INTRODUCCIÓ

Des del grup de Sobirania reproductiva i de Cures de la Crida, conjuntament amb persones
d’entitats com Justa Revolta i col·lectius de la ciutat com el Col·lectiu de treballadores de
l’empresa CLECE i CGT, hem creat aquest document amb la humil intenció de fer una guia
que ens serveixi a nosaltres i que també pugui ser útil a les persones que estan treballant
des de l’ajuntament, per no perdre el rumb amb les dificultats que suposa el dia a dia de
la Institució.
Aquest text consta de propostes de millora que hem extret del nostre programa i que
creiem necessàries i factibles de ser impulsades des de l’ajuntament -especialment des de
les regidories d’Acció Social, Salut i Drets Civils- tot i que algunes propostes haurien de ser
compartides amb altres regidories.
Aquest document és obert i ampliable; alguns punts volen ser la base per a un debat de
com dur a terme algunes de les propostes, altres punts pensem que són propostes més
simples i fàcils d’aplicar.
Des de la Crida creiem que les polítiques han de ser transversals. Així mateix han de
superar l’organització institucional, basant-se en el diagnòstic de les necessitats i dels
recursos del municipi i implicant-hi els diferents serveis, entitats i col·lectius de la ciutat;
només així poden tenir un impacte real en la qualitat de vida de les persones. Creiem que
la política ens l’hem de fer nostra, per contribuir ai col·lectivitzar el benestar.

1. Benestar social - Serveis Socials de base
A Sabadell hi ha 16 punts d’atenció de serveis socials, integrats en els Centres d’Atenció
Primària de cada barri. Cada equip està format per treballadores i treballadors socials,
educadors/es socials, personal administratiu i treballadores familiars, que actualment
estan contractades majoritàriament per l’empresa CLECE (servei externalitzat).
En els CAP, els equips socials i els sanitaris comparteixen espai físic i aquesta organització
és coneguda com a sistema sociosanitari que fou pionera a Catalunya a la dècada dels
80. El seu objectiu és poder oferir una atenció integral a les persones, des de diferents
disciplines.
La realitat, però, és que aquest sistema ha anat perdent la seva essència inicial; el treball
compartit i transversal dels i de les professionals de les diferents disciplines ha anat decaient
en el temps per diversos motius, entre ells: la complexitat de la coordinació entre diferents
disciplines, la alta pressió assistencial i la voluntat política. Aquest model sociosanitari,
en que la prevenció social era contemplada, ha derivat en una atenció individualitzada i
principalment assistencialista on la gestió de recursos econòmics és la principal tasca de la
majoria dels i de les professionals.

Propostes de millora:
Cal caminar cap a un canvi de model en la gestió dels Serveis Socials, per tal que garanteixin
mesures que no cronifiquin la desigualtat i apoderin les persones per a viure en un entorn
de justícia social. Proposem començar per:
- Treballar des dels equips de Serveis Socials de base amb una perspectiva holística i
comunitària, potenciant els recursos comunitaris existents als mateixos barris o donant-ne
suport a la creació d’altres que es considerin adients.
- Potenciar la participació comunitària, des de les associacions de veïnes i altres entitats
dels barris.
- Treballar amb complements de renda perquè les persones i famílies puguin administrarse autònomament per cobrir necessitats immediates i deixar d’administrar prestacions
econòmiques genèriques i controlades. Les prestacions relacionades amb demandes d’accés
a drets bàsics (habitatge, educació, etc) podrien ser gestionades des dels departaments
municipals corresponents amb la lògica de la garantia de drets.
- Municipalitzar la gestió del servei a l’atenció domiciliària de Sabadell, actualment
externalitzat a l’empresa CLECE.

