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EL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

El Centre de Formació i Prevenció és una entitat d’iniciativa social que ha participat des de 
1979, any de  la constitució dels primers Ajuntaments elegits democràticament, en programes 
d’atenció especialitzada en col·lectius en risc d’exclusió social a la comarca del Maresme.

Contacte: Centre de Formació i Prevenció. Carrer Sant Antoni 86, 4a. planta, oficina 23.
Tel: 93 755 36 04. Fax: 93 755 36 05 / cfp@cenforpre.org  /  cenforpre.org

Persona responsable: Jaume Clupés i Horta, Director General.

Data de constitució i forma jurídica:  L’Associació Centre de Formació i Prevenció (CFP) es 
crea el dia 1 de Febrer de 1979 a la ciutat de Mataró, i està inscrita, amb el nº 3765, al registre 
d’associacions. El CFP és una Associació d’Iniciativa Social declarada Entitat d’Utilitat Pública 
des de l’any 1983.

Missió i sectors d’intervenció:  El nostre àmbit d’actuació  és la prevenció i el tractament dels 
problemes d’inadaptació psicosocial i de salut mental de les persones, l’estudi, la investigació, 
la difusió, el desvetllament de la consciència pública així com el suport public i privat per tal 
d’assolir aquests objectius.

Atenem a la infància en situació de desemparament,  infància i adolescència en risc psicosocial, 
realitzant programes de prevenció i vetllant pel compliment de les lleis d’atenció a la infància i 
els acords de la convenció sobre el drets de l’infant (aprovada per les Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1989).

Finançament: Per dur a terme les nostres activitats el CFP es nodreix de les aportacions i 
suport tant de les administracions públiques com d’entitats privades. En aquest sentit, el CFP 
compta amb diferents convenis, contractes i acords de col·laboració:

- Generalitat de Catalunya.
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Atenció a la Infància i  
   l’Adolescència. Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu.
- Departament d’Ensenyament.
- Departament de Salut. Servei Català de la Salut.
- Ajuntament de Mataró.
- Ajuntament de Premià de Mar.
- Càritas Interparroquial de Mataró .
- Obra Social La Caixa. 
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APOSTA PER LA QUALITAT I LA MILLORA CONTÍNUA

El Centre de Formació i Prevenció fa una aposta ferma i decidida per la qualitat i millora contínua, 
tant del seu personal, com dels programes que duu a terme i dels serveis amb els que compta.

Sistema Integrat de Salut del Maresme Central. El CFP forma part del Sistema Integrat 
de Salut amb la missió d’oferir un sistema integrat de salut amb una bona qualitat, a prop del 
ciutadà i amb eficiència i equitat. Utilitza el sistema de compra de serveis en base poblacional.

Protecció de Dades de Caràcter Personal. El CFP compleix amb tot allò que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 
indicada. 

Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ). El CFP  ha implementat el SGQ d’acord a la definició 
de la norma UNE-EN-ISO-9001, a l’àrea de Salut mental i a l’àrea de Formació i Intermediació 
Laboral. El CFP té previst ampliar l’abast de la certificació en qualitat a altres àrees de l’entitat.

Reconeixement en Responsabilitat Social. El CFP ha rebut, per part de l’Ajuntament de 
Mataró, en el marc dels premis Creatic al novembre de 2016, el reconeixement per la seva 
responsabilitat social.

Pla d’Igualtat d’Oportunitats. El CFP ha elaborat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats, amb 
l’objectiu d’aconseguir  un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les 
persones. El nostre objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit 
laboral.

Totes les dones i homes del CFP tenen dret a que es respecti la seva dignitat i, alhora, 
l’obligació de tractar a les persones, amb les quals es relacionen per motius laborals (usuaris/
àries, companys/es, col·laborador/es externs...) amb respecte, així com col·laborar perquè 
tothom sigui respectat. 

D’acord amb aquests principis, el CFP declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de gènere no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, pel que no seran ignorats i es 
sancionaran amb contundència. 

Així mateix, el CFP es compromet a implementar mesures concretes envers l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de gènere i a arbitrar procediments específics que permetin 
donar curs i solució als possibles casos que es puguin donar a la nostra institució.
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EL CFP ÉS MEMBRE ASSOCIAT DE

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA), 
plataforma que agrupa a 90 entitats i atent a més de 100.000 infants i 35.000 famílies.

