a l’empresa E3 del grup 
Sintagmia l’organització i la realització de les activitats formatives per a la gent gran 
per un període de 12 mesos. Aquest contracte incorpora, a més, una persona a mitja 
jornada per tal que faci obertura de l’equipament del Mercat de Sant Joan i les 
tasques d’informació i recepció.  
 
El programa d’activitats -amb una previsió mínima de 750 hores anuals- s’adreça a 
la formació i el coneixement, així com a la salut i la prevenció responen a les 
necessitats de la gent gran quan formació i sociabilitat i evita el seu aïllament. Inclou 
una oferta diversa i de qualitat que dona resposta a les diferents necessitats de la 
gent gran amb l’objectiu de proporcionar unes activitats  de qualitat, continuades i 
diverses (adjuntem les memòries elaborades per l’empresa E3, per trimestres de 
l’any 2018. Veure annex 3.3) 
 
� Festa Gran 2018 
 
La festa gran va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de fomentar la participació de la 
gent gran, donar visibilitat  a la ciutadania de les diferents activitats que es 
promouen, crear espais de convivència intergeneracional i posar en valor la ciutat de 
Sabadell com a ciutat amiga de la gent gran. Aquest és un nou projecte que 
engeguem i que explicarem més endavant.  
 
L’edició d’enguany celebrada la setmana del 21 al 27 de maig, és la continuïtat de 
festes anteriors. Hi col·laboren casals i entitats de gent gran de la ciutat, la 
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Coordinadora de casals de la gent gran de Sabadell (entitat que aglutina casals i 
entitats de gent gran a la ciutat)  
Amb la seva presència i suport, participen en la mostra de les diferents activitats que 
realitzen a les seves entitats. La programació sempre està consensuada amb ella ja 
que els Casals i les entitats de gent gran son els que realitzen moltes d’aquestes 
activitats. (veure annex 3.4 Programa Festa Gran 2018). 
 
La Festa Gran es va iniciar el dilluns, 21 de maig, a les 12 del migdia amb una 
rebuda institucional a les entitats que participen o col·laboren en la festa, al saló de 
Plens de l’Ajuntament. El gruix del programa, amb moltes activitats (més de 15 en 
una setmana) i propostes fetes i pensades pel propi col·lectiu i de la mà del teixit 
associatiu de la ciutat, va comptar amb un ampli ventall d’activitats entre les quals 
destaca la projecció del documental Dones grans a Sabadell, una mostra de tai-txi i 
ioga en cadira, una conferència d’elogi de la maduresa i de la vellesa del filòsof 
Francesc Torralba. 

 
A l’acte inaugural es convida a les entitats de persones grans, a persones  
voluntàries sèniors com un gest d’agraïment a la tasca que desenvolupen durant tot 
l’any, a entitats col·laboradores i patrocinadores, els casals i entitats de Gent Gran, 
així com totes aquelles persones que desitgin assistir-hi. 

 
L’Acte central va tenir lloc al Teatre Principal amb la representació de l’obra de teatre 
“Ai, carai!” a càrrec de l’Associació Artística Encert i sota la direcció de Josep 
Salomó. 
 
Entre les activitats que es mantenen d’altres edicions destaquen la cantada de 
Corals dels casals i entitats de gent gran, la mostra de manualitats,  la ballada de 
sardanes amb la Cobla la Nova Vallès i la desfilada de vestits de costura i paper de 
les entitats de gent gran. 
 
Les entitats col·laboradores que van participar en l’edició d’enguany son: el Club 
Natació Sabadell,  alumnes de l’Escola Municipal de Música i Conservatori 
Professional de Sabadell, l’ Associació artística Encert, i empreses de tecnologia 
com Wheris, Familyar, Tulstal televida i Banc d’energia de Sabadell. 
 
Les entitats i empreses patrocinadores que ajuden a fer possible la Festa Gran son: 
la Coordinadora de Casals de Gent Gran de Sabadell ,  Residències Santa Rita, 
Ciutat de Sabadell, DomusVi, MUTUAM La Creueta, Allegra,  establiments VIENA i  
Arcasa. 
 

Les dades de participació als actes es calculen apr oximadament en unes 
6.000 persones.   

 
 
2.2.2.2 Gestió dels equipaments municipals de Gent Gran 

 
Com es porta fent els últims anys, la gestió dels equipaments de gent gran es 
realitza des del servei  de Cicles de vida. Es fa la programació de les activitats dels 
quatre equipaments de gent gran i la seva publicació trimestral tenint en compte els 
criteris abans esmentats amb el suport de l’Empresa E3 i també amb el personal 
adscrit a Vimusa segons descrivim a continuació (veure annex 3.5 Programes 
d’activitats als equipaments de Gent gran per trimestres). 
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Per a la gestió dels equipaments el Servei de Cicles de Vida compta, a part del seu 
personal adscrit, amb personal de l’empresa municipal VIMUSA segons descriu 
l’encàrrec de gestió que es va fent des del 2013 i que s’ha anat renovant fins ara. 
 
� Gestió dels Complexos de gent gran 

 
L’Ajuntament de Sabadell te en funcionament 3 complexos d’habitatges amb serveis 
per a gent gran: 
 

• el Complex Alexandra a la zona nord de la ciutat amb 118 habitatges. 
• el Complex de Sant Oleguer a la zona centre de la ciutat amb 101 habitatges. 
• el Complex del Parc Central a la zona sud de la ciutat amb 114 habitatges. 

 
Això suposa un total de 333 habitatges, concebuts per a gent gran amb autonomia, 
és a dir, que es valen per a les activitats diàries sense dependre d’altres persones, 
adaptats i condicionats amb serveis de direcció, dinamització, consergeria,  neteja, 
etc. i que permeten a les persones residents desenvolupar al màxim les seves 
capacitats físiques i mentals. 
 
Tots els Complexos compten també, amb un espai relacional on es programen 
activitats d’envelliment actiu, fomentant l’optimització de les oportunitats de 
participació, seguretat i autonomia de les persones grans amb la finalitat de millorar 
la seva qualitat de vida i fer prevenció de les situacions de dependència. Aquestes 
activitats estan destinades a les persones residents als habitatges i a la població de 
més de 60 anys de la ciutat. El Complex Sant Oleguer disposa, a més, de menjador. 