2. Salut
2.1 Salut Comunitària
La salut ha d’entendre’s com una qüestió comunitària, arrelada als territoris i responsabilitat
de totes les persones. Cal treballar per a generar espais multidisciplinars que la potenciïn
des de múltiples enfocaments.
Propostes de millora:
- Formar el personal de Serveis Socials per que puguin actuar com a agents de salut
comunitaris als CAP i altres dispositius sanitaris.
- Oferir formació a les professionals socials i sanitàries dels CAP i de l’Hospital i a les
professionals de salut municipals en la detecció i derivació de casos de violència de gènere
i en temes de gènere i salut.
- Dur a terme campanyes d’informació i sensibilització en gènere i salut i violència de
gènere adreçades a la població en general i específicament a persones que n’han estat
afectades.
- Introduir sistemàticament la perspectiva de Sobirania Alimentària i d’alimentació crítica
i responsable en les intervencions educatives i de prevenció que s’adrecen a la comunitat
i que es duen a terme des del Servei Municipal de Salut.

- Ampliar el treball comunitari de promoció de la salut amb la perspectiva social. Recuperar
el treball multidisciplinari que s’havia fet conjuntament per part de professionals del Servei
de Salut Municipal i de Serveis Socials de base.
- Promoure Taules Interdisciplinàries de Promoció de la Salut als barris més desafavorits
socialment per tal d’elaborar un diagnòstic comunitari, prioritzar les necessitats de salut,
elaborar propostes d’actuació per promocionar la salut i prevenir els problemes de salut
més prevalents. Donar suport a la realització i avaluació d’aquests projectes de Promoció
de la Salut. En aquestes taules, cal la implicació de les persones que actuïn com a agent de
salut però cal també un suport des de la Institució. Els agents implicats a les taules serien:
el Servei de Salut Municipal, especialment la Unitat de Promoció de la Salut que ja treballa
als barris, els Serveis Socials de Primària, les professionals d’Atenció Primària dels CAP,
les entitats i associacions dedicades a la salut integrativa (punt de vista bio-psico-social),
les farmàcies i la pròpia Comunitat que ha de tenir el paper protagonista en la cura i
millora de la pròpia Salut.
- Potenciar la creació de Xarxes de Salut amb agents de Salut comunitaris específics per
tal de generar dinàmiques de suport i sensibilització de diversos temes relacionats amb la
salut. La lògica és que la ciutadania sensibilitzi i treballi per fomentar hàbits saludables entre
les persones de la seva comunitat/grup social: dones lactants que promoguin la lactància
materna entre altres dones; joves interessades i interessats a fer tasques educatives de
prevenció en el consum d’alcohol i d’altres drogues; mares i pares que vulguin transmetre
experiències d’educació per a la salut adreçades a infants i adolescents; persones jubilades
que vulguin motivar a altres persones grans a viure de manera saludable etc.
2.2. Atenció hospitalària. Consorci hospitalari Taulí
El deteriorament de la Sanitat Pública i les retallades han suposat una dràstica disminució
de recursos pels Centres Hospitalaris. Al Consorci Sanitari del Taulí això s’està traduint en
un procés encobert d’externalitzacions.
Propostes de millora, des de la municipalitat:
- Manifestar-se en contra de les derivacions d’usuàries a centres hospitalaris privats,
potenciar la reapropiació i la optimització dels recursos sanitaris públics i reivindicar els
recursos i les infraestructures suficients per a l’hospital.
- Donar suport a la lluita dels i les treballadores per a la garantia dels seus drets laborals;
la satisfacció d’aquests drets pot contribuir a la prevenció del burnout i repercutir en una
millor qualitat de l’atenció que s’ofereixi a les persones usuàries.
- Instar a la revisió de sous de directius que no han parat de créixer malgrat la crisi: un
increment de 3,42% de poder adquisitiu mentre la resta de personal ha perdut entre un
4,72 i un 8,56%, segons dades de l’escola de negocis EADA del 2013.
- Potenciar l’Estalvi de recursos econòmics sense baixar la qualitat dels serveis, com
mancomunar-los o promocionar la utilització de fàrmacs genèrics.