El Centre de Formació i Prevenció participa activament de les diferents comissions de treball 
que té la  FEDAIA:

- Impulsant les jornades de CRAEs.
- Treball amb famílies des dels CRAEs.
- Revisant els models de pràctiques als CRAEs.
- Dissenyant model de qualitat dels CRAEs.
- Programa CaixaProinfància.
- Programa de Parentalitat Positiva.

Fòrum Salut Mental, Iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya. 
Associació que agrupa a 22 entitats que ofereixen més de 100 serveis on hi treballen més de 
1000 professionals.

El CFP participa activament en les diferents comissions de treball:

- Consell d’Habitatge i Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar.
- Consell de Rehabilitació Comunitària.
- Consell d’Inserció Sociolaboral.
- Consell Infanto Juvenil.
- Consell Sanitari.
- Participació en la impartició del Màster Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental, organitzat    
per Fòrum Salut Mental, Unió Catalana d’Hospitals i la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Col·laboracions amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Museu      
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Unió Catalana d’Hospitals. Associació empresarial d’entitats que tenen la funció de prestar 
serveis sanitaris i socials. Les propietats de les entitats associades, amb independència de 
la seva figura jurídica, posen a disposició d’aquesta finalitat els seus recursos patrimonials, 
humans i tecnològics, per a garantir una assistència de qualitat. 

La Taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya. Organització de tercer nivell 
formada per 34 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 3.000 entitats 
socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres 
especials de treball. 

La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en defensa de les persones 
i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a 
estendre el benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa al sector davant 
les administracions públiques i la societat en general.
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PROGRAMES DEL CFP VINCULATS A L’ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L’ENTORN FAMILIAR

Programa de prevenció de l’entorn familiar, per evitar situacions de separació dels fills. El Centre 
de Formació i Prevenció  realitza, anualment  a través de la FEDAIA (Federació D’Entitats 
d’Atenció  a la Infància i a l’adolescència) i el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el Programa de Prevenció de l’Entorn Familiar. Adreçat a famílies amb menors al seu 
càrrec, susceptibles de patir algun risc de maltractament o negligència, així com a aquelles 
famílies  que tenint menors institucionalitzats, es pot treballar el retorn del menor al seu nucli 
familiar (Programa Parentalitat Positiva).

Objectius del programa:

• Intervenir en el nucli familiar per prevenir el maltractament infantil i atendre i fer el                                                                     
 seguiment necessari dels menors en risc social, que estan en procés    
 de desinternament del CRAE així com a les pròpies famílies.

Objectius Específics:

• Actuar de forma preventiva davant una possible situació de risc abans que aquesta sigui 
 irreversible o crònica.

• Construir la possibilitat de seguiment educatiu, oferir una forma d’acompanyament 
 educatiu, evitant una llarga institucionalització del menor.

• Substituir les intervencions d’urgència per altres més planificades i programades.

• Potenciar aspectes positius que l’entorn pugui oferir al menor a l’hora de fer el seu 
 projecte de futur. 

• Propiciar l’autonomia del menor i la seva família, en una línea educativa d’implicació en 
 la pròpia situació i posterior gestió del conflicte.

• Facilitar espais d’expressió d’angoixa amb el fi de poder elaborar els conflictes 
 emergents, capacitant als seus membres per afrontar les nous situacions estressants.

• Dotar als menors i les famílies de les habilitats comunicatives i actituds socials que 
 afavoreixin les relacions interpersonals, facilitant les habilitats d’escolta, comprensió i 
 acceptació.

• Treballar aspectes de motivació, informar i assessorar sobre com actuar en determinades 
 situacions, potenciant la reflexió, l’autoestima i la participació social.

• Crear un espai i/o clima apropiat que afavoreixi l’auto observació i l’auto anàlisi que 
 ajudin a generar nous comportaments.
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PROGRAMES DEL CFP VINCULATS A L’ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA

El Centre de Formació i Prevenció participa anualment i coordinat amb la FEDAIA (Federació 
d’Entitats d’Atenció  a la Infància i a l’Adolescència) en el programa Caixa Proinfància. Aquest 
programa és una iniciativa de l’ Obra Social ”La Caixa”, dirigida a la infància en situació de pobresa 
econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i afavorir el seu desenvolupament 
d’una manera integral, afavorint i recolzant les polítiques de millora de la equitat, cohesió social 
i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

Entre d’altres, possibilita que aquestes famílies puguin accedir a tractaments educatius i 
terapèutics donat que, per la seva situació econòmica i/o social no poden accedir als mateixos.