 
Per a la gestió dels tres complexos amb habitatges l’Ajuntament va fer un encàrrec 
de gestió el febrer de l’any 2013, que mitjançant les corresponents pròrrogues s’ha 
vingut mantenint vigent, a l’empresa Municipal VIMUSA i d’acord amb els objectius i 
condicions contemplats en el conveni aprovat per la Junta de Govern Local, de 25 de 
gener de 2013, ha comportat la realització dels serveis de caràcter general, d’atenció 
de les persones usuàries dels equipaments, neteja d’espais comuns i dels 
habitatges, així com altres feines de manteniments. També, els serveis de suport 
personal a les persones residents mitjançant la direcció dels centres i la dinamització 
social i cultural. (Veure annex 3.6. Memòria de gestió dels Complexos residencials 
de Gent gran-Vimusa) 
 
Entitats col·laboradores 

 
Per tal de programar les activitats també es compta amb la col·laboració d’altres 
departaments o serveis municipals, com Salut, Consum, Esports o Acció social, i la 
col·laboració es fa a través de xerrades de salut, de consum, d’activitats esportives o 
bé, amb la col·laboració de les treballadores familiars s’imparteixen els tallers de 
memòria o amb la secció de foto vídeo de la Unió Excursionista que col·laboren 
aportant les seves fotografies per fer exposicions en els nostres equipaments. 
 
També amb els equips d’infermeria dels diversos Centres d’assistència Primària de 
la ciutat col·laboren aportant el seu coneixement de salut comunitària i imparteix 
diverses xerrades de salut en els nostres equipaments de gent gran. 
  
Altres entitats com la Fundació Cívica Oreneta també col·laboren amb professorat 
per la formació informàtica bàsica i internet, entre d’altres també com els taller de 
mandales i de manualitats, gestió del correu electrònic per a les juntes dels Casals 
de gent gran. 
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� Entitats ubicades als espais de gent gran 
 

L’Ajuntament cedeix algun espai en ús exclusiu o compartit de cada un d’aquests 
equipaments municipals com a seu a alguna entitat de gent gran, la qual cosa 
permet i facilita  la  realització d’activitats i així ampliar el ventall de les activitats i 
cursos per a la gent gran que formen part de la nostra programació.  
 
A l’Antic Mercat de Sant Joan hi té la seu l’AV Rambla Centre, l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la gent gran de Sabadell i també fa les seves atencions l’entitat 
Amics de la Gent gran de Sabadell. 
 
Al Complex Alexandra hi ha el Casal de Gent Gran de Can Rull amb el qual es 
programem algunes activitats conjuntes. 
 
Al Complex Sant Oleguer hi ha dues entitats, la Coordinadora de Casals de Gent 
gran i l’AV de Veïns Sant Oleguer Sol i Padrís. 
 
Al Complex Parc Central realitzen diverses activitats per a la gent gran la vocalia de 
gent gran de l’AAVV Campoamor. Les entitats que es troben en aquest equipament 
són CIPO –Llar residència- i Salut Mental. 

 

ORGANITZADOR 

MERCAT 

DE  

ST.JOAN 

SANT 

OLEGUER 
ALEXANDRA 

PARC 

CENTRAL 
TOTAL 

ESPORT 3 9 6 6 5 26 

AUNTAMENT   4 7 3 4 18 

VOLUNTARIAT 4 2 1 3 10 

EN. COL.LABORA 1 2 5 8 16 

VIMUSA   6 4 6 16 

AV Rambla 17       17 

AV Sol i Padrís   5     5 

AV Campamor       3 3 

CG Can Rull     15   15 

TOTALS 50 28 34 29 141 
 
 

ASSISTÈNCIES 

MERCAT 

DE 

ST.JOAN 

SANT 

OLEGUER 
ALEXANDRA 

PARC 

CENTRAL 
TOTAL 

ESPORT 3 376 107 59 30 572 

AJUNTAMENT 79 155 129 73 436 

VOLUNTARIAT 240 37 122 128 527 

EN. COL.LABORA 122 74 30 98 324 

VIMUSA  0 751  284 704 1739 

AV Rambla 505       505 

AV Sol i Padrís   45     45 

AV Campamor       60 60 

CG Can Rull     0   0 

Visites i sortides 105 0 0 0 105 

TOTALS 1332 1169  1093  
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HORES ACTIVITAT 

MERCAT 

DE  

ST.JOAN 

SANT 

OLEGUER 
ALEXANDRA 

PARC 

CENTRAL 
TOTAL 

ESPORT 3 296 63 64 44 467 

AJUNTAMENT 35 42 41 42 160 

VOLUNTARIAT 139 46 59 65 309 

EN. COL.LABORA 22 46 58 81 207 

VIMUSA 0  30 36 39 105 

AV Rambla 241       241 

AV Sol i Padrís   60     60 

AV Campamor       120 120 

CG Can Rull     425  425 

TOTALS 732 287 683 391 2094 
 
 

3 Participació social: Consell Consultiu de la gent  gran. Voluntariat Sènior. 
 

• Consell Consultiu:  
Durant el 2018, donat el desenvolupament del projecte de Ciutats amigables 
amb les persones grans, s’ha comptat amb la participació dels representants 
de les entitats que volen formar part d’aquest òrgan en el procés participatiu 
per l’elaboració de la diagnosi i de l’avaluació inicial que ajudarà a definir el 
Pla 60 i +. En aquest sentit s’ha diferit la posada en marxa del Consell 
Consultiu que s’activarà més endavant. 

 
 

• Voluntariat Sènior:  
En aquesta qüestió podem dir que  gairebé la meitat de les associacions de 
Sabadell tenen entre 5 i 10 voluntaris, només l’Aula i la coordinadora de 
Casals compten amb una xarxa de Voluntaris de més de 12 persones. 
Cal dir però que les entitats de participació més baixa compten amb molts 
pocs voluntaris/es entre 1 i 3 i que tot és degut al tarannà i la manera 
d’entendre la participació interna de l’entitat i les seves juntes directives. 
 
Dins els projectes desenvolupats s'aposta per a la implementació de tallers 
de lectoescriptura a casals i equipaments de la ciutat. Tallers que 
proporcionen eines d'entrenament i autoaprenentatge mantenint actives les 
capacitats cognitives i potenciant la socialització i l'autoestima. 
 
Impulsant, aquest curs dos tallers de memòria, un a la Planada del Pintor i un 
altre al casal de Can Borgonyó-Concòrdia. 