- Reivindicar el descol·lapsament de les urgències: el tancament de llits ha fet que els serveis
d’urgències es col·lapsin i que hi hagi persones malaltes que passen dies en una llitera i
al passadís (20-30 malalts passen més de 24 hores a urgències). S’ha tancat 126 llits en
tres anys. Hi ha un compromís (d’abril de 2015) de crear un grup de treball per analitzar
i trobar solucions al col·lapse de les urgències a l’hospital, que han d’anar a encaminades
obligatòriament a obrir més llits per poder drenar les persones retingudes a urgències.
- Exigir la disminució de les llistes d’espera que generen retard en la resolució de patologies,
augment de l’estrès, desconfort i desconfiança de les persones amb el sistema sanitari
públic.
- Incidir en el Servei Català de la Salut per recuperar el pressupost hospitalari necessari
per oferir uns serveis sanitaris de millor qualitat.

3. Igualtat, gènere i violències
La desigualtat entre homes i dones, les relacions basades en un marc referencial patriarcal
i les violències que d’aquest se’n deriven són una realitat a casa nostra.
Per a fer polítiques municipals d’igualtat enfocades a garantir relacions lliures de violència,
calen polítiques transversals que integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la
política i la societat. Cal prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones heterosexuals,
les dones lesbianes, els gais, les transsexuals i les intersexe. Cal també tenir en compte les
diverses realitats de les dones de la ciutat des d’una mirada que interseccioni classe, origen
cultural, edat, etc i les necessitats lligades a la reconquesta de la Sobirania Reproductiva
i de Cures.
3.1 Prevenció i atenció a violències masclistes
Propostes de millora:
- Municipalitzar i ampliar el personal que treballa al CAD, en que hi ha personal contractat
a través d’empresa i personal funcionari. Les diferències en les condicions laborals entre
unes i altres creen greuge comparatiu i incomoditat.
- Garantir l’accés universal al CAD, independentment del padró, per a col·lectius específics
(per exemple treballadores sexuals).
- Crear programes de prevenció i atenció de violència ascendent.
- Crear programes d’atenció psicopedagògica per a infants en situacions de violència.
- Crear un espai específic i independent del CAD per començar a treballar en la identificació,
prevenció i atenció als homes que exerceixen de violència masclista.
-Planificar els programes (tallers, actes, diades, etc.) a partir dels objectius que es vulguin

assolir i des de demandes de les persones que utilitzen els serveis, enlloc de fer-ho de
manera aleatòria sense cap fil conductor.
- Recuperar els tallers d’autodefensa per a dones des d’una doble vessant d’apoderament
psicològic i físic.
- Recuperar la coordinació de la Consulta Psico-jove del Servei de Joventut amb el CAD i
amb Serveis Socials amb l’objectiu d’agilitzar la derivació de casos de violència masclista
en joves en que es detecta una necessitat d’atenció i d’orientació.
- Facilitar eines per a la detecció de casos de violència fent formació a professionals de
diferents àmbits (educació, salut, serveis socials...).
- Reivindicar el servei d’atenció psicològica d’urgència en casos de violència en els serveis
que recullen les denúncies.
- Recuperar la recollida de denúncies de violència masclista per part de la Policia Municipal
(va deixar de fer-se quan el Servei d’Atenció a la Víctima va deixar d’existir i va passar
a ser pràcticament de manera exclusiva competència dels Mossos d’Esquadra) i treballar
per un servei especialitzat, de proximitat, i amb la formació necessària en el tema de
violències masclistes.
3.2. Igualtat
Propostes de millora:
- Fer treball de sensibilització durant tot l’any, no només durant les campanyes o diades,
des de diferents mitjans: xarxes socials, mitjans de comunicació locals, activitats culturals,
etc.
- Fer formació a professorat en temes d’igualtat, per treballar amb l’alumnat a l’aula,
mitjançant projectes transversals.
- Recuperar els punts d’informació juvenil als centres educatius i espais d’oci amb persones
de referència durant tot el curs per sensibilitzar l’alumnat adolescent, entre altres, sobre
violències. El horari de pati podria ser un espai on una persona jove, formada en igualtat
i violències, faci treball preventiu amb l’alumnat (en llenguatge no sexista, actituds no
sexistes etc.).

