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Objectius generals 

 Assolir la ciutadania plena amb equitat i igualtat 

d’oportunitats 

 Assolir una vida autònoma mitjançant el seu 

apoderament 

 Evitar processos d’exclusió social 

 Construir comunitat arrelada al territori contribuint a la 

cohesió social de la ciutat i del país  

 Transformar en imatge positiva els barris de Badalona 

Sud 

 



Programes d’actuació 2017 

Consolidar i donar estabilitat als projectes i programes 
perquè puguin tenir un impacte real i transformador en la 
població i garantir-ne la qualitat mitjançant l’avaluació de 
l’impacte  

Planificar,  definir i construir amb la ciutadania i els agents 
socials del territori estratègies, programes i actuacions 
vinculant-les amb la xarxa territorial dels serveis públics, 
entitats i institucions 



• Programa de Normalització prelaboral flexible i adaptat a 
les persones amb drogodependències en actiu  

ENGANXA'T  

AL TREBALL  

• Programa de  revisions oftalmològiques en els centres 
educatius per detecció i tractament de defectes visuals 

REVISIONS 
OFTALMOLÒGIQUES 

• Programa de foment dels hàbits saludables per a la 
població de Badalona Sud 

• Programa de salut mental 

PROGRAMA  
DE SALUT 

COMUNITÀRIA 

• Programes terapèutics de Suport Psicològic, Servei de 
Logopèdia i Servei de Psicomotricitat dirigit als centres 
educatius 

ATENCIÓ 
TERAPÈUTICA I 

SUPORT EDUCATIU 

Promoció de les persones-Salut 



 

•Programa d'inserció sociolaboral  destinat a famílies del programa 
Caixaproinfància i població DEL TERRITORI 

•Prospecció empresarial i desenvolupament de tres accions 
formatives 

PROGRAMA INCORPORA 
I PUNT FORMATIU 

 

• Inserció de treballadors de Plans d'Ocupació per a donar 
suport als diferents projectes que es desenvolupen en el 
marc del CBS 

PROGRAMA PROMOCIÓ 
CONTRACTACIÓ 
LABORAL PLANS 

D'OCUPACIÓ 

• Desenvolupament de jornades anuals amb la coordinació 
d’agents d’ocupació de la ciutat, destinat a les empreses pel 
foment de la Responsabilitat Social Corporativa 

JORNADA 
BADALONA 

SOCIALMENT 
RESPONSABLE 

• Tallers i accions formatives: cursos de llengües, tallers 
d'informàtica, gimnàs per adults, Taller de memòria, 
d'hàbits alimentaris... 

TALLERS I FORMACIONS 
PUNTUALS 

Promoció de les persones-Ocupació 



• Servei d'atenció i assessorament que facilita la 
integració de les persones nouvingudes i la seva 
autonomia, per afavorir processos d' integració social.  

• Servei de mediació intercultural 

• Servei d’assessorament jurídic 

SERVEI D'INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT A PERSONES 

NOUVINGUDES 

• Servei d'informació, assessorament i atenció per a 
dones, principalment víctimes de violència de gènere. 

• Dinamització de grups de dones del territori 
ESPAI DE DONES 

Promoció de les persones 



Àmbit 
promoció 

de les 
persones 

Taula 
d’Ocupació  

Grup Motor 
Incorpora 

Comissió de 
salut 

Grup 
interdiscipli
nari de salut 

Grup de 
dones 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 



• Prevenir i reduir l'absentisme escolar als centres d'educació primària i 
secundària dels Barris de Badalona Sud. 
Fomentar un treball integrat entre tots els agents que poden incidir en 
la millora de l'escolarització 

PROGRAMA DE SUPORT A 
L'ESCOLARITZACIÓ 

• Prevenir i reduir l'absentisme escolar als centres d'educació primària i 
secundària de la Població Gitana dels  Barris de Badalona Sud 

PROJECTE DE PROMOTORES 
ESCOLARS 

• Treball amb famílies en el marc del programa Caixa Proinfància 

• Desenvolupament de processos amb menors i famílies en risc 
d'exclusió social.  

• Elaboració de pla de treball i incorporació a la xarxa de menors i 
famílies 

SUPORT A FAMÍLIES I XARXA 
D’AJUDES 

• Fomentar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus 
fills i filles i la participació en el funcionament dels centres i a les 
entitats i xarxes educatives del seu territori 

PROJECTE D'ÀMBIT 
COMUNITARI AMB FAMÍLIES 

Àmbit socioeducatiu 



•Activitats extraescolars esportives per ampliar els espais 
d'educació en l'àmbit no formal pels menors i joves de Badalona 
Sud. 
Accions amb grups de joves incorporant-los com ajudants de 
monitors i fomentant el retorn a la formació a través de l'esport 

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

ESPORTIVES 

•Campus esportiu en el període de vacances de setmana santa 
que vincula com a monitors els joves que estan desenvolupant 
tasques d'ajudant de monitors a les extraescolars 

CAMPUS ESPORTIU 
D'ESTIU 

 

•Actuacions de  lleure educatiu en període de vacances escolars  
CASAL DE VACANCES 

 

•Actuacions esportives de lleure educatiu en període de 
vacances escolars d’estiu 

CAMPUS ESPORTIU DE 
SETMANA SANTA 

 

Àmbit socioeducatiu 



• Incrementar l’oferta d’activitats per a l’alumnat del barri i les seves 
famílies per tal de millorar el rendiment acadèmic, les competències 
bàsiques i les habilitats socials per prevenir el fracàs i 
l’abandonament escolar 

ENTORN ESCOLA 

• "QUEDEM DESPRÉS DE CLASSE"Projecte de conciliació de la vida 
familiar i laboral amb un espai d’atenció als menors amb reforç 
educatiu i  activitats de vacances 

•Programa d’acompanyament en l’etapa de transició a la ESO.  

