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1. Direcció
1.1

Organització i Recursos Humans

1.1.1 Direcció Política i Tècnica (*)
Tinenta d'alcalde Promoció Ciutat i Innovació
Cap d´Àrea de Promoció Ciutat i Innovació
Cap del Servei de Cicles de Vida

Marisol Martínez Torres
Olga Jiménez Palau
Lara Fort Cabañes

(*) A 31 de desembre de 2017

1.1.2 Organigrama (*)

SERVEI
CAP DEL SERVEI DE
CICLES DE VIDA

CICLES DE VIDA
FORT CABAÑES,PILAR

Negociat

GENT GRAN ACTIVA

Negociat

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

(*) A 31 de desembre de
2017

1.1.3 Formació del personal
El personal del servei ha participat durant el 2017 en els següents cursos i accions formatives,
que representen un total de 46 hores de formació:
• Como ser una ciudad amigable con las personas mayores
• Trobada de Treball: "Parlem del programa Ciutats Amigues de la Infància"
• La visió comunitària de l'Atenció centrada en la persona
• Jornada no maltractament a les persones grans
• Simposi Consell dels Infants
• Violències sexuals: obrint conceptes i respostes
• SICALWIN I FIRMADOC
• Elaboració de Memòries de gestió
• Procediment administratiu
• Gestió pressupostària
• Tractament de situacions difícils en l’atenció del ciutadà
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1.2

Recursos econòmics

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per capítols
2014
2015
2016
2017
Capítol I
369.136,58
----Capítol II
114.588,84
----Capítol IV
25.639,21
----Total Servei
509.364,63
-----

339.727,02
157.207,83
35.209,77
532.144,62

Estructura i evolució del pressupost d’ingressos liquidat per capítols
2014
-------

Capítol III
Capítol IV
Total Servei

2015
-------

2016
-------

2017
0,00
0,00
0,000

Evolució del percentatge d’ingressos externs en relació a les despeses totals
2014
Ingressos externs
servei
Total despeses
líquid.
% finançament
extern

2015

2016

2017

---

---

0,00

17.263,10

---

---

510.948,52

532.556,02

---

---

0,00%

3,24%

Evolució del pressupostos ordinaris de despeses corrents i d’ingressos

Despeses (Obl. Rec)
Ingressos (DR’s)

2014
100,00
---

2015
81,71
---

2016
93,94
---

2017
98,14
100,00

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per programes
Programa
2312A
2312B
2312C
3341A
3341B
3370C

Nom del programa
Serveis d’Infància i adolescència
Equip d’atenció a la infància i a
l’adolec.
Pr. de la part. activa d’Infants i
adolesc.
Formació i lleure Gent Gran
Suport entitats de Gent Gran
Equipaments de Gent Gran
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2014 2015 2016
----0,00

2017
0,00

---

---

0,00

0,00

---

---

0,00

9.044,31

-------

-------

435.238,51 398.779,74
34.423,68 44.917,22
41.286,33 79.814,75

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / Ajuntament
2014
Pres.
Ajuntament
Pressupost
servei
% Servei /
Ajunt.

2015

2016

2017

163.126.201,11

187.089.377,89

172.107.488,94

193.368.514,84

---

---

---

532.144,62

---

---

0,00%

0,27 %

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / habitant

Habitants
Pressupost servei
P. Servei / habitant

1.3

2014
207.444

2015
207.814

---

---

---

---

2016
2017
208.246
209.931
509.364,63
532.144,62
0,30%

0,31%

Recursos infraestructurals

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 Padrís, 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
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1.4

Gestió administrativa

Registre d’entrada

Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

2014
1
81.097
0,00 %

2015
1
70.908
0,00 %

2016
95
73.722
0,12 %

2017
123
74.356
0,17

2014
103
35.137
0,29 %

2015
32
33.971
0,09 5

2016
103
30.159
0,34

2017
32
33.075
0,09

Registre de sortida

Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

Nombre d’expedients del Servei
2014
0

Total expedients Servei

2015
0

2016

2017
64

58

Nombre total de decrets

Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

2014
--12.329
---

2015
--13.206
---

2016
44
13.607
0,32 %

2017
88
14.408
0,61 %

Comissió Municipal Informativa. Punts a l’Ordre del Dia generats pel Servei
2014

2015

Junta de Govern

0

0

5

5

Ple

0

0

1

2

Decrets
Punts informatius

0

0

Total Servei

2016

0

2017

0

0

0

11

5

0

0

17

12
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1.5

Comunicació

En el transcurs de l’exercici de 2017 el Servei ha generat els comunicats i ha participat en el
nombre de rodes de premsa que s’indiquen a continuació:

Convocatòries
Notes de premsa

2014
-----

2015
-----

2016
6
24

2017
4
16

Des de comunicació de Cicles de Vida han realitzat 16 notes de premsa i 4 convocatòries de
Roda de Premsa:
-

Presentació del programa d’activitats Inter generacionals amb motiu del Dia Europeu de
la Solidaritat entre Generacions (18 d’abril)
Presentació de la Festa Gran 2017 (18 de maig)
Presentació del programa de vacances Sortim i Compartim 2017 – 2018 (3 de juliol)
Presentació de les activitats i accions amb motiu del Dia Universal dels Drets dels
Infants (DUDI) (13 de novembre)

1.6

Espais transversals de taules i consells

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).
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.
Federació Coordinadora de Casals i Entitats de Gent Gran de Sabadell (veure apartat
2.2.4.5).
Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes
• Conveni amb Espai La Caixa.
• Municipi aliat del 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.
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2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES
2.1

Infància i Adolescència. Promoció de la participació activa
infants i adolescents

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Llegenda
Actuació finalitzada
Es desenvolupa segons el calendari previst
Es desenvolupa amb lleu retard
Dificultats per complir el calendari previst o per dur-la a
terme
Es proposa suprimir-la

Objectiu 01.05.07 Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret
Programa 01.05.07.01 Infància (2313)
Codi

Actuació

Responsable Abast

Data fi

01.05.07.01.01 Elaboració del reglament del
Consell de la Infància de
Sabadell

Cicles de
Vida

Ciutat

Novembre/2017

01.05.07.01.02 Entrada en funcionament del
Consell de la Infància de
Sabadell

Cicles de
Vida

Ciutat

Novembre/2017

01.05.07.01.03 Impulsar la creació de
l’Observatori dels Drets dels
Infants

Cicles de
Vida

Ciutat

Novembre/2017

01.05.07.01.04 Elaboració d’un Pla integral
d’actuació que coordini les
polítiques adreçades a la
infància

Cicles de
Vida

Ciutat

Juliol/2017

01.05.07.01.05 Elaboració d’un pla de
Cicles de
comunicació i difusió d’activitats Vida
específiques per a les famílies
amb infants i pels infants
aprofitant els recursos d’altres
serveis municipals

Ciutat

Juny/2017

01.05.07.01.06 Commemorar el dia
internacional dels drets dels
infants: 20 de novembre

Ciutat

Novembre/2017

Cicles de
Vida
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2.1.1 Projecte Ciutat Amiga de la Infància
Un dels objectius estratègics que contempla l’actual Pla de Mandat 2016-2019 i el Pla
d’Actuació Municipal l’Ajuntament de Sabadell és el d'esdevenir Ciutat Amiga de la
Infància.
Pel que fa a la distinció de Ciutat Amiga de la Infància atorgada per UNICEF a aquelles ciutats
amables i respectuoses amb les necessitats d'aquest col·lectiu, en les que les nenes i els nens
són part activa i on es garanteix el seu dret a exercir la ciutadania, Sabadell aquest any ha fet
un primer pas i ha adquirit la condició de "Municipi Aliat del Programa Ciutats Amigues de la
Infància "d'UNICEF Espanya i compta per tant amb el seu suport i col·laboració per al
desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència a
la nostra ciutat.
El següent pas serà el d’aconseguir el Segell de Reconeixement CAI a través de la convocatòria
prevista el proper any 2018, motiu pel qual Sabadell va participar al IV Congres internacional de
ciutats amigues de la infància celebrat el passat mes de setembre a Madrid i ja s’ està treballant
per reunir els requisits establerts a aquest efecte, que es recullen en el document de directrius
Guia de Gestió del Segell CAI.