El programa va dirigit a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 16 anys amb famílies, en situació 
de pobresa econòmica relativa o extrema i que són susceptibles d’estar o estan en procés 
d’atenció i/o acompanyament social i presenten carències en les seves necessitats socials.

Es pretén treballar amb la màxima complicitat i corresponsabilització de les famílies en el procés 
de millora, incorporant-les al pla d’acció social maximitzant totes les possibilitats.

• Subprogrames específics

El programa s’articula en diferents subprogrames específics que pretenen incidir en una millor 
educació i salut dels nens, nenes i les seves famílies. Els subprogrames específics que proposa 
el Programa CaixaProinfància i amb els que participa l’Equip Aïna són els següents:

A) Reforç Educatiu / Logopèdia

Integra el conjunt d’accions i serveis que promouen la inclusió i l’èxit escolar. Les actuals 
propostes estan basades en les activitats o serveis de reforç educatiu i logopèdia. 

Aquestes propostes  contemplen una oferta socioeducativa que va més enllà de l’horari 
escolar d’alta intensitat i amplitud i busquen potenciar al màxim les competències personals, 
els aprenentatges i el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

B) Atenció psicoterapèutica personal i familiar

Integra els recursos i serveis professionals especialitzats que donen resposta a les necessitats 
d’atenció psicoterapèutica i recolzament psicològic al nen, nena o família. No inclou l’assistència 
a trastorns mentals, que han de ser derivats a la xarxa pública de salut.
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PROGRAMES DEL CFP VINCULATS A L’ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA

CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE) MATARÓ  

El Centre de Formació i Prevenció té com a recurs el “CRAE Mataró” des de 1985 (antic CRAE 
Mas Sant Jordi). Ofereix al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o 
amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Compta amb 20 places, per 10 
nens i 10 nenes amb edats compreses entre els 4 i els 15 anys.

Funcions: 

• Atenció integral als menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics 
 corresponents,  per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal.
• Cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la 
 seva personalitat.
• Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l’avaluació 
 inicial.
• Coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció 
 i protecció als menors.
• Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família d’origen 
 o, en cas contrari, l’acolliment en família extensa o aliena.

PROGRAMA ÀREA DIÜRNA / PRETALLER OCUPACIONAL

El Centre de Formació i Prevenció treballa amb aquest Programa des de 1982. Actualment és 
un Servei concertat amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per les activitats diürnes de 
joves de 16 a 21 anys.

El Programa  es defineix com un recorregut (itinerari) adaptat, des de la formació fins a la 
inserció laboral (ordinària, mixta o protegida). Està destinat principalment a adolescents que 
no poden accedir al món del treball ni a recursos formatius, per les seves carències, dificultats 
subjectives, exclusió social, etc., que requereixen un tractament especialitzat (educatiu, 
psicològic, social...). Els diferents dispositius del Centre de Formació i Prevenció actuen com 
un conjunt d’eines polivalents per abordar la individualitat de cada subjecte.

PROGRAMA ESPECÍFIC DE PISOS “ASJTET”

Aquest programa específic està destinat als menors que resideixen a la Llar i que assoleixen 
l’edat laboral o la majoria d’edat i no tenen els recursos necessaris per assolir l’autonomia 
personal amb garanties. 
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PROGRAMES DEL CFP VINCULATS A L’ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA

Per aquest motiu creiem convenient elaborar un Projecte per tal d’oferir als menors la possibilitat 
de seguir el seu procés de forma òptima, sense haver-se de deslliurar de la xarxa social creada. 
Es important l’acompanyament i el recolzament individual en aquesta etapa, posant al seu 
abast el recurs de pisos de l’ ASJTET que té la nostra institució, quan no és possible un retorn 
a la llar familiar.