•Activitats formatives per adults en el marc de les noves tecnologies. 

 

PROGRAMES EDUCATIUS 
PER A LA CIBERCAIXA 

 

•Promoure actuacions en els centres educatius que fomentin l'hàbit 
de la lectura entre els infants i joves. 
Organització de la festa de Sant Jordi, amb la participació de tots els 
centres educatius i entitats, com una actuació emblemàtica del 
territori. 

PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ DE SANT 

JORDI 

 

•Promoure espais educatius que vinculin els espais formals i no 
formals en el marc del programa escola a temps complert. 

PROGRAMA ESCOLA A 
TEMPS COMPLERT 

Àmbit socioeducatiu 



ÀMBIT 
SOCIOEDUCATIU 

MENORS I 
FAMÍLIES 

 

XARXA 
TERRITORIAL 
PROINFÀNCIA 

 

EQUIP TÈCNIC 
DE SUPORT A 
L’ERSCOLARI

TZACIÓ 

SANT JORDI  
A BADALONA 

SUD  
 

ATENCIÓ 
TERAPÈUTICA 

I SUPORT 
EDUCATIU 

ESTIU ACTIU 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 



• Dinamització de l’hort urbà del pati de l'escola 
Baldomer Solà per a la promoció de la 
convivència, el civisme i els hàbits saludables 

HORT URBÀ 
COMUNITARI 

• Suport i acompanyament a diverses activitats i 
celebracions comunitàries diferents 

SUPORT ACTIVITATS 
COMUNITÀRIES 

DIVERSES 

• Oferir mesures alternatives de serveis a la 
comunitat de persones amb mesures penals i 
mesures normativa de convivència 

MESURES DE SERVEIS 
A LA COMUNITAT 

• Participació com a membres del PICI per 
generar un model d’intervenció comunitària i 
intercultural al territori 

PROGRAMA 
D'INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA 

INTERCULTURAL (ICI) 

Comunitat i convivència 



• Desenvolupament d’una intervenció integral en els 
blocs de pisos per garantir el dret als serveis bàsics, 
millorar les relacions de les comunitats de veïns i 
veïnes i incidir en el benestar i la qualitat de vida de 
les persones que hi viuen 

BLOC A BLOC 
RECUPEREM EL 

BARRI 

• Creació d’un equip d’educadors de carrer que portin a 
terme un programa d’intervenció amb joves i 
adolescents en medi obert amb l’objectiu d’oferir-los 
opcions que possibilitin el canvi cap a la seva inserció 
social activa mitjançant processos educatius i 
d’acompanyament 

EDUCADORS DE 
CARRER 

Comunitat i convivència 



ÀMBIT 
COMUNITARI I 

DE 
CONVIVÈNCIA 

TAULA DE 
CONVIVÈNCIA 

GRUP DE NUCLI  
PICI 

TAULES DE 
TREBALL 

COMUNITARI 
DIVERSES 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 



Gestió i organització 

Objectius 2017 

 Millorar l’eficiència en els processos i procediments 
planificant, ordenant i agilitzant els circuits, 
responsabilitats i tasques alhora que garantir la seva 
qualitat  

 Ampliar fonts de finançament i incrementar el pressupost 
per al desenvolupament dels programes d’actuació  

 Optimitzar i planificar els recursos humans a les necessitats 
de la tasca a desenvolupar 

 Posicionar el Consorci com un instrument útil, referent i 
innovador i obrir-lo tant a nivell territorial i social, com a 
nivell de les administracions participants perquè tingui un 
reconeixement ampli que li permeti actuar amb estabilitat 
i professionalitat 

 Garantir la transparència en les polítiques i els 
procediments  

 



Gestió i organització 

Actuacions 2017 

Reforçament de la unitat administrativa i jurídica per poder portar a terme amb més 
agilitat i seguretat jurídica els procediments administratius 

Creació d’eines per a la planificació organitzativa: plànings de processos i 
procediments, plans de treball individuals, planificació anual de les tasques dels plans 
d’ocupació 

Creació d’aliances amb altres administracions per augmentar el pressupost ordinari del 
Consorci: aliances amb la Diputació de Barcelona, adscripció a l’Associació Catalana de 
Municipis i ampliació de la col·laboració amb entitats bancàries 

Actualitzar les eines de comunicació i adaptar-les a la Llei de transparència 

Elaborar un document de presentació del CBS i una memòria anual 