2.1.2 Pla Local d’Infància i Adolescència
El Pla Local d’Infància i Adolescència, d’ara endavant PLIA, és l’ instrument que ha de servir
per ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els
agents socials del territori, els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació.
En aquest marc, una de les fites ja assolides per l’elaboració del PLIA ha estat l’elaboració
d’una diagnosi de la situació de la infància i l'adolescència per avaluar com està Sabadell de
preparada per fer front a aquest repte i per tant poder identificar les millores en els diferents
àmbits d'actuació municipal.
L’informe resultant d’aquest treball és fruit d’una metodologia participativa en la que s’han
realitzat tallers amb professionals de diferents àmbits, una enquesta representativa a 1295
alumes de 16 escoles de secundària de la ciutat corresponent als cursos de 1r i 2n d’ESO,
explotació estadística de diferents fonts d’informació, etc.
Aquesta diagnosi representa un punt de partida per a l'elaboració del PLIA, Pla Local d’Infància i
Adolescència, un pla ja en marxa que ha de permetre conèixer, compartir i reflexionar sobre la
situació actual de la infància i l'adolescència en el municipi, per definir posteriorment un Pla
d’Acció que representi una mirada compartida i una estratègia comuna per als propers anys. La
temporització seguida per aquest projecte ha constat de 4 fases que no es poden entendre com
a separades o consecutives sinó que s’han realitzat de forma paral·lela aportant els elements
necessaris per a l’anàlisi realitzada en aquest estudi.
Les diferents etapes s’han realitzat entre els mesos de gener i juny del 2017 i queden detallades
en el següent gràfic:
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2.1.3 Consell Municipal d’infants i adolescents
A Catalunya, la Llei dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, Llei 14/2010 del 27
de maig de 2010, 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 context el Pla de Mandat 2016-2019 de l’Ajuntament de Sabadell contempla entre els
objectius impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret a partir de la
Creació del Consell de la Infància i Adolescència de Sabadell i la Regidoria de Cicles de Vida és
l’encarregada de crear aquest òrgan consultiu i de participació sectorial.
D’aquesta manera, després de mesos treballant de forma participada amb el teixit associatiu,
els grups polítics, els centres escolars i diversos professionals de l’àmbit, s’ha elaborat una
diagnosi per la creació del Consell amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la
consultora CIVIS i s’ha dissenyat, gràcies a la col·laboració i participació dels departaments
d’Acció Social, d’Educació, de Drets Civils, de Participació Ciutadana i de Comunicació, una
proposta de Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents de Sabadell i elaborat
l’avantprojecte de Reglament del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents a
través d’una comissió d’estudi que es concreta en el que es descriu a continuació:
• Què és el Consell de la infància i adolescència de Sabadell?
El Consell és un projecte d'educació en valors, de foment de la participació i promoció dels drets
dels infants que ha de vetllar per aquests drets i fomentar els valors de la solidaritat, el respecte
i la tolerància.
Això significa integrar la visió i la demanda de la infància i de les famílies en la planificació
municipal per mitjà d’un treball transversal de tota l’organització.
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Es tracta doncs d’un espai de trobada i participació dels infants i els adolescents de Sabadell,
on poden expressar les opinions sobre els temes que els afecten, els seus desitjos, demandes,
propostes, projectes, retrets o crítiques als polítics per tal de millorar la ciutat.
• Què fa? Cada any, durant les diferents trobades, es treballarà un projecte escollit pels infants
membres i/o a proposta del Govern municipal. Altra de les principals tasques del Consell és
donar a conèixer els drets dels infants i sensibilitzar a la ciutadania
• Qui forma part? Pot formar part qualsevol infant o adolescent de la ciutat de Sabadell d’entre 9
i 12 anys (en un futur es preveu l’ampliació a infants d’entre 8 i 14 anys) que estaran
acompanyats de la figura d’un dinamitzador/a.
Dins del Consell es promourà la participació paritària de nens i nenes i la diversitat en les
diferents manifestacions culturals, ètnica, funcional, etc.
• Com s’organitza?
o Comissions de zona (trobades mensuals)
7 Grups de treball formats per un màxim de 14 Consellers o Conselleres.
o Coordinadora de Comissions de zona (trobades trimestrals)
Òrgan format per 3 Consellers o Conselleres de cada comissió de zona.
o Consell Plenari (trobades semestrals)
Òrgan màxim de presa de decisions del que formen part:
El president o presidenta que serà l’Alcalde/essa o el membre en qui delegui.
El vicepresident/a que serà el regidor/a de l’àmbit o en qui delegui.
El total de Consellers i Conselleres que serà com a màxim de 100 infants.
Secretari/a que serà un tècnic/a municipal, amb veu però sense vot.
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Previsió de Calendari de posada en marxa del Consell:
Tasca

Data
Gener - abril
2017

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

Entrevistes a entitats, grups municipals i professionals de l'Ajuntament
Presentació de la diagnosi
Proposta de disseny del Consell
Decret per anunciar inici procés
Presentació del projecte al Consell Escolar Municipal de Sabadell
1er Anunci inici de procés participatiu a la web (sense proposta de text
de Reglament)
20 dies hàbils per fer aportacions
Termini per valorar les propostes
Decret per la creació de la Comissió d'estudi per la redacció de
l'avantprojecte del
Reglament del Consell de participació territorial dels infants i adolescents
Primera trobada de la Comissió
Segona trobada de la Comissió
Tancament proposta de text Reglament del Consell de dels infants i
adolescents

06/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
22/05/2017
29/05/2017
13/06/2017
27/07/2017
14/09/2017
22/09/2017

05/10/2017
Reunió directors escoles públiques
24/10/2017
Reunió entitats àmbit infància i adolescència
30/10/2017
Reunió directors escoles concertades
07/11/2017
2n Anunci inici de procés participatiu a la web (amb proposta Reglament) 14/11/2017
20 dies hàbils per fer aportacions
13/12/2017
Termini per valorar les propostes
22/12/2017
Redacció acord de Ple amb el text de Reglament amb aportacions
29/12/2017
Decret per anunciar inici procés (amb proposta Reglament)

Un cop elaborada la proposta de redacció del reglament del Consell d'infants i adolescents amb
la col·laboració d’entitats, escoles, grups polítics i professionals de l’àmbit, per tal de recaptar
totes aquelles aportacions addicionals que provenen d’altres persones o entitats, durant el mes
de novembre i desembre s’ha efectuat el tràmit d’audiència i informació pública d’aquesta
proposta.

2.1.4 Comissió tècnica municipal transversal d’infància i adolescència
L’1 de juny del 2017 es va constituir la comissió d’estudi per tal de redactar l’avantprojecte de
Reglament del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents de Sabadell.
La comissió va estar conformada per les persones següents:
Presidència: La regidora de Cicles de Vida o regidor/a que la substitueixi.
Secretària: Amèlia Ballesteros Charlo -titular- o una altra persona tècnica jurista de l'Àrea de
Promoció de la Ciutat i Participació -suplent-
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Vocals:
• Olga Jiménez Palau, coordinadora de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació –
titular- o Rafael González Díaz, coordinador de l’Àrea d’Acció Social i Cultura –suplent• Josep Cantero Duran, cap de Secció d'Infància i Adolescència i Exclusió residencial
d'Acció Social -titular- o Montserrat Romera Saavedra, cap de negociat d'Infància i
Adolescència d'Acció Social -suplent• Cinta Ferrer Also, cap de servei de Drets Civils -titular- o Núria Sales Mallafre, tècnica de
Joventut -suplent• Lara Fort Cabañés, cap de Cicles de Vida -titular- o Pilar Maza Ramos, cap de negociat
tècnica de Cicles de Vida -suplent• Montserrat Duran Tauleria, cap de servei d'Educació -titular- o Isabel Carrillo Aibar, cap
de secció de participació i comunicació d'Educació
• Rodrigo Rodríguez Roig, cap de Servei de Participació -titular- o Vanessa Mercado
Hortelano, tècnica de Participació -suplent• Berta Trullàs Berasategui, cap de Comunicació –titular- o Belinda Pérez Bernad, cap de
Premsa -suplent
Aquesta comissió d’estudi ha realitzat dues trobades al mesos de juliol i setembre per elaborar,
amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la consultora CIVIS, l’avantprojecte de
Reglament del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents de Sabadell.
L’objecte de la primera trobada va ser el de valorar el primer esborrany/proposta del Reglament
del Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents de Sabadell i la presa de
coneixement de la diagnosi realitzada pel disseny del Consell d’Infants i adolescents. A la
segona trobada la comissió va valorar i debatre les esmenes plantejades a l’anterior trobada
per tal d’ incorporar-les al text del Reglament.