3.3. Gènere
3.3.1. Taules i Serveis Municipals
Propostes de millora:
- Incorporar a l’Ajuntament un espai per a la recerca i la investigació en temes de gènere,
que complementi la tasca de sensibilització, prevenció i atenció en temes de violències i
per a la promoció de la igualtat entre homes i dones.
- Repensar la Taula d’igualtat perquè sigui vinculant i es pensin línies de treball i actuació
(anant més enllà d’actes o gestió de materials per al 8 de març o el 25 de novembre).
Entenem que a la ciutat hi ha diferents entitats que treballen per millorar les condicions
de vida de les dones i que poden contribuir al treball per a la igualtat que es fa des de
l’Ajuntament.
- Avaluar i millorar el Protocol de Violència i reforçar la formació dels i de les professionals
que participen en el circuit de violència. Possibles projectes per treballar en prevenció:
Acord Ciutadà del Vallès, xarxa d’escoles coeducatives
- Incorporar a l’àmbit de la prevenció de violències masclistes eines i dispositius comunitaris
que entrecreuin el gènere amb altres dimensions (classe social, origen cultural, etc).
- Fer política activa de sancions a la publicitat sexista que es faci a Sabadell, com ara a
zones d’oci o comercials.
- Crear una Oficina per a la no discriminació d’informació i assessorament per temes
de violència homofòbica. Recuperar el treball fet des de Drets Civils i mirar quines
discriminacions hi ha a la ciutat per impulsar les accions que es considerin adients.
- Formar als i a les professionals de l’àrea d’Igualtat amb temes de LGTBI i violències.
3.3.2. Ciutat i igualtat de gènere
Propostes de millora:
- Adequar els espais públics per minimitzar els riscos i la percepció d’inseguretat des de
la perspectiva de gènere, per exemple revisar la il·luminació dels carrers, la visibilitat, la
mobilitat (segura i accessible) per disminuir el risc de violència masclista.
- Promoure el transport públic amb ampliació d’horaris i circuits que facilitin les tasques
productives i reproductives.
- Garantir que als parcs infantils -tant a les noves infraestructures com en les ja creades –
els espais estiguin adaptats a criatures amb discapacitats.
- Promoure esports mixtes i femenins i fomentar l’esport de base basat en la coeducació

(programa formació d’entrenadors/es, etc.).
- Incorporar a la Promoció Econòmica (Vapor Llonch, Cal Molins) assessorament en plans d’igualtat
i protocols d’assetjament.
- Promoure polítiques d’usos del temps i fer campanyes de coresponsabilitat en les tasques de
reproducció i cures.
- Informació (per exemple des de l’hospital) als nous pares i mares per promocionar la
coresponsabilitat en les tasques de cures i educació als infants i l’accés al permís de paternitat.
3.3.3. Ètica i responsabilitat pública des de l’Administració
Propostes de millora:
- Avaluar el Pla d’Igualtat i les polítiques del temps.
- Tenir cura que futurs convenis col·lectius dels/les treballadors/es municipals contemplin la
perspectiva de gènere en tots els àmbits.
- Vetllar per la no existència de llenguatge sexista a cap Servei de l’Ajuntament.
- Incorporar la perspectiva de gènere als requisits per a concursos públics, subvencions o
concessions i impulsar aquelles empreses o entitats que tinguin un Pla d’Igualtat, encara que
no sigui obligatori per llei. Revisar que les empreses no tinguin un ventall salarial entre homes
i dones superior al 10%. Valorar negativament que les empreses o entitats no compleixin les
mesures pertinents davant sentències per assetjament sexual, per raó de sexe, etc. I valorar-ne
positivament que tinguin un protocol contra l’assetjament.
3.3.4. Drets sexuals i reproductius
Propostes de millora:
- Que la prevenció dels riscos i els programes educatius en temes de salut sexual i reproductiva
siguin des del plaer, les relacions igualitàries, la diversitat d’opcions sexuals etc.
- Realitzar campanyes d’informació de drets sexuals i reproductius.
- Reivindicar al Servei Català de Salut la reproducció assistida a tota dona en edat fèrtil.
- Potenciar els programes d’accés a les mesures de prevenció de l’embaràs no desitjat i les
infeccions de transmissió sexual (màquines de preservatius accessibles i assequibles, per exemple)
- Garantir que les menors de 18 anys puguin avortar a tots els centres mèdics.