 
 
2.2.2.4 Promoció i dinamització de les entitats de gent gran de la ciutat 

 
El teixit  associatiu de la ciutat de Sabadell és important i les entitats de la gent gran 
en formen part activament. Un dels objectius des de Cicles de vida es donar suport 
tant  econòmic, amb l’atorgament de les subvencions pel desenvolupament de les 
seves activitats de curs, com també fent l’acompanyament tècnic amb el personal 
del servei i donant formació especialitzada a les seves juntes. En aquest sentit, és 
de destacar el suport tècnic específic a la Coordinadora de Casals de gent Gran.  
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El següent quadre mostra el llistat de les entitats amb les quals hi ha més relació 
amb l’Ajuntament.  
 

1 Agrupació d’Avis de la Creu de Barberà 
2 Amics de l’acordió 
3 Associació Casal de Gent Gran Can Rull 
4 Associació Casal de Gent Gran de Can Puiggener 
5 Associació Cor de la Gent Gran de Sabadell 
6 Associació Cultural Primer de Maig  
7 Associació de Gent Gran Espai Caixa (Sabadell)  
8 Associació de veïns Campoamor secció Gent Gran 
9 Associació de Veïns de les Termes secció Gent Gran 

10 Associació Gent Gran Casal Sabadell - Creu Alta 
11 Associació Gent Gran Sabadell - Gràcia  
12 Associació Jubilats Caixa Sabadell 
13 Aula d'Extensió Universitària de Sabadell per a la Gent Gran  
14 Casal de l’Amistat per la dona 
15 Casal de la Gent Gran de Torre-Romeu 
16 CCOO Secció Gent Gran 
17 Club d’Avis del Poblenou 
18 Club d’Avis Plaça del Vallès  
19 Club de Jubilats i Pensionistes de Can Deu  
20 Club de Jubilats i Pensionistes de la Planada  
21 Club de Jubilats i Pensionistes de la Ronda de Bellesguard 
22 Coordinadora de Casals d'Entitats de Gent Gran de Sabadell 
23 Cor Alegria de viure Sabadell 
24 Cor de la gent gran de Sabadell 
25 Fundació Club Natació Sabadell – Coral 
26 Coral GG Arco Iris 
27 Coral GG Cardines 
28 Coral Roureda - cessa activitat últim trimestre d’any 
29 Fundació Catalunya La Pedrera Fundació Espai Social Sabadell 
30 Fundació Cívica Oreneta del Vallès 
31 Llar de Gent Gran Can Borgonyó-Concòrdia 
32 Llar de Jubilats i Pensionistes Ca n'Oriac 
33 Llar del Jubilat i Pensionista de Cifuentes  
34 TriaTu Teatre 
35 Associació de Jubilats i Pensionistes del Banc de Sabadell 
36 Associació sènior de la Policia Municipal de Sabadell 

3.  
Les marcades en verd són entitats adherides a la Coordinadora.  
En vermell són entitats donades de baixa o amb les quals hi ha nul·la relació. 
 
4.  

• Atencions, gestions i reunions realitzades 2018 
 
Aquesta dada correspon a les reunions i gestions realitzades -fora del marc de la 
Coordinadora- amb les entitats de gent gran:  reunions i assessoraments relacionats 
amb el funcionament de les entitats, gestions per donar suport a la realització de les 
seves assemblees d’entitats i a gestions relacionades amb les seves activitats. 
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Resums atencions: 
 
20 Assessoraments de 45 minuts  de mitjana per subvencions. 
15 Assessoraments d’entitats (renovació de junta, preparació d’assemblees, 
derivació a altres organismes o serveis) 
7 Reunions d’assessorament i control assemblees 
35 Visites de seguiment a entitats i casals 
6 Altres reunions (Ca n’Oriac, Can Puiggener, pl. Vallès, espais Generalitat) 
 
 

• Participació del Casals i entitats de gent gran 
 
Depenent de la participació en les diferents activitats, les entitats s’agrupen de la 
següent manera: 
 
Nivell alt: Són entitats que programen més de 10 activitats diferents i superen els 
300 socis, actius 150. Tenen una activitat alta. Aquestes entitats es concentren en la 
zona Nord de la Ciutat i en alguns equipaments de la Generalitat. Altres com Can 
Rull, Concòrdia, Creu Alta, i Gràcia són alguns dels Casals amb activitat Alta  i el de  
Torre romeu que és un centre gestionat per la Generalitat. 
 
Nivell mig: Són casals que programen fins a 10 activitats o menys. Tindrien una 
activitat mitjana. Participen de manera puntual amb l’Ajuntament. Els seus socis 
estan per sota de les 200 persones, actius uns 100. Són els Casals de Ca n’Oriac, 
Les Termes, Creu de Barberà, Can Deu, Can Puiggener, la Planada. 
 
Nivell baix: Anomenem Casals de nivell baix a aquells que tot i tenir una trajectòria 
llarga, el seu numero de socis oscil·la entre els 20 i els 80 socis, i no programen 
gaires activitats fet que comporta una baixa participació, i problemes econòmics... 
Molts d’ells es mantenen per que hi ha una persona sola que lluita per tal que no 
desaparegui del tot. són: Poblenou amb problemes de participació, Casal Generalitat 
Roureda, aquest està sense Junta de Govern canvi de model per esdevenir casals 
cívics, Casal del Sud sense lideratge, Cifuentes, només espai relacional. 
 
El grup d’entitats Coral Arco Iris, Les Cardines, el Cor de la Gent Gran de  Sabadell, 
el Casal de l’Amistat per la Dona, Tria tu Teatre, Coral Cantaires de Can Feu, Cor 
Alegria de Viure Sabadell, Agrupació coral Amics de l’acordió, tenen entre els 20 i 50 
socis que realitzen activitats de caràcter específic i/o amb una temàtica molt 
concreta, però no per això s’han de menysprear. 
 
També hi ha entitats que realitzen projectes especials adreçats al col·lectiu de gent 
gran. Són la Fundació Cívica Oreneta del Vallès que realitza tallers d’alfabetització 
digital amb alguns casals de gent gran i altres Projectes, Amics de a Gent Gran 
realitza diversos projectes en lluita contra l’aïllament social de la gent gran, l’Aula 
d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Sabadell, que realitza seminaris i 
activitats relacionades amb l’educació universitària permanent de les persones 
grans. 
 