2.1.5 Acords amb ONG, associacions i entitats juvenils per aplicar 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, estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i
culturals dels menors de 18 anys i els reconeix, per primera vegada la ciutadania de ple dret i
per tant el dret a expressar les seves opinions i que siguin tingudes en compte.
En aquest sentit, el dia 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants
(DUDI) i Sabadell, com ve fent durant anys, enguany també s’ha sumat a aquesta
commemoració a través d’un programa d’activitats organitzat conjuntament per la Regidoria de
Cicles de Vida i les entitats i monitors/es de lleure de la ciutat que ha consistit en el següent:
Divendres 17 de novembre, 17.30h, A la Biblioteca Vapor BadiaTaller participatiu sobre el Pla d’infància i adolescència de Sabadell
Com activitat inaugural del programa, a les 17.30h, a la Biblioteca Vapor Badia, es va organitzar
un taller participatiu adreçat als infants dels esplais, per recollir la veu d’aquest col·lectiu en el
futur pla que els afecta de primera mà, el Pla Local d’Infància i Adolescència de Sabadell.
Al taller van participar un total de 15 infants vinculats a 5 esplais de la ciutat del MEV i del
MCECC amb l’assistència dels monitors i acompanyats de les seves famílies.
Dissabte 18 de novembre d’11 a 14h, a la plaça del Doctor Robert Acte central del DUDI
Acte lúdic i reivindicatiu organitzat per l’Ajuntament, el MEV i dels monitors/es de lleure de la
ciutat que va consistir en l’organització d’un itinerari de jocs i tallers infantils on els infants
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participants van poder obtenir un diploma d’expert en drets dels infants. Altres activitats
previstes durant el matí van ser conta contes, la lectura del manifest i l’espectacle d’animació
infantil Karibú, que en swahili significa benvingut, en el que es va convidar als infants a viatjar,
conèixer altres cultures i gaudir de valors com el respecte i la cooperació.
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 400
infants de 0 a 12 anys més les seves famílies, unes 900 persones en total.
Pel que fa a l’organització conjunta de l’activitat, feta per l’Ajuntament i el MEV, la valoració de
les dues entitats ha estat satisfactòria i es reafirma la voluntat de mantenir aquesta col·laboració
els propers anys.
Dissabte 18 de novembre a les 16h, a la Plaça Pompeu FabraActe tancat als infants dels esplais
El Moviment d’Esplais del Vallès, el Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans i la
Fundació Pere Tarrés, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, van organitzar conjuntament
un acte adreçat als infants dels esplais, un viatge per la història amb la màquina del temps per
conèixer els drets dels infants a les diferents èpoques.
A l’acte de la tarda van participar aproximadament 300 infants de diferents esplais més els
respectius monitors i monitores.

2.2

Gent Gran

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
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 Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Cicles de
Amigues de la gent gran
Vida

Ciutat

Juny/2017

01.05.08.01.02 Impulsar una comissió o un
observatori
local per tal de treballar els
drets de la gent gran

Cicles de
Vida

Ciutat

Juny/2017

01.05.08.01.03 Fer una anàlisi global de l’oferta Cicles de
d’activitats adreçades a afavorir Vida
l’envelliment ¡ actiu i fer una
proposta global d’un nou
programa d’envelliment actiu

Ciutat

Setembre/2017

01.05.08.01.04 Iniciar una programació
trimestral d’activitats per a
l’envelliment actiu de la gent
gran

Ciutat

Febrer/2017

Cicles de
Vida

15

01.05.08.01.05 Millorar la difusió de les
Cicles de
activitats d’envelliment actiu per Vida
a la gent gran

Ciutat

Juny/2017

01.05.08.01.06 Incrementar la participació de la Cicles de
gent gran en les activitats
Vida
d’envelliment actiu afavorint la
participació de les persones
amb renda més baixa

Ciutat

Setembre/2017

01.05.08.01.07 Visibilitzar la contribució de la
gent gran
a la ciutat a través de
l’organització de la Festa Gran

Cicles de
Vida

Ciutat

Juny/2017

01.05.08.01.08 Commemorar el Dia
Cicles de
Internacional de la Gent Gran: 1 Vida
d’octubre, dedicat a la
reivindicació dels drets de les
persones grans

Ciutat

Octubre/2017

01.05.08.01.09 Replantejar i organitzar el
Cicles de
programa de sortides culturals i Vida
socials de vacances de la gent
gran en el marc del programa
“Sortim i Compartim”

Ciutat

Maig/2017

01.05.08.01.10 Replantejar els criteris
d’atorgament de subvencions
destinades a les entitats sense
ànim de lucre per a projectes i
activitats que fomenten la
participació de la gent gran

Cicles de
Vida

Ciutat

Desembre/2017

01.05.08.01.11 Augmentar el nombre d’entitats Cicles de
que participen en la
Vida
Coordinadora de Casals de la
Gent Gran

Ciutat

Octubre/2017

01.05.08.01.12 Reactivar el Consell Consultiu
de la Gent
Gran

Ciutat

Novembre/2017

Cicles de
Vida

2.2.1 Promoció de l’envelliment actiu
L’objectiu de la promoció de l’envelliment actiu és programa una sèrie d’activitats formatives, de
lleure, d’activació física i mental que es desenvolupen al llarg de tot l’any als equipaments
municipals i a altres espais en col·laboració amb les entitats de gent gran de la ciutat. Aquesta
programació vol promoure l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència com a eixos clau
en la millorar de la qualitat de vida de la gent gran
Envelliment actiu vol dir:
• Envellir amb bona salut
• Sentir- se realitzat amb allò que un fa
• Ser més independent a la vida quotidiana
• Estar més implicat com a ciutadà
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A través de les activats les persones grans poden :
• Desenvolupar habilitats i capacitats
• Compartir interessos
• Reforçar els lligam personals i socials evitant l’aïllament
• Prevenir la dependència: ampliant coneixements, capacitats (memòria, física) i reforçant
els hàbits saludables.
Aquests Tallers es realitzen als equipaments per a la gen 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 a les entitats de la ciutat promovent activitats
complementàries a les que elles es realitzen.
Per tal que aquest objectiu es dugui a terme es contracta una empresa externa per tal que faci
l’organització i la realització de les activitats formatives per a la gent gran per un període de 12
mesos i també dintre d’aquest contracte hi ha una part que es la contractació d’una persona a
mitja jornada per tal que faci obertura de l’equipament del Mercat de Sant Joan i faci les tasques
de informació i recepció. L’empresa que va guanyar el concurs a l’any 2017 va ser Esport 3
Sintagmia . El programa d’activitats formatives pretén treballar la formació i el coneixement, així
com la salut i la prevenció i en aquest sentit ha d’incloure una oferta diversa i de qualitat i que
doni resposta a les diferents necessitats de la gent gran amb l’objectiu de proporcionar una
formació de qualitat, continuada i diversa, que reculli les necessitats de les persones grans
•
•
•

Activitats relacionades amb la formació continuada i el coneixement: cursos d’idiomes,
tallers de lletres, noves tecnologies i TiC.
Activitats relacionades amb la formació artística: cicles de música, fotografia, dibuix i
pintura.
Activitats relacionades amb la salut i el benestar personal, l’autonomia i la prevenció de
la dependència: activitat física suau, tallers de salut, eines per al benestar personal.