L’objectiu és donar resposta a les dificultats dels menors en relació a la seva autonomia personal 
i per tal de poder accedir més fàcilment a la xarxa social. Es tindrà en compte la demanda del 
menor i el treball prèviament realitzat amb ell, establint reunions de seguiment i valoració amb 
l’equip educatiu de l’ASJTET.
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ALTRES PROGRAMES DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

SERVEIS DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL (SRC)

El SRC es un dispositiu assistencial concertat amb el Catsalut de la Generalitat de Catalunya. 
Integra les diferents accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorns 
mentals greus o severs, mitjançant el disseny i l’aplicació d’itineraris, que integren els nivells 
d’atenció individual, grupal, familiar i comunitari. Contempla un sistema d’accions psicològiques, 
educatives, ocupacionals i socials que articulen coneixements teòrics i procediments tècnics.

El CFP compta amb dos Serveis de Rehabilitació Comunitària:

 SRC Burriac. Passatge Burriac, 3 Premià Mar.  25 Places.
 SRC Mataró. Camí de la Geganta, 3-7 Mataró. 35 Places.

LLARS AMB SUPORT PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

Habitatges per a persones sense recursos i amb problemàtica de salut mental (Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya).

      Hàbit 1. C/ Pascual Madoz 28-30, escala A, 2n C, Mataró. 4 places.
      Hàbit 2. Ronda Pintor Estrany 1, 3r  2n, Mataró. 4 places.
      Hàbit 3. C/Pietat 25, Mataró. 4 places.

PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR (PSALL)

Adreçat a persones amb malaltia mental que requereixen d’un determinat suport per poder ser 
autònomes, possibilitant la continuïtat de viure de forma autònoma a  la seva llar en condicions 
òptimes, alhora que mantenir el seu entorn social.
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya).

PISOS ASSISTITS PER A JOVES TUTELATS I EXTUTELATS (ASJTET)

Acullen nois/es més grans de 16 anys que resideixin en CRAES, i que no tenen els recursos 
propis per assolir l’autonomia personal, essent aquest recurs el pont per accedir  a un habitatge 
propi i fer per ells sols una vida autònoma, amb garanties d’èxit. (Generalitat de Catalunya, 
Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies, Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).

      Hàbit 4. C/ Altafulla 59 Mataró. 3 Places.
      Hàbit 5 C/ Pascual Madoz 28-30, escala B, 33er A. Mataró. 3 places.
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ALTRES PROGRAMES DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

ÀREA DIÜRNA 

El Programa Àrea Diürna és un Servei Socioeducatiu Diürn especialitzat,  adreçat a adolescents 
en situació o risc de desemparament o risc de patir-ne, que ofereix activitats dirigides d’habilitats 
socials i /o de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu que assoleixin una millor preparació 
per a la vida adulta. (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, de la generalitat de Catalunya).

      C/Carrasco i Formiguera 66, local 9. Mataró .15 places.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Agència de col·locació autoritzada pel servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 
0900000007.

Servei d’intermediació laboral adreçat, d’una banda, a les persones en procés de recerca de 
feina i, per l’altra, a les empreses que requereixen treballadors per ocupar les seves ofertes de 
treball (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació 
de Catalunya i Fons Social Europeu).

      C/ Sant Antoni 86, 1r. Porta nº 7. Mataró.

DEPARTAMENT  DE FORMACIÓ I  INTERMEDIACIÓ LABORAL

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Servei 
d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu).

      C/ Sant Antoni 86, 1r. Porta nº 7. Mataró.

Itineraris d’Inserció Sociolaboral
Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció. Disseny i l’execució d’un 
itinerari d’Inserció Sociolaboral adreçat a persones amb problemes de salut mental i amb 
especials dificultats d’integració.

Programa Treball amb Suport (TAS)
Programa de recolzament i seguiment de la persona amb problemes de salut mental durant el 
procés d’inserció laboral en l’empresa ordinària.
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ALTRES PROGRAMES DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

SERVEI PRELABORAL

El Servei Prelaboral (programa Tast d’oficis) està adreçat al col·lectiu de persones que presenten 
un trastorn mental, estan vinculades als serveis de la xarxa de Salut Mental del territori 
i plantegen una demanda laboral. Es pretén afavorir l’adquisició i/o manteniment d’hàbits i 
habilitats laborals, fomentar l’autonomia personal així com capacitar i habilitar a la persona per 
tal d’aconseguir la seva integració sociolaboral.