� Subvencions per a projectes i activitats de sensibi lització social en l'àmbit 

de la gent gran 2018 
5.  
Per  tal de fomentar i promocionar la participació de la gent gran així com donar 
suport a les associacions i entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a 
la gent gran dels diferents barris de la ciutat, l’Ajuntament atorga subvencions a les 
entitats sense ànim de lucre que prestin serveis o realitzin activitats amb finalitats 
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socials formatives, lúdiques i de voluntariat dirigides a la gent gran i que estiguin 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 
 
Aquest any 2018 s’han  destinat un import total de 38.640 euros 
 
Subvencions atorgades l’any 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Pla de formació entitats 

 
L'associacionisme és una forma de participar a la ciutat. L’objectiu és treballar pel 
foment de la vida associativa i de la participació ciutadana en tots els àmbits. Per 
afrontar amb èxit aquesta participació, cal generar espais formatius permanents i 
actualitzats, que permetin assolir els aprenentatges imprescindibles per afrontar el 
present i el futur de les entitats i els casals amb les millors condicions. 
 
En aquest sentit el programa de gent gran, posa a disposició de les  entitats i les 
persones que treballen voluntàriament, en el teixit associatiu de la ciutat, accions 
formatives per donar resposta a les necessitats detectades del teixit associatiu i 
proposades també per les mateixes entitats. 

 

BENFICIARI 
IMPORT 
CONCEDIT 
2018 

AGRUPACIÓ AVIS CREU DE BARBERÀ 680,17 € 

AGRUPACIÓ VEÏNS LES TERMES SECCIÓ GENT GRAN 1.360,33 € 

ASS. COR DE L'ALEGRIA DE VIURE DE SABADELL 340,08 € 

ASS. GG AGRUPACIÓ CORAL CAN FEU 680,17 € 

ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN CAN PUIGGENER 1.700,42 € 

ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN CREU ALTA 1.200,00 € 

ASSOCIACIÓ CLUB AVIS PLAÇA VALLÈS 1.360,33 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL PRIMER DE MAIG 1.100,00 € 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN SABADELL GRÀCIA 600,00 € 

AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 6.121,50 € 

CASAL AMISTAT PER LA DONA 680,17 € 

CLUB AVIS POBLE NOU 1.360,33 € 

CLUB DE JUBILADOS VIA ALEXANDRA 2.100,00 € 

CLUB JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN DEU 1.700,42 € 

CLUB JUBILATS I PENSIONISTES RONDA BELLESGUARD 2.262,00 € 

CLUB JUBILATS PLANADA DEL PINTOR 1.014,65 € 

COORDINADORA CASALS GENT GRAN SABADELL 4.925,00 € 

CORAL ARCO IRIS 680,00 € 

CORAL LES CARDINES 550,00 € 

FUNDACIO CLUB NATACIÓ Sabadell 340,08 € 

FUNDACIÓ PRIVADA CÍVICA L'ORENETA DEL VALLÈS 2.720,67 € 

LLAR GENT GRAN CAN BORGONYÓ - CONCÒRDIA 1.513,43 € 

LLAR PENSIONISTES CA N'ORIACH 680,17 € 

Local Social Pensionista Cifuentes 340,08 € 

LOCAL SOCIAL PENSIONISTA TORREROMEU 1.880,00 € 

Tria TU TEATRE 750,00 € 

TOTAL SUBVENCIÓ  38.640,00 € 
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Aquest Pla, apart de les sessions formatives centrals, com per exemple tallers de 3 
hores de duració, que es duen a terme al Casal Pere Quart. Aquest pla de formació  
inclou dues vessants més: un curs d’introducció a la informàtica bàsica per a les 
juntes de les entitats, amb l’objectiu de poder afrontar els problemes informàtics com 
gestió del correu electrònic, realització de cartells per la difusió d’activitats,  redacció 
de cartes,  com fer consultes per Internet... . D’altra banda existeix a l’abast de totes 
les entitats un servei d’assessorament tècnic municipal per tal de resoldre els 
diferents problemes del seu dia a dia, a l’Antic Mercat de Sant Joan, tots els dilluns i 
divendres d’11 a 13h (veure annex 3.7 Programa de formació entitats 2018) 
 
Per aquest curs 2018-2019  s’ha col·laborat activament amb el suport de l’oficina 
d’entitats i voluntariat de Sabadell, i es van oferir diversos cursos i recursos al 
voluntariat sènior, com per exemple com gestionar el voluntariat, curs d’iniciació al 
voluntariat, taller d’habilitats comunicatives. I pel any 2019 hi ha pendent fer un taller 
de creativitat i un altre de com explicar contes o relats. 
 
Així mateix es va organitzar al Mercat de Sant Joan pel mes de desembre un taller 
d’habilitats comunicatives  exclusiu pels voluntariat sènior amb la participació de 67 
persones. Aquest mateixes persones van participar també a l’acte de reconeixement 
del voluntària que es va celebrar a La Vela de l’Estruch 

 
Dades de participació: 
 
85 persones als tallers 
2 cursos d’informàtica per a juntes realitzats a la Biblioteca Vapor Badia 
26 assessoraments formals a entitats entre 40 i 60 minuts 
36 assessoraments informals a entitats de menys de 15 minuts 
 
� Caminades saludables de la Unió Excursionista Sabad ell  

 
L’Ajuntament de Sabadell a través de dues de les serveis  de Cicles de Vida i 
d’Esports fan promoció de la salut i  els hàbits saludables per treballar per un 
envelliment actiu , concretament la de caminar, i gaudir de la naturalesa tot realitzant 
una activitat social i de relació a través de les excursions a la natura en autocar. 
Es tracta d’un programa d’excursions de proximitat que des de fa anys organitza i 
dissenya la Unió Excursionista de Sabadell. Nosaltres com a Ajuntament els hi 
donem suport econòmic, editem el programa en paper i fem supervisió tècnica a 
alguna excursió . Així com també elaborem els diplomes de participació dels 
assistents a les excursions per la cloenda de les activitats. 
 
El departament d’esports subvenciona les sortides que es realitza de tot el dia i 
Cicles de Vida subvenció les sortides matinals de 8h del matí  a 14h del migdia.  
 