Aquest programa es concreta en activitats, amb una previsió mínima de 750 hores anuals, que
es realitzaran a les sales - taller del Centre d’activitats per a la gent gran de l’Antic Mercat de
Sant Joan i dels altres equipaments de gent gran de la ciutat (Complex Sant Oleguer, Complex
Alexandra i Complex Parc central) i inclou el professorat, el suport a la coordinació de les
activitats, la programació i avaluació i els materials necessaris per al bon desenvolupament de
les activitats previstes, així com un servei de suport, a l’Antic Mercat de sant Joan, per a la
informació als participants i l’organització de tota l’estructura necessària per realitzar el
programa – aules, espais, necessitats logístiques, necessitats de material.
Aquest programa de la gent gran de caràcter social té com a màxim objectiu respondre a les
necessitats de la gent gran quan formació i sociabilitat i evitar-ne així l’aïllament.
Aquesta contractació externa es du a terme des de l’any 1998 , donant servei als equipaments
de gent gran de format totalment satisfactòria i de forma ininterrompuda al llarg d’aquest període
de temps. (adjuntem les memòries elaborades per l’empresa Esport 3, per trimestres de l’any
2017. Veure annex 3.1)
L’import del contracte de l’empresa a Esport 3 per les activitats i pel servei de consergeria i
informació a les tardes a l’Antic Mercat de Sant Joan a l’any 2017 va ser de 35.870,62 €.
També es promou l’envelliment actiu a traves d’un programa d’activitats que oferta Fundació
Caixa i que amb les activitats gratuïtes (Entrena’t, Viure en positiu, Despertar amb un somriure, i
Menys dolor més vida) als nostres equipaments es reforça el posicionament actiu de la gent
gran a partir d’entendre que significa el procés d’envelliment i com fer-hi front de forma positiva
així com ajuda al benestar persona i a la prevenció de les situacions de dependència en temes
tan importants com al son i el dolor.
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També amb la col·laboració de Fundació Caixa i dintre d’un programa que ells realitzen a les
seves seus, anomenat Serveis Comunitaris, es realitzen cursos d’iniciació i informàtica bàsica a
la seu del Casal Espai Caixa, impartits per la gent gran (3 formadors en total) adscrits a aquest
programa i del qual s’han pogut realitzar 4 tallers de 20 hores cada un i del qual s’ha pogut
beneficiar 56 persones en total a llarg de l’any 2017.
Festa Gran 2017
La festa gran va néixer ja fa 16 anys amb l’objectiu de Fomentar la participació de la gent gran,
donar visibilitat i reconèixer a les entitats i casals de la gent gran, 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 endeguem i que explicarem més endavant.
Aquesta XVI edició és la continuïtat de festes anterior amb per tal de dona protagonisme a la
gent gran i també compten amb la col·laboració per la seva organització de la Coordinadora de
Casals de Gent gran, amb la seva presència i suport, com amb participació en la mostra de les
diferents activitats que realitzen a les entitats. La programació sempre esta consensuada amb
ella ja que els Casals, les entitats de gent gran son els que realitzen moltes d’aquestes activitats
(veure annex 3.2. Programa Festa Gran).
Aquest any van sumar a la programació habitual les activitats que es van organitzar per la gent
gran Jornades e-informa sobre salut, tecnologia i esport.
Les Jornades e-informa neixen amb la voluntat d’aglutinar per primera vegada en el mateix
fòrum coneixements i experiències sobre la interrelació de la salut, la tecnologia i l’esport envers
el benestar de diferents col·lectius, que van organitzar la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859,
Parc Taulí Hospital Universitari, Car Catalan Esports Cluster Indescat.
També van col·laborar per primer cop el Club de Natació de Sabadell obrint la participació a
gent gran no associada a les activitats esportives habituals que realitzen en els dos
equipaments de la ciutat.
Les dades de participació als actes es calcula aproximadament en 4.000 persones.

2.2.2 Gestió dels equipaments municipals de Gent Gran
La gestió dels 4 equipaments de gent gran es porta des del servei Cicles de vida. Es fa la
programació de les activitats del quatre equipaments de gent gran i es realitza una publicació
trimestral tenint en compte els criteris abans esmentats amb el suport de l’Empresa Esport 3 i
també amb el personal adscrit a Vimusa segons descrivim a continuació (veure annex 3.3
Programes dels equipaments de Gent gran per trimestres).
Per a la gestió dels 4 equipaments cicles de vida a part del seu personal adscrit compta també
per a la gestió el personal adscrit a VIMUSA segons descriviu 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 168 habitatges, el complex de Sant
Oleguer a la zona centre de la ciutat amb 101 habitatges i el complex del Parc Central a la zona
sud de la ciutat amb 114 habitatges el que suposa un total de 383 habitatges.
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Aquests habitatges, adaptats i amb serveis de direcció, dinamització, consergeria i neteja,
compten també, amb un espai relacional per a la realització d’activitats destinades a les
persones residents i a la població de més de 65 anys de la ciutat 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-ne la qualitat de vida i fer prevenció
de les situacions de dependència. El Complex Sant Oleguer disposa, a més, de menjador.
Els habitatges estan concebuts per a gent gran amb autonomia, és a dir, que es valen per a les
activitats diàries sense dependre d’altres persones, són adaptats i ofereixen uns serveis comuns
propers que permeten a les persones residents desenvolupar al màxim les capacitats físiques,
mentals i allargar el temps en que amb petits suports externs poden continuar vivint en el
domicili.
Des del mes de febrer de l’any 2013 l’ajuntament te fet un encàrrec de gestió a l’empresa
municipal VIMUSA per a la gestió dels tres complexos.
El conveni que regula l’encàrrec de gestió, signat entre l’ajuntament i VIMUSA 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
La gestió dels tres complexos feta per l’empresa municipal VIMUSA, s’ha realitzat d’acord amb
els objectius i condicions contemplats en el conveni. El conveni aprovat per la Junta de Govern
Local, de 25 de gener de 2013, el qual preveu en el pacte setè les possibles pròrrogues per
períodes de dos anys. La propera renovació s’haurà de fer el proper mes de gener del 2019
(veure annex 3.4. Memòria de gestió dels Complexos residencials de Gent gran-Vimusa)

Entitats col·laboradores
Per tal de programar les activitats també hi comptem amb la col·laboració d’altres departaments
o serveis municipals, com Salut, Esport o Acció social, i la col·laboració es fa a través xerrades
de salut, activitats esportives o bé, també comptem amb la col·laboració de les treballadores
familiars per tal d’impartir els tallers de memòria o bé, l’empresa dels serveis de Tulstall/televida
fa xerrades sobre els serveis als quals poden accedir, i també per informació general del
funcionament dels canals per optar a tenir el servei de teleassistència.
També amb els equips d’infermeria dels diversos Centres d’assistència Primària de la ciutat
col·laboren aportant el 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 les juntes dels Casals de gent gran.
Les residències de la Ciutat de Sabadell, Serveis sociosanitaris Allegra col·laboren aporten el
personal tècnic per donar informació sobre la llei de la dependència, la nutrició, les auto-cures o
bé, impartint sessions pràctiques sobre la prevenció de caigudes amb el seu fisioterapeuta.
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Entitats ubicades als espais de gent gran
A cada un dels equipaments de gent gran hi ha alguna entitat que té la seu o bé realitza alguna
activitat en l’equipament el que fa que la nostra programació la puguem ampliar amb personal
del territori.
A l’Antic Mercat de Sant Joan hi té la seu l’AAVV Rambla Centre, l’Aula d’extensió universitària
per a la gent gran de Sabadell i també fa les 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 també programen
activitats conjuntes a més de les pròpies que realitzen allà.
Al Complex Sant Oleguer hi ha dues entitats la Coordinadora de Casals de Gent gran i l’AAVV
de Veïns Sant Oleguer Sol i Padrís.
Al Complex Parc Central realitzen diverses activitats per gent gran la vocalia de gent gran de
l’AAVV Campoamor.
Totes aquestes col·laboracions i programacions es poden veure en la programació que de
l’annex 3.3 esmentat anteriorment.
Organitzador

Antic mercat
Sant Oleguer Alexandra
de Sant Joan

Parc
Central

TOTAL

ESPORT 3
AUNTAMENT
VOLUNTARIAT
ENTITATS COL.
LA CAIXA
VIMUSA
AAVV RAMBLA
CG CAN RULL

15
5
12
3
3
4
15
0

12
5
6
1
2
0
0
0

7
9
0
11
3
0
0
22

2
3
7
12
5
0
7
0

36
22
25
27
13
4
22
22

TOTALS

57

26

52

36

171

Assistències

Antic mercat
Sant Oleguer Alexandra
de Sant Joan

Parc
Central

TOTAL

ESPORT 3
AJUNTAMENT
VOLUNTARIAT
ENTITATS COL.
LA CAIXA
VIMUSA
AAVV RAMBLA
CG CAN RULL

266
145
328
0
14
11
152
0

86
99
76
256
36
0
0
0

12
192
0
0
12
0
0
0

20
0
56
90
10
0
27
0

384
436
460
346
72
11
179
0

Totals

916

553

216

203

1.888
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Hores activitat
ESPORT 3
AJUNTAMENT
VOLUNTARIAT
ENTITATS COL.
LA CAIXA
VIMUSA
AAVV RAMBLA
CG CAN RULL
AAVV
CAMPOAMOR
Totals

Antic mercat
Sant Oleguer Alexandra
de Sant Joan

Parc
Central

TOTAL

276
146
252,5
0
50
12
530
0

142
103
209
198
22
0
0
0

77
233,3
0
99
18
0
0
534,3

15
14
147
212
53,3
0
0
0

510
496,3
608,5
509
143,3
12
530
534,3

0

0

0

295

295

1.266,5

674

961,6

736,3

3.638,4

2.2.3 Participació social: Consell Consultiu de la gent gran. Voluntariat Sènior
Consell Consultiu
L'últim quadrimestre d'any, amb previsió de la posada en marxa del consell consultiu de la gent
gran de Sabadell durant el 2018 s'ha realitzat la demanda expressa a les entitats i casals de
Gent Gran de presentació d'un representant de cadascuna d'elles per formar-ne part.
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 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

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 amb el suport tan
econòmic, amb l’atorgament de les subvencions pel desenvolupament de les activitats de curs,
com també fent l’acompanyament tècnic amb el personal del servei i donant formació
especialitzada a les juntes, així com recolzament tècnic de la Coordinadora de Casals de gent
Gran
A continuació exposem el llistat de totes les entitats amb les quals en algun moment al llarg de
l’any hem realitzat alguna gestió o formen part de la Coordinadora de Casals de gent gran.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Agrupació d’Avis de la Creu de Barberà ***
Associació Casal de Gent Gran Can Rull ***
Associació Casal de Gent Gran de Can Puiggener ***
Associació Club de Petanca de Jubilats i Pensionistes de Torre-romeu
Associació Cor de la Gent Gran de Sabadell ***
Associació Cultural Primer de Maig ***
Associació de Gent Gran Espai Caixa (Sabadell) ***
Associació de Jubilats i Pensionistes del Banc de Sabadell
Associació de Veïns de les Termes secció Gent Gran
Associació de veïns Campoamor secció Gent Gran***
Associació Gent Gran Casal Sabadell - Creu Alta ***
Associació Gent Gran Sabadell - Gràcia ***
Associació sènior de la Policia Municipal de Sabadell
Aula d'Extensió Universitària de Sabadell per a la Gent Gran
Casal de Jubilats i Pensionistes Avis de Gràcia
Casal de la Gent Gran de Torre-Romeu (Generalitat)***
Club d’Avis del Poblenou
Club d’Avis Plaça del Vallès ***
Club de Jubilats i Pensionistes de Can Deu
Club de Jubilats i Pensionistes de la Planada
Club de Jubilats i Pensionistes de la Ronda de Bellesguard ***
Club de Jubilats i Pensionistes del Sector Sud de Sabadell ***
Coordinadora de Casals d'Entitats de Gent Gran de Sabadell
Fundació Catalunya La Pedrera Fundació Especial
Grup d'activitats Sant Oleguer
Llar de Gent Gran Can Borgonyó-Concòrdia
Llar de Jubilats i Pensionistes Ca n'Oriac
Llar del Jubilat i Pensionista de Cifuentes (Club de Petanca Cifuentes) (no participen
coordinadora) Si local municipal.
29
Casal de Gent gran Arraona Merinals Casa dels Pins
30
Local Social Pensionista Torreromeu
31
Coral GG Cardines***
32
Coral GG Arco Iris***
33
Tria tu Teatre per Gent Gran
34
Amics de l’acordió***
35
Fundació Cívica Oreneta del Vallès***
36
Coral Roureda***
37
Casal de l’Amistat per la dona.
38
Cor de la gent gran de Sabadell
39
CCOO Secció Gent Gran***
40
Cor Alegria de viure Sabadell
Les entitats marcades en verd són entitats adherides a la Coordinadora.
En negre i asterisc són les entitats que ocupen locals no municipals però adherits a la
coordinadora(***).
En vermell són entitats donades de baixa o amb les quals hi ha nul·la relació.

Atencions, gestions i reunions realitzades 2017
Aquesta dada correspon a les reunions i gestions fora del marc de la coordinadora o bé
reunions i assessoraments relacionats amb els funcionament de les entitats o bé algunes
gestions per donar suport a la realització de les assemblees d’entitats o per últim alguna gestió
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relacionada amb alguna de les activitats d’entitats acompanyat a la regidora/regidor o bé
representant la institució municipal.
Resums atencions:
20 Assessoraments de 45 min aprox. per subvencions.
9 Reunions assessorament i control assemblees
40 visites a entitats
9 Altres reunions (Ca n’Oriac , Can Rull, Concòrdia)

La participació del Casals i entitats de gent gran
Dins d’aquestes entitats hi ha diferències notables amb els diversos graus de participació que
passarem a explicar a continuació.
Nivell alt: Són aquelles entitats que tenen una activitat alta un alt grau de participació respecte a
les activitats (programen més de 10 activitats diferents) i que superen els “300 socis” actius 150.
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, Planada 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 aquells casals que la seva participació podem, programen fins a 10 activitats o
menys). Tindrien una activitat mitjana. També participen de projectes comunitaris i col·laboren
amb la institució municipal de manera més puntual. I els socis estan per sota de les 200
persones actius uns 100. Es tractaria dels Casals de Ca n’Oriac, Les Termes, Creu de Barberà,
Can Deu, Can Puiggener.
Nivell baix: Aquest Casals són aquells que tot i tenir una llarga trajectòria i un llistat de socis
entre els 20 i els 80 socis , dades moltes vegades no actualitzades o desconegudes, no
programen gaires activitats i tenen problemes de participació, regeneració de les juntes, manca
de comunicació externa, problemes econòmics...Molts d’ells estan en procés de desaparició i es
mantenen per que hi ha una persona sola que lluita per tal que no desaparegui del tot.
Alguns d’aquests casals són: el casal de Torre romeu (de l’antic Centre cívic) ja desaparegut
per manca de lideratge, Poblenou amb greus problemes de programació i participació , Casal
Generalitat Roureda , el qual no té Junta de Govern i en ple procés de canvi de model per
esdevenir casals cívics, Casal del Sud sense lideratge, Cifuentes a l’espera d’una decisió
municipal sobre el seu local, Casal d’avis de Gràcia ubicat al Centre Cívic pràcticament
inexistent i Arraona Merinals dissolt des de fa ja 2 anys i sense referència al barri sobre gent
gran. Per ara l’únic referent és l’entitat de l’Associació de veïns del barri.
Hi ha també entitats petites que tenen entre els 20 fins a 50 socis/es com molt i que realitzen
activitats de caràcter específic i/o amb una temàtica molt concreta, no per això s’han de
menysprear. Com exemple la Coral Arco Iris i 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.
També hi ha entitats que tenen un caràcter especial perquè realitzen projectes adreçat al
col·lectiu de gent gran. Com per exemple la Fundació Cívico Oreneta del Vallès que realitza
taller 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
relacionats amb l’educació universitària permanent de les persones grans.
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Les entitats veïnals amb comissions de gent gran estan interessades darrerament en formar
part de la coordinadora de casals perquè hi tenen gent interessada en treballar i fer activitats i
projectes en favor del col·lectiu de gent gran. De moment comptem amb les comissions de Les
Termes i Campoamor de la zona sud de la ciutat.
Subvencions per a projectes i activitats de sensibilització social en l'àmbit de la gent
gran 2017
La finalitat de les subvencions és fomentar la participació, el benestar i la millora en la qualitat
de vida de la gent gran de Sabadell.
Subvencions atorgades l’any 2017:
Beneficiari
LLAR GENT GRAN CAN BORGONYÓ CONCÒRDIA
ASSOCIACIÓ GENT GRAN AGRUPACIÓ
CORAL AMICS DE L'ACORDIÓ
FUNDACIO CLUB NATACIÓ Sabadell