A l’any 2018 les excursions matinals es van fer amb un desnivell de que va des dels 
70 m al 415 m, però la mitjana va ser d’ uns 100 m de desnivell, pel límits de les 
comarques veïnes i per la Conca del Llobregat, també van resseguir la  Sèquia de 
Manresa, el Llobregat i van gaudir del Parc de Collserola i Sant Llorenç  del Munt o 
l’Obac. (veure annex 3.8 Programa caminades saludables)També tenen com a valor 
afegit que també es programen visites per conèixer punts d’interès cultural o 
paisatgístic com fonts, coves, torrents, antics masos i conreus, castells, camins rals, 
rius i tot a menys d’una hora de viatge des de Sabadell. 
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MES SORTIDA 
INSCRITS 
DIMARTS 

INSCRITS 
DIJOUS 

INSCRITS 
TOTALS 

FEBRER Monistrol de Montserrat  51 52 103 
MARÇ Sant Andreu-Martorell  48 32 80 

ABRIL 
Calders a Monistrol 
Calders  

51 40 91 

MAIG La Rierada  50 35 85 
JUNY Tines del flaquer  37 26 63 
OCTUBRE Sèquia de Manresa I  47 52 99 

NOVEMBRE Sèquia de Manresa II  42 50 92 
Total    613 

 
 

 
 

� La Federació Coordinadora de Casals i Entitats de G ent Gran de Sabadell 
 
La  Coordinadora de Casals i d'associacions de Gent Gran de Sabadell és una 
entitat sense ànim de lucre i que agrupa les associacions i casals de persones grans 
de la nostra ciutat, ja siguin llars i/o casals com també associacions especialitzades 
d'altres tipus, sempre que estiguin integrades per persones grans o el seu projecte 
estigui adreçat a aquest col·lectiu. La coordinadora té com a objectiu promoure 
activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans a la nostra societat i 
sobretot al nostre municipi. 
 
La coordinadora continua treballant per consolidar i desenvolupar l'associacionisme 
de gent gran i el voluntariat sènior, oferint el seu suport, impulsant la creació de les 
noves realitats associatives allà on no n'hi ha, essent representatius de l'opinió de la 
gent gran, promovent la Vida Activa de la gent gran. També vol cercar millores i 
solucions a problemes concrets davant dels poders públics sobretot en l’àmbit 
municipal però també participant a d’altres espais supramunicipals com el Consell 
Comarcal o la Generalitat a través de diversos projectes o programes. La 
Coordinadora forma com a socis de FATEC on col·laboren estretament per impulsar 
polítiques publiques envers la gent gran, participant de la seva assemblea general 
aquest any a Manresa i al Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya previst per 
al 2019. 
 
Reunions realitzades durant l’any 2018: 

• 11 reunions plenàries on participen totes les entitats adherides 
• 13 reunions amb la seva junta 

 
Participants totals/anuals de les reunions: 

• Assistència mitjana de 40 representants de les entitats a cada reunió plenària 
• Mitjana d’assistents a les reunions de Junta directiva de l’entitat: 9 

 
Una de les activitats que organitza la Coordinadora de Casals de Gent Gran és la 
Festa dels avis i àvies , que es realitza un cop a l’any, a llarg d’una setmana. Des 
de fa tres anys es fa a continuació del Dia Internacional de la Gent Gran. A l’any 
2018 va començar el 2 d’octubre, a les 10.30h del matí, amb una matinal de cinema 
social a l’Auditori del Casal Pere Quart  I va acabar el diumenge 7 d’octubre. L’acte 
central de la festa dels avis va tenir lloc el diumenge dia 8 d’octubre, a 2/4 de 12 del 
matí a la plaça de les Àvies i dels Avis. Entre les activitats: un vermut Popular, 
Ofrena floral al monument als avis, una actuació de corals, un dinar de germanor i a 
2/4 de 6 de la tarda al casal cívic Sabadell Centre amb ball de fi de festa. Al llarg de 



 

Memòria del Servei de Cicles de Vida 2018 31 

tota la setmana les entitats van anar a diverses residències de la ciutat realitzant les 
seves actuacions de Teatre, Cant Coral, Coro Rociero… (veure annex 3.9 Programa 
Festa de les àvies i avis i del Dia Internacional de la Gent Gran). 
 
El programa d’actes commemoratiu del Dia Internacional de la Gent Gran  i de la 
Festa del Avis i Àvies , va ser organitzat per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Casals de la Gent Gran de Sabadell. I les residències de gent gran 
Santa Rita, Ciutat de Sabadell, Allegra, Mutuam La Creueta i SARQuavitae. 
 
Dades de participació: 
75 persones al matinal de cinema 
8 Residencies Gaudeixen actuacions dels casals (600 residents) 
110 Persones Teatre festa Avis i àvies Auditori Casal Pere Quart 
80 Persones Activitat Passeig pels sentits 
200 Persones Plaça dels Avis i les àvies 
145 Persones Dinar de Germanor  
8 reunions tècniques i de coordinació 
Un Total de 25 Voluntaris val col·laborar en la seva execució 

 
CANTAGRAN Sabadell 2018 
 
Altre activitat que promociona i que participa activament és el projecte de CANTA 
GRANS. Cantagrans és l’expansió dels Concerts de Nadal de les persones grans 
que l’Ajuntament de Barcelona duu a terme a l’Auditori de Barcelona amb un gran 
èxit. L’objectiu és posar al capdavant les corals de la gent gran de la Ciutat. L’any 
2008 es va redissenyar aquesta activitat amb la col·laboració del Servei Educatiu de 
l’Auditori. A partir d’aquest moment, l’activitat es desenvolupa en dos formats: un any 
es celebra una cantata on hi participen les corals de gent gran, i un altre any, de 
manera individual persones a partir de 58 anys (veure annex 4.0 Cartell 
Cantagrans). 
  
Aquesta ocasió, i fruit de la presentació del projecte CANTAGRAN a la convocatòria 
del procés “Construint Ciutat 2018” es trasllada a la ciutat de Sabadell l’activitat. 
Apropant la cantata a algunes corals de la ciutat. Valoren que no disposen d’un 
espai suficientment gran per acollir el nombre total de cantaires de les diferents 
agrupacions corals de la ciutat. Tot i així, molt bon resultat del projecte.  

 
Dades de participació: 
7 corals de gent gran de Sabadell compromeses a participar 
160 cantaires inscrits 
3 assajos a l’Auditori de l’espai Cultura Sabadell 
3 reunions tècniques amb equips de treball de l’Auditori de Barcelona 
Actuació pública el dia 12 de desembre de 2018 al Teatre Principal de Sabadell  
10 reunions de coordinació i seguiment 
Pressupost subvenció concedit: 13.498,00€ 
 
 
 
 



 

Memòria del Servei de Cicles de Vida 2018 32 

� Campanyes de sensibilització i formació sobre els d rets de la Gent Gran 
 

- Activitat de la Marató de TV3 / Onada de Petits Somriures Parc Taulí: 
 

Els casals i entitats de gent gran s’organitzen per tal de recaptar fons al voltant 
de les dates de nadal  per a un parell de causes. Aquest any, han dedicat la 
recaptació a la Marató de TV3 i el projecte d’una Onada de Petits Somriures de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.  
Les diverses entitats han recaptat aquests fons de maneres molt diferents, 
organitzant mostres de les activitats, obres de teatre, actuacions de playbacks, 
amb actes descentralitzats als diferents casals.  
Han aprofitat el cartell genèric que l’han anterior van realitzar per tal de fer difusió 
amb una imatge unificada de la campanya. 
 