CLUB JUBILATS PLANADA DEL PINTOR
AGRUPACIÓ AVIS CREU DE BARBERÀ
COORDINADORA CASALS GENT GRAN
SABADELL
CLUB JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN
DEU
Tria TU TEATRE
CASAL AMISTAT PER LA DONA
CLUB JUBILATS I PENSIONISTES RONDA
BELLESGUARD
FUNDACIÓ PRIVADA CÍVICA L'ORENETA
DEL VALLÈS
LOCAL SOCIAL PENSIONISTA CIFUENTES
LOCAL SOCIAL PENSIONISTA
TORREROMEU
CLUB AVIS POBLE NOU
ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN CAN
PUIGGENER
AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GENT
GRAN
ASSOCIACIÓ CLUB AVIS PLAÇA VALLÈS
ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN CREU
ALTA
ASSOCIACIÓ CASAL GENT GRAN CAN
RULL
ASSOCIACIÓ GENT GRAN SABADELL
GRÀCIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL PRIMER DE MAIG
LLAR PENSIONISTES CA N'ORIACH
AGRUPACIÓ VEÏNS LES TERMES SECCIÓ
GENT GRAN
CORAL ARCO IRIS
CORAL LES CARDINES
TOTAL SUBVENCIÓ
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Import Concedit
1.185,75 €
620,58 €
310,29 €
1.014,65 €
620,58 €
4.654,31 €
1.551,44 €
620,58 €
930,86 €
2.172,01 €
2.792,59 €
310,29 €
1.241,15 €
1.241,15 €
1.551,44 €
5.585,18 €
1.241,15 €
1.200,00 €
2.094,00 €
600,00 €
800,00 €
942,00 €
1.490,00 €
680,00 €
550,00 €
36.000,00 €

A continuació s’exposa aproximadament els terminis del procés de les subvencions, sinó falla
cap data ni cap procediment administratiu. Cal tenir en compte dos aspectes importants la
primera que la convocatòria serà única per tot l’ajuntament i l’altra que de cara a la convocatòria
del 2019, en teoria, serà tot digitalitzat amb els certificats digitals corresponents i amb formularis
virtuals.
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.
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 dia a dia, a l’Antic Mercat de Sant Joan, tots els dilluns i
divendres d’11 a 13h (veure annex 3.5 Programa de formació entitats 2017)
Dades de participació:
80 persones als tallers
2 cursos d’informàtica a Ca n’Oriac i a Poblenou
30 assessoraments formals a entitats entre 40 i 60 minuts
24 assessoraments informals a entitats de menys de 15 minuts
Caminades saludables de la Unió Excursionista Sabadell
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 2017 les excursions matinals es van fer amb un desnivell gairebé nul, per la llera del rius
Ripoll i Llobregat per tal de poder facilitar la participació de les persones que no tenen costum
de caminar. 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 transport des de Sabadell.
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Dades de participació:
Inscripcions totals 1.159
Persones que han participat 257
42 participants al Rodal
117 a la Natura
98 han fet les dues Rodal i Natura
La Federació Coordinadora de Casals i Entitats de Gent 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 vol continuar treballant per consolidar i desenvolupar l'associacionisme de gent
gran, oferint el 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
comar com a socis de FATEC on col·laboren estretament per impulsar polítiques publiques
envers la gent gran.
Des de la creació, l'any 1983, i actualment amb 27 entitats adherides, la coordinadora té una
trajectòria i una presència social que l'ha feta esdevenir l'organització més representativa de la
gent gran de Sabadell .
Reunions durant l’any 2017:
10 reunions plenàries on participen totes les entitats adherides
17 reunions amb la seva junta
Participants totals/anuals de les reunions:
40 usuaris,360 participants a les reunions plenàries.
117 a les reunions de Junta directiva de l’entitat.
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 dos anys es fa a
continuació del Dia Internacional de la Gent Gran. A l’any 2017 va començar el 3 d’octubre, a
les 11 del matí, amb una matinal de cinema social a l’Auditori del Casal Pere Quart (però va
quedar anul·lat per la vaga general que és va proposar a causa dels incidents del referèndum
de l’ 1 d’octubre. I va acabar el diumenge 8 d’octubre L’acte central de la festa dels avis va tenir
lloc el diumenge dia 8 d’octubre, a 2/4 d’11 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 complex Alexandra amb una paella popular i un ball
de fi de festa. Al llarg de tota la setmana les entitats van anar a diverses residències de la ciutat
realitzant les actuacions de Teatre, Cant Coral, Coro Rociero (veure annex 3.6 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.
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Dades de participació:
400 persones participen a la Plaça Doctor Robert
10 Residencies Gaudeixen actuacions dels casals(900 residents)
100 Persones Teatre festa Avis
70 Persones Activitat esportiva a la Salut
200 Persones Plaça dels Avisi i les àvies
120 Persones Dinar de Germanor
8 reunions tècniques i de coordinació
Un Total de 35 Voluntaris val col·laborar en l’execució
Una altra activitat que promociona i que participa activament és el projecte de CANTAGRANS,
en el qual hi col·laborem des de fa 2 anys. Cantagrans és l’expansió dels Concerts de Nadal de
les persones grans que l’Ajuntament de Barcelona des de fa 14 anys porta duent 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.
L’Auditori de Barcelona continua organitzant cada any al voltant de les dates de Nadal el
Concert de Coral de gent gran on s’agrupen prop de 400 cantaires i assisteixen unes 1800
persones de públic.
Dades de participació:
75 cantaires de Sabadell
35 acompanyants
5 assajos a l’Auditori de Barcelona
6 reunions de coordinació i cantaires
Acompanyament d’un tècnic municipal pels viatges en autocar a Barcelona i 40 hores de
dedicació al projecte.
Campanyes de sensibilització i formació sobre els drets de la Gent Gran impulsades
per la Federació Coordinadora de Casals i Entitats de Gent Gran de Sabadell
Activitat de la Marató de TV3 / Oncologia Infantil Parc Taulí. Aquest any la coordinadora ha
realitzat un cartell genèric on les entitats que han volgut col·laborar amb aquesta causa
pugessin fer la publicitat amb una imatge unificada.
Cada entitat s’ha encarregat de decidir quin tipus d’activitats volia realitzar i com la volia fer ,
amb quins mitjans i recursos comptava...
La coordinadora s’encarregarà de recollir les aportacions de totes les entitats i de lliurar-lo en
forma de xec regal, o de compra directa de material a les diferents entitats a qui vagi destinat.
Aquest any s’ha destinat a la fundació de la marató i per la planta infantil d’oncologia de
l’hospital parc Taulí (per material sanitari encara per decidir).
Aquest any s’ha decidit realitzar actes descentralitzats als casals i cobrar una entrada voluntària
per col·laborar i repartir els diners entre les entitats benefiques.
El que si reclama la coordinadora és realitzar un acte d’agraïment més íntim amb les entitats i
els representants polítics de la ciutat i del Taulí.
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Dades de l’activitat:
Gestions 8
Reunions preparatòries 2,3
Falta participació o resum econòmic aconseguit
Tracta’m bé. Projecte que ha començat a caminar i que caldrà donar-li continuïtat. Hi
col·laboren els alumnes d’animació sociocultural del Ribot i Serra amb dos accions proposades
de moment: teatralitzar uns contes sobre el bon tracte de la gent gran editat per l’Ajuntament de
Solsona i una campanya publicitària potent de cartells als busos, tendes i edificis públics sobre
els valors i el civisme cap a les persones grans.