Gestions realitzades 6  
Reunions preparatòries 3 
Casals i entitats participants: 12 
Resum econòmic aconseguit: 5.582,42€ 
 

- Tracta’m bé: 
 
Realització d’una visita a Igualada, trobada amb membres del seu consell de 
gent gran i el consell comarcal de l’Anoia per tal de compartir la seva experiència 
amb el projecte del Tracta’m bé. Un matinal d’intercanvi. 
 
55 persones assistents – membres d’entitats adherides a la coordinadora de 
Casals i Entitats de Gent Gran de Sabadell i equip tècnic.  
 
Sobre el bon tracte de la gent gran editat per l’Ajuntament de Solsona, es 
promou la signatura d’un conveni de col·laboració entre el consell comarcal del 
Solsonès, la Federació Coordinadora de Casals i Entitats de Gent Gran de 
Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell.  Aquest, serveix per a disposar de tots els 
materials que ja ha editat el consell comarcal en referència a:  

o Relats amb tracte 
o Escenes amb tracte 
o Establiments amb tracte 
o Situacions amb tracte 
o Aules amb tracte 
o Tracta’m de tu 

 
 
- Taula de salut comunitària del sud: 

 
En aquesta taula , en la qual Cicles de vida hi participem, a petició dels seus 
membres es va presentar el projecte de bon tracte de Solsona per tal de poder 
agafar idees per realitzar accions semblants a la zona sud de la ciutat, amb 
l’objectiu de fer una campanya de sensibilització vers el bon tracte de la gent 
gran. 

 
2.2.2.5 Projecte Ciutat Amiga de la gent gran 
 
Ser Ciutat amiga de les persones grans comporta el compromís de preparar 
Sabadell per ser una ciutat amable i respectuosa amb les necessitats i capacitats de 
les persones grans de la ciutat assolint que sigui font de promoció de l’envelliment 
actiu (OMS). 
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La metodologia proposada per l’ OMS, organisme impulsor d’aquesta Xarxa,  per al 
desenvolupament del projecte de Ciutats amigables amb les persones grans es 
diferencia en 3 fases, a desenvolupar en cicles de cinc anys: 

• La fase de planificació (any 1-2) 
o Procés participatiu per l’elaboració de la diagnosi i de l’ avaluació 

inicial amb la implicació de les persones grans. 
o Elaboració de la diagnosi i de l’avaluació inicial d’acord amb els 

resultats del procés participatiu i definició del Pla d’acció per un 
període de 3 anys. 

• La fase d’execució (anys 3, 4 i 5) 
o Implementació del Pla d’acció i monitoratge d’ indicadors per 

observar, mesurar i avaluar el procés a fi de poder realitzar, en cas 
necessari, intervencions correctores.  

• La fase d’avaluació (al final del 5è any) 
o Realització d’un informe de progrés del projecte amb la identificació 

d’èxits i deficiències per la millora continua i el nou pla d’acció.  

• Què hem fet fins ara? 

Durant aquesta primera fase de planificació, que vam iniciar l’any 2017 fins a 

l’actualitat, s’han desenvolupat la diagnosi de la situació de les persones grans de 

Sabadell. 

• Com ho hem fet? 

1er) Anàlisi sociodemogràfic:  

Explotació estadística de diferents fonts d’informació que ens permeten fer una 
fotografia de la realitat sociodemogràfica de la ciutat de Sabadell en general i de les 
persones grans del municipi en particular. 

2n) Enquesta: 

Realització d’una enquesta representativa a una mostra de 200 persones grans del 
municipi amb la que es pretén conèixer elements relatius als diferents àmbits de 
treball previstos en la metodologia de la Xarxa (formes de relació i convivència, 
Salut, la mobilitat, les noves tecnologies, necessitats econòmiques i necessitats de 
suport). 

3er) Grups de treball  

Realització de 4 tallers participatius amb professionals de diferents àmbits de 
l’Ajuntament durant el mes de maig amb la participació de 35 professionals. 

4art) Recollida i avaluació de memòries i indicadors. 
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5è ) Grups focals 

Realització d’11 grups focals que han comptat amb una participació aproximada de 
120 persones,. 

Els grups focals son una tècnica qualitativa d'estudi de les opinions utilitzada en 
ciències socials i en els quals assisteixen, entre 3 i 12 persones durant unes 2 hores  
aproximadament amb una persona analista encarregada de fer preguntes i dirigir la 
sessió, la qual cosa,  més una nova validació de les aportacions per part de 
persones tècniques i professionals ha permès definir el Pla 60 i + 

 

LA DIAGNOSI. DADES MÉS RELLEVANTS: 

• Pel que fa a la població major de 65 anys Sabadell es troba en xifres semblants 
a la del conjunt de la província, però es troba 2,6 punts per sobre de la mitjana 
comarcal. 

• A Sabadell 49.879 persones tenen més de 60 anys, el que representa el 24% de 
la població. 

• A la ciutat hi ha 34.972 llars on viu una persona gran, constituint així el 43,80% 
del total de llars existents. 

• Del total de llars on viu una persona gran, a 8.388 llars viuen persones grans 
soles. 

• Una altra dada important a destacar és que a partir de la població de 60 anys 
trobem més persones del sexe femení. 

• Pel que fa a la distribució de la població gran, els barris amb major nombre 
absolut de població major de 65 anys són: el barri del Centre amb 6.101 
persones, Sant Oleguer amb 4.210 i Creu Alta amb 4.010. 

• Els barris amb major percentatge de població major de 65 anys són Creu Alta, 
amb un 22,27% de la població major de 65 anys, Concòrdia amb un 21,50% i 
Sant Oleguer amb un 21,50%. 