2.2.5 Projecte Ciutat Amiga de la gent gran
El 27 d’abril de 2017 s’aprova per unanimitat en sessió de Ple Municipal sol·licitar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sabadell per formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les
Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut per tal d’optimitzar i fer palès l’esforç
continu d’adaptació de la ciutat a les necessitats de les persones grans mitjançant un
compromís públic i explícit de millora contínua i poder compartir aquesta experiència amb la
d’altres ciutats amb les mateixes inquietuds.
Això implica la corresponent sol·licitud d’inscripció a l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
creadora de la Xarxa, que accepta la ciutat de Sabadell com a membre de la Xarxa a partir del 7
d’agost del 2017.
La Metodologia de la Xarxa Ciutats amigables amb les Persones Grans preveu les següents
fases de treball:
1) Planificació (any 1-2)
- Procés participatiu per l’elaboració de la diagnosi i de l’ avaluació inicial amb la implicació de
les persones grans.
- 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
2) Implementació (any 3-5)
- 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.
3) Avaluació del progrés (al final del 5è any)
- 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.
En aquest context durant l’any 2017 s’han pogut realitzar les següents accions previstes a la
fase de planificació:
•
•

•
•
•

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.
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).
4 tallers participatius amb professionals de diferents àmbits de l’Ajuntament durant el
mes de maig.
Recollida i avaluació de memòries i indicadors.
Diagnosi sobre les necessitats de la Gent Gran a Sabadell.
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En el marc d’aquest projecte durant el darrer any Sabadell també ha participat a la Jornada
formativa “Com ser una ciutat amigable amb les persones grans” celebrada a Manresa al mes
de juny.

2.2.6 Programa social de vacances “Sortim i Compartim”
L’any 2017 es va convocar el procediment obert per a la contractació del contracte administratiu
especial del programa de gent gran “Sortim i Compartim Sabadell 2017-2018”, per un valor
estimat del contracte de 1.183.998,00€ i un pressupost de licitació de 1.379.397,58 €, essent
l’IVA 239.399,58€ (veure annex 3.7 Programa Sortim i Compartim). El contracte es va adjudicar
a l’UTE VIAJES DUERO Y ZOETROPE, per un preu de 1.259.138,10€, del qual 218.528,10 €
corresponen al 21% d’IVA, i pels imports unitaris màxims següents:

Vacances conviure amb autocar
Caminadors i termalisme amb autocar

Preu unitari
sense IVA

Preu Unitari
IVA 21% Proposat
(IVA inclòs)

148,76 €

31,24€

180,00 €

280,78€

58,97€

339,75 €

89,38€

515,00€

111,94€

645,00€

Destinacions amb avió o AVE a la
425,62€
Península ibèrica, illes Canàries i Balears
Destinacions amb avió a països europeus
fora de la península on sigui vigent la tarja
533,06€
sanitària europea

El programa Sortim i Compartim pretén fomentar les sortides d’estades més curtes per a
promoure la participació de col·lectius amb més dificultat per situacions de predependència.
S’ha volgut donar especial importància a la dinamització sociocultural per treballar la cohesió de
grup i d’aquesta manera afavorir la sociabilitat per evitar l’aïllament. Al 2017 s’ha incorporat el
turisme de benestar físic i emocional a balnearis on, a més de la dinamització i sortides culturals
hi ha tallers per fomentar els hàbits saludables.
Les sortides amb els caminadors estan adreçades a totes les persones interessades en caminar
i gaudir del medi natural amb itineraris assequibles d’un màxim de 3 hores a un ritme assolible
pel grup. Aquesta sortida és compatible amb altres destinacions del programa i està organitzada
conjuntament amb la Unió Excursionista de Sabadell (UES).
Respecte a les sortides per Península i Europa, s’ha volgut potenciar les sortides culturals, amb
un centre d’interès i buscant ciutats que aportin algun valor afegit com que estiguin dins de
Xarxes antirumors, o Ciutats amigables amb la gent gran
Un altra novetat d’aquesta edició 2017 han estat les sortides a Europa, els Mercats nadalencs.
El programa està adreçat a persones de 60 a 64 anys que estiguin jubilats i a tots els majors de
65 anys.
El calendari d’aquesta edició va ser:
•

Inscripcions del 18 de juliol al 15 de setembre de 2017
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•

Acceptacions del 22 al 28 de setembre de 2017 per a les sortides de l’any 2017 i del 29
de setembre al 6 d’octubre de 2017 per a les sortides del primer semestre de l’any 2018

Els criteris per a l’adjudicació van ser els que es venien aplicant fins ara, és a dir prioritzant les
rendes més baixes, i les persones que no hagin fet viatges a edicions anteriors, tot tenint en
compte la disponibilitat de places en funció de les destinacions escollides. S’ha establert un
descompte del 50% i del 60%, sobre el preu, segons els casos, amb l’objectiu de facilitar la
participació de les persones amb menys recursos econòmics.
Sortides any 2017:
Estades

Destinació

Dates

Places
ofertes

Participants

Caminadors

Andorra

Del 16 al 21 d'octubre

50

40

Programa
Conviure

Peníscola

Del 23 al 26 d'octubre

53

43

Vallbona de les
Monges
Mercat de
Nadal
Budapest
Mercat de
Nadal
Budapest

Del 29 d'octubre al 3 de
novembre de 2017

59

57

del 18 al 23 de novembre

50

49

Del 16 al 21 de desembre

50

43

Del 5 al 10 de novembre

57

45

319

277

Termalisme
social
Mercat de Nadal
Budapest
Mercat de Nadal
Budapest
Estades
socioculturals a
Península

Sierra de
Cazorla

Total 2017

2.2.7 Commemoració del Dia Internacional de la Gent 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
dilluns 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). El benestar i la salut física va ser el tema escollit
d’aquet any com a eix temàtic de les activitats.
El programa d’actes es va iniciar, amb una xerrada i presentació del llibre Hàbits saludables a
càrrec D’agrupació Mutua i el tastet d’activitats del Mercat de Sant Joan i taller de cuina
saludable a càrrec dels alumnes del Prelaboral de Promoció econòmica i Salut mental del Vapor
Llonch. Aquestes activitat van ser molt interessant la participació tot i que molt millor que en
edicions anteriors encara ens queda arrossegar més gent i la coordinadora ha de fer un esforç
per implicar les entitats de gent gran.
Els actes centrals van tenir lloc a 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça del Doctor Robert. Van consistir
en una activitat saludable, una gimcana d’activitats físiques adaptades i un berenar saludable
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fet per residents a càrrec de les residències col·laboradores i un taller de musica i moviment
amb un animador adaptat a la gent gran amb dificultats de mobilitat i en general per tothom. L’
acte va tenir una participació aproximada de 400 persones

2.3

Solidaritat Intergeneracional

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
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 Ampliar les activitats
intergeneracionals en el marc
del Programa Ciutat i Escola

Cicles de
Vida

Ciutat

Setembre/2017

01.05.09.01.02 Fomentar activitats
intergeneracionals a l’antic
Mercat de Sant Joan

Cicles de
Vida

Ciutat

Desembre/2017

01.05.09.01.03 Promoure la interacció entre
les entitats de gent gran, les
ludoteques i esplais de la
ciutat.

Cicles de
Vida

Ciutat

Juliol/2017

01.05.09.01.04 Vetllar per posar en marxa
Cicles de
iniciatives de les escoles i
Vida
instituts que vulguin interactuar
amb gent gran

Ciutat

Juny/2017

Commemoració del Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre generacions
En el context del desenvolupament de les polítiques de promoció de l’envelliment actiu
s’assisteix a un creixent reconeixement de la importància de les relacions intergeneracionals i
de la necessitat d’impulsar programes intergeneracionals.
Els vincles intergeneracionals són fonamentals per establir relacions més satisfactòries i
basades en el respecte entre les diferents etapes del cicle vital, aconseguint aprendre i
comprendre cadascuna d’elles sense jutjar o discriminar.