• En relació a l’índex d’envelliment (relació que s’estableix entre les poblacions 
majors de 65 anys i la dels menors de 15 anys) a Sabadell és molt superior a la 
del conjunt del Vallès Occidental (107% vers 85%) 

• Així, tenint en compte que la mitjana d’índex d’envelliment de Sabadell és un 
107%, els barris amb major índex d’envelliment són la Concòrdia amb un 160%, 
la Creu Alta amb un 155% seguit de Ca n’Oriac amb un 130% 

• D’altra banda, un dels canvis més importants en la tendència de la població és 
l’increment constant de la població major de 80 anys. 

• En aquest sentit veiem que l’índex de sobreenvelliment (relació que s’estableix 
entre la població major de 85 anys en referència a la major de 65 anys) ens 
mostra que els barris amb major índex a Sabadell, tenint de referència la mitjana 
de la ciutat que és del 15,79%, són el barri del centre, amb un 21%, Can Feu 
amb un 19%, seguit de la Creu Alta i Sant Oleguer amb un 18%. (mi 

• Amb aquestes dades podem veure com per exemple el barri del Centre, a més 
de ser el que té més nombre absolut de persones grans, també té el percentatge 
més alt de població de més de 85 anys, i veiem  com barris on viuen un nombre 
inferior de persones grans tenen índex de sobreenvelliment tres punts per sobre 
de la mitjana de Sabadell. 
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2.2.2.6 Programa social de vacances “Sortim i Compa rtim” 
 
La darrera edició del Programa de viatges socials de Sortim i Compartim (veure 
annex 4.1 Programa Sortim i Compartim) es va portar a terme entre els anys 2017 i 
2018. L’any 2017 es va convocar el concurs per a la contractació del servei de gestió 
i execució del programa i es va adjudicar el contracte a l’UTE VIAJES DUERO Y  
ZOETROPE, per un preu de 1.259.138,10 € i pels imports unitaris màxims següents:  
  

 PREU UNITARI 
SENSE IVA   IVA 21% 

PREU 
UNITARI 
PROPOSAT 
(IVA INCLÒS) 

Vacances conviure amb autocar 
 148,76 € 31,24€ 180,00 € 

Caminadors i termalisme amb autocar 
 280,78€ 58,97€ 339,75 € 

Destinacions amb avió o AVE a la Península 
ibèrica, illes Canàries i Balears  
 

425,62€ 89,38€ 515,00€ 

Destinacions amb avió a països europeus fora de la 
península on sigui vigent la tarja sanitària europea 533,06€ 111,94€ 645,00€ 

 
El contracte amb l’UTE VIAJES DUERO Y  ZOETROPE va finalitzar el 30 de juny de 
2018.  
 
Aquest programa està adreçat a persones de 60 a 64 anys que estiguin jubilades i a 
tots els majors de 65 anys, empadronats a Sabadell.  
 
Les inscripcions als viatges del Programa Sortim i Compartim 2017-2018 es van fer 
l’any 2017, a les 5 oficines d’Atenció Ciutadana de Sabadell, entre el 19 de juliol i el 
15 de setembre, i les acceptacions de les places entre el 22 al 28 de setembre per a 
les sortides del 2017, i del 29 de setembre al 6 d’octubre, per a les sortides de 2018.  
Les renúncies, i les inscripcions i acceptacions de places lliures, fora de termini, 
s’han gestionat des del Servei de Cicles de Vida. 
 
Per facilitar que viatgin persones amb menys recursos econòmics, el Ple de 
l’Ajuntament de Sabadell del dia 29 de juny de 2017, va aprovar l’establiment d’una 
bonificació social sobre la tarifa per a totes les destinacions ofertes, del 50% i 60%. 
 
De les 42 sol·licituds de bonificació presentades, corresponents a 63 persones, de 
1.877 inscrites al programa, 34 sol·licituds es van concedir i 8 sol·licituds es van 
denegar. De les 34 sol·licituds de bonificació concedides, van acceptar finalment la 
plaça 27 sol·licituds, que equivalen a 47 persones que van viatjar amb tarifa 
bonificada. Les bonificacions denegades corresponen a 16 persones que van 
presentar sol·licitud.  
 
L’import total bonificat va ser de 13.401,38 €, que van ser assumits per l’empresa 
adjudicatària de la gestió i execució del programa.  
 
De 2.400 places ofertes, s’han inscrit 1.877 persones i han viatjat 1.510 persones 
durant tot el programa 2017-2018. S’han realitzat 31 sortides, de les quals 6 es van 
fer l’any 2017, amb 277 participants i 25 l’any 2018, amb 1.233 participants. Les 
sortides de l’any 2018 van ser a la Península i a Europa.  
 
Durant els mesos de març, abril i maig, s’han fet 10 reunions informatives, abans de 
les sortides, amb els participants que van viatjar l’any 2018 per donar a conèixer els 
horaris, documentació i  condicions dels viatge, i per resoldre dubtes. Aquestes 
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reunions han tingut lloc a l’Auditori del c. Lacy, núm. 10 i al Casal Pere Quart i es van 
convocar per grups de destinació i dates de sortida.   

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en la sessió del dia 22 de febrer de 2018, va 
aprovar les bases específiques de la 16a edició del Concurs de fotografia del 
Programa Sortim i Compartim 2017-2018 i el 16 d’abril de 2018 la Junta de Govern 
Local va aprovar la convocatòria pública. 
 
El concurs és obert a qualsevol persona física que hagi participat al programa Sortim 
i compartim 2017-2018. Entre el 15 de maig i el 20 de juliol de 2018 es van 
presentar 15 sol·licituds per participar al concurs. 
 
Els participants poden presentar un màxim 3 fotografies per a cadascuna de les 
categories del concurs: paisatge i/o natura, monuments i/o ciutats i persones. 
 
L’objectiu d’aquest concurs és donar a conèixer, a través de la fotografia, els 
diferents indrets, cultures i tradicions de les destinacions que s’ofereixen en el 
programa Sortim i Compartim i fomentar la participació activa de la gent gran de la 
nostra ciutat i la convivència. 

 
El veredicte del jurat i el lliurament de premis es va tenir lloc el dia 20 de setembre 
de 2018, en un acte públic, a l’Antic Mercat de Sant Joan.  
 
Els guanyadors van rebre un premi consistent en entrades per assistir a les 
representacions dels teatres municipals de Sabadell la temporada 2018-2019, per un 
import màxim de 120 euros. A tots els participants se’ls va fer entrega d’un certificat 
de reconeixement per la seva participació al concurs. 
 
Sortides any 2018: 
 

Tipologia Destinacions 2018 Dates Places Acceptades
Del 5 al 10 d’abril 108 105

Del 10 al 15 d’abril 108 101

Del 17 al 22 d’abril 108 106

Del 24 al 29 d’abril 108 104

Del 8 al 13 d’abril 50 50

Del 15 al 20 d’abril 50 47

Del 6 a l’11 de maig 50 45

Del 20 al 25 de maig 50 50

Del 15 al 20 de juny 50 49

Del 24 al 29 de juny 50 50

Del 10 al 15 de maig 50 47

Del 17 al 22 de maig 50 50

Del 24 al 29 de maig 50 50

Del 31 de maig al 5 de juny 50 46

Del 7 al 12 de juny 50 50

Del 14 al 19 de juny 50 45

Del 12 al 17 d’abril 50 44

Del 3 al 8 de maig 50 46

Del 10 al 15 de maig 50 48

Del 8 al 13 d’abril 55 49

Del 15 al 20 d’abril 55 51

TOTAL 2018 1.292 1.233

Estades socioculturals a
la Península

Noreña (Astúries)

Sierra de Cazorla

Estades socioculturals a
Europa

Croàcia

Polònia

Vicenza (Itàlia)
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2.2.2.7 Commemoració del Dia Internacional de la Ge nt Gran 
 
Un dels eixos centrals del Pla d’Actuació Municipal de Gent Gran és promoure 
l’envelliment actiu i la participació social. Es persegueix la millora de la qualitat de 
vida i la prevenció de la dependència de la gent gran, amb accions que facilitin 
mantenir un estil de vida saludable, el desenvolupament personal, la independència 
a la vida quotidiana i la interrelació social. 

El Dia Internacional en commemoració de l’envelliment actiu de la Gent Gran, es va 
celebrar dimarts dia 2 d’octubre amb una sèrie d’activitats (veure annex 3.6 
Programa Festa de les àvies i avis i del Dia Internacional de la Gent Gran). Els 
sentits, el plaer... Persones Grans, grans plaers. va ser el tema escollit d’aquet any 
com a eix temàtic de les activitats. 

El programa d’actes es va iniciar, amb una master class anomenada: El plaer del 
gust, un berenar dirigit. Aquesta activitat ha estat la de benvinguda, com degustar un 
tros de xocolata. Ha servit per introduir la següent activitat: Passeig dels sentits, cinc 
estacions per la plaça on es treballava una activitat relacionada amb un dels sentits. 
Amb la col·laboració de les residències en la dinamització: Allegra, Mutuam la 
Creueta, Santa Rita, Ciutat de Sabadell i DomusVi. 

200 persones participen a la Plaça Doctor Robert (Master class – berenar dirigit, 
tallers i lectura manifest) 
 
 
2.3 Solidaritat intergeneracional 
 
2.3.1 Promoció de l’intercanvi de coneixements entr e els adolescents i Gent 
Gran. Foment d’activitats intergeneracionals 
 
 
� Programa a les escoles: Vet aquí una vegada 
 
Es tracta d’una activitat en la que mitjançant l’explicació de contes breus, coneguts o 
imaginaris, per part dels avis i àvies, es promou la relació entre persones grans i 
infants tot recuperant la figura del rondallaire cosa que permet mantenir les 
tradicions. 
 
Durant l’any 2018 s’ha portat a terme aquesta activitat amb 302 infants participants 
de 9 escoles, 8 d’elles públiques i 1 d’elles concertada, un total de 14 grups classe. 
 

Escoles Públiques:  

Arraona, Cifuentes, Joan Montllor, Alcalde Marcet, Torreguitart, Ribatallada, Sant 
Julià, Can Rull, Font Rosella 

Escoles concertades: 

Jesús Salvador 
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� Serveis Comunitaris 
 
El Servei comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i 
ciutadana. Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO.  
 
Proposta desenvolupada aquest 2018: Ús pràctic dels telèfons mòbils. 
 
Deu sessions en format taller per tal d'apropar les noves tecnologies a la gent gran. 
La gent gran es forma i rep la transmissió dels coneixements dels i de les joves, 
adquirits des del seu naixement. Treball en petit grup: format per 2 alumnes i 2 
persones grans. 
 
Tallers desenvolupats:  
 

• Espai Sant Oleguer 
2 tallers:  
Alumnes de l’Institut Pau Vila 

• Gener – Març (del 31/1 al 21/3) 
o 12 joves inscrits 
o 12 persones grans inscrites 

 
• Abril – Maig (18/4 al 30/5) 

o 5 joves inscrits 
o 6 persones grans inscrites 

 
• Antic Mercat de Sant Joan 

1 taller:  
Alumnes de l’Institut Pau Vila 

• Febrer – Març (del 1/2 al 22/3) 
o 14 joves inscrits 
o 14 persones grans inscrites 

 
 

� Projecte intergeneracional centrat en l’estimulació  de la memòria 
relacionada amb la música i amb l’objectiu de troba da i transmissió de 
coneixement entre joves i gent gran 

Amb l’Institut Sabadell s’ha realitzat un projecte intergeneracional emmarcat en l’aula 
oberta, en qual van participar els alumnes de 4 d’ESO  de l’Institut Sabadell i algunes 
persones grans del Complex Alexandra en col·laboració amb el Casal de gent gran 
de Can Rull. El  projecte es va anomenar  Memòria Musical, i l’objectiu era que els 
joves poguessin fer una activitat conjunta amb les persones grans tot treballant la 
competència de la  música i al mateix temps les persones grans poguessin treballar  
la reminiscència cognitiva, el record de les cançons de la seva vida.   

Van participar nens i nenes dels 5 grups de 4t d’ES0 i del Complex Alexandra van 
participar 10 persones grans, de la Coral de gent Gran Can Rull. L’alumnat va 
assistir en diferents ocasions al Complex per parlar amb la gent gran de quines 
cançons volien treballar pel concert final i els alumnes a classe de música 
preparaven a l’Aula de Música les cançons a cantar.  

Aquest projecte es va concretar en dues activitats: 
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• Exposició fotogràfica 

Mostra dels objectes significatius relacionats amb el projecte de memòria 
musical a càrrec dels alumnes de l’INS Sabadell 

              Del 2 al 31 de maig de 2018 

• Concert  

Concert intergeneracional on s’interpreta una petita mostra de les cançons 
apreses al llarg del projecte de Memòria Musical realitzat pels alumnes de 
l’INS Sabadell i persones grans del Complex Alexandra 

Dia 29 de maig, a les 10h 

 
 
 
ANNEXOS 

 
 
 
 

 
 