Els principals beneficis dels vincles intergeneracionals es poden resumir en:
• Construir valors socials de solidaritat i respecte cap a totes les edats.
• Crear xarxes de suport per acompanyar els grups d’edat més vulnerables socialment.
• Aportar coneixements per combatre els mites i prejudicis en relació a la vellesa.
• Mantenir en les persones grans el paper de transmissores culturals.
En aquest sentit l’Ajuntament de Sabadell amb la col·laboració de Casals de Gent Gran de
Sabadell, l’AAVV de Sabadell Centre, Ràdio Sabadell-Vapor Llonch, la Residència SAR
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QUAVITAE i l’ Espai Jove Ludojove ha impulsat aquest any un recull d’activitats
intergeneracionals coincidint amb el dia europeu de la solidaritat entre les generacions que té
lloc el dia 29 d’abril (veure annex 3.9 Programa Dia europeu de la solidaritat entre generacions).
El programa ha inclòs una desena de propostes com ara la Jornada lúdica intergeneracional del
dia 28 d’abril a les 16.30h consistent en un espai de joc a la plaça de Sant Joan, on les famílies
van tenir l’oportunitat de jugar conjuntament, de manera que els adults van tenir l’ocasió de
jugar amb jocs de quan ells eren nens i poder ensenyar als més petits. Una altra activitat que
es va organitzar al Mercat de Sant Joan, el dia 20 a les 5 de la tarda, van ser els tallers per fer
galetes, punts de llibres i postals.
Els contes també van ser protagonistes del programes amb dues sessions a diferents escoles.
La primera, el dia 19 d’abril a l’escola Font Rosella, de 10 a 11 del matí, dins del programa
Ciutat i Escola, en la qual a través de l’explicació de contes breus es va promoure la relació
entre avis i néts, recuperant la figura de la gent gran rondallaire. La segona cita va ser el dia 25
d’abril al Mercat de Sant Joan de 17 a 18 h.
DIMARTS 18, 25 D’ABRIL i 2 DE MAIG
Aprendre amb la Gent gran
Activitat intergeneracional, en el marc del programa Ciutat i Escola, plantejada en 3 sessions
diferents que té com a objectiu promoure la comunicació i l’ intercanvi entre les diferents
generacions i les experiències vitals.
LLOC: Escola Joaquim Blume
HORA: De 10 a 11h
Organitza: Regidoria Cicles de Vida
Hi col·labora: Voluntariat sènior
DIMECRES 19 D’ABRIL
“Vet aquí una vegada”
Activitat intergeneracional, en el marc del programa Ciutat i Escola, en la qual amb l'explicació
de contes breus, coneguts o imaginaris, a càrrec dels avis i àvies, es promou la relació entre
avis i néts, es recupera la figura de la gent gran rondallaire i es promouen les tradicions.
LLOC: Escola Font Rosella.
HORA: De 10 a 11h
Organitza: Regidoria Cicles de Vida
Hi col·labora: Voluntariat sènior
DIJOUS 20 D’ ABRIL
Taller intergeneracional de realització de punts de llibres, postals i galetes adreçat a persones
grans i infants.
Taller d’elaboració de galetes a càrrec dels/les alumnes del taller prelaboral del Vapor Llonch.
Taller de punts de llibre a càrrec d’Assum Mateos. Taller de postals a càrrec de Daniel Córdoba.
Activitat oberta. Cal fer inscripció prèvia al Mercat de Sant Joan (Pl. Sant Joan, s/n).
LLOC: Antic Mercat de Mercat de Sant Joan (Pl. Sant Joan, s/n)
HORA: De 17 a 19 h
Organitza: Regidoria Cicles de Vida
Hi col·labora: Prelaboral Vapor Llonch i AAVV de Sabadell Centre.
DIMARTS 25 D’ABRIL
“Vet aquí una vegada” contes a càrrec de voluntaris i voluntàries del programa de gent gran.
LLOC: Mercat de Sant Joan
Activitat oberta
HORA: De 17 a 18 h
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Voluntariat sènior
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DIMECRES 26 D’ ABRIL
Tertúlia intergeneracional a Ràdio Sabadell
LLOC: Ràdio Sabadell
HORA: De 9.20 a 10.00h
Organitza: Ràdio Sabadell i Regidoria Cicles de Vida
DIMECRES 26 D’ABRIL
Activitat Intergeneracional amb joves de l’Espai Jove Ludojove i gent gran de la residència de
gent gran Sabadell Ciutat SAR QUAVITAE.
Els joves i grans compartiran una tarda de jocs de taula i converses.
LLOC: Residència Sabadell Ciutat SAR QUAVITAE
Acte tancat a residents i familiars.
HORA: De 18.00 a 19.30 h
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Residència SAR QUAVITAE, Espai Jove Ludojove
DIVENDRES 28 D’ABRIL
Jornada lúdica intergeneracional
Tarda de jocs tradicionals adreçada a tots els públics per generar vincles entre ciutadans i
ciutadanes de diferents generacions.
Es proposa aquest espai de joc a través del qual les famílies poden jugar conjuntament, de
manera que els adults tindran l’oportunitat de jugar amb jocs de quan ells eren nens i poden
ensenyar als més petits a jugar i gaudir-los.
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: De 16.30 a 18.30 h
Organitza: Regidoria Cicles de Vida
(annex posar foto programa del DUDI
Adolescents
Activitats intergeneracionals: Un dels espais ha estat la celebració de sessions de quintos a
càrrec d'alumnes, on han organitzat, dinamitzat i amenitzat la sessió tant a residències de la
ciutat i als espais/complexos.
Serveis comunitaris: Aquest any s'ha treballat en la preparació de serveis comunitaris on els i
les adolescents de la ciutat poden desenvolupar una tasca d'aprenentatge servei cap al
col·lectiu de la gent gran. En col·laboració amb residències de la ciutat i els equipaments
municipals, s'ha coordinat des del servei aquests projectes que cadascú podia oferir en previsió
de començar-los a executar a principis de curs 2017-2018:
•
•
•
•
•
•

Juguem–Ens movem
Gaudim de la ciutat
Cantem
Ús pràctic dels telèfons mòbils (Mercat Sant Joan, Sant Oleguer, Parc Central)
Una vida, una història
Música i expressió

Aprendre amb la Gent Gran i Vet aquí una vegada
Vet aquí una vegada. Es tracta d’una activitat en la que mitjançant l’explicació de contes breus,
coneguts o imaginaris, a càrrec 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
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l’any 2017 s’ha portat a terme aquesta activitat amb 316 infants participants de 10 escoles, 8
d’elles públiques i 2 d’elles concertades.
Aprendre amb la Gent Gran. És una activitat plantejada en 3 sessions diferents que té com a
objectiu promoure la comunicació i l’intercanvi entre les diferents generacions i les seves
experiències vitals. Durant l’any 2017 aquesta activitat s’ha portat a terme a l’escola Mas
Boadella, Enric Casassas, Gaudí, Joaquim Blume i Pau Casals i han participat un total de 250
infants. Les activitats “Aprendre amb la Gent Gran” i “Vet aquí una vegada” es realitzen en el
marc del programa Ciutat i Escola.
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