PROGRAMA INSERjov@ (ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL)

Itineraris de millora d’ocupabilitat de joves en situació de desavantatge social. Inserció laboral a 
joves de 16 a 25 anys en risc d’exclusió social, amb baixa formació i amb especials dificultats 
d’inserció, millorant les seves condicions d’ocupabilitat i activant els mecanismes necessaris 
que afavoreixen les condicions de desenvolupament professional.

C/Carrasco i Formiguera 66, local 9. Mataró. 15 places.

ESPAI AGRÍCOLA SANT MIQUEL DE MATA

Programa de  Formació laboral  per a les persones amb especials dificultats. Es realitzen 
activitats relacionades amb l’horta, la jardineria i l’agricultura ecològica, aprofitant tots els 
espais que l’entorn ofereix. És a partir d’aquestes activitats que s’intenta treballar tot un conjunt 
d’hàbits laborals i educatius: constància en el ritme de treball, concentració en les feines, el 
treball en equip, assumpció de responsabilitats, etc.

Veïnat de Mata  s/n Mataró.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL LA KLOSCA, SLU 

Centre Especial de treball  de producció d’ous ecològics. Amb l’objectiu de fomentar noves 
accions en el camp de la iniciativa social, que ajudin a millorar, en aquest cas, la integració 
sociolaboral dels col·lectius més desfavorits, especialment la d’aquelles persones que pateixen 
problemes relacionats amb la malaltia mental.

Veïnat de Mata  s/n Mataró. 8 Places.
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ALTRES PROGRAMES DEL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

CENTRE DE PSICOANÀLISI  Aïna

El CFP també col·labora amb aquest recurs que ofereix tractament de trastorns psíquics per 
a nens, adolescents i adults, supervisió a equips assistencials i educatius, atenció a grups 
terapèutics i grups de pares, així com  tècniques interdisciplinàries de suport a l’aprenentatge 
i reforç escolar.

Col·labora amb el Programa de CaixaProinfancia.

C/Sant Antoni 86. Porta n 7.
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COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
I AUTONÒMICA

El Centre de Formació i Prevenció ha participat activament amb:

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

L’Elaboració del Protocol per l’Abordatge de Situacions de Risc Social i de 
Maltractament en Infants i Adolescents.

El Pla integral per a la infància i les famílies,  per tal de donar resposta a les necessitats 
dels menors i llurs famílies. Aquest Pla ha permès consolidar una Taula d’Infància on participen 
tots els agents del territori per millorar i promoure el treball en xarxa, confeccionant un Protocol 
per a l’abordatge de deteccions de maltractament a menors, entre d’altres accions. És una 
aposta clara per planificar i per acostar l’atenció a la infància al territori.

El Centre de Formació i Prevenció participa activament en el Pla i en els diferents àmbits 
d’actuació. Els Serveis del CFP que estan presents en el Pla, son: CRAE Mataró, Àrea Diürna, 
Inserjov@ i Equip Aïna Centre de Psicoanàlisi.

Línies estratègiques del Pla integral per a la infància i les famílies:

• Optimitzar, millorar i incrementar l’activitat de la xarxa de serveis i equipaments adreçats 
 a la infància i família.

• Promoure mesures de suport a les famílies treballadors amb infants al seu càrrec.

• Afavorir la integració dels infants als centres educatius i a totes les activitats que es 
 deriven de l’escolarització, així com l’accés als recursos materials.

• Establir una oferta de lleure conjuntament amb les entitats i associacions destinades als 
 infants, que contempli les seves necessitats de desenvolupament educatives i de 
 convivència.

• Impulsar accions dirigides a col·lectius específics d’infants i adolescents, especialment 
 quan es troben en situació de risc social.

• Impulsar accions encaminades a realitzar un treball social en xarxa entre els diferents 
 professionals de la comunitat que intervenen en l’àmbit dels infants que pateixen 
 maltractaments i/o situacions de vulnerabilitat social.

• Activar el treball en xarxa amb els diferents professionals que es dediquen a l’atenció a 
 la infància i família per elaborar diferents escenaris de futur, estratègies d’actuació i 
 processos de col·laboració i de participació.

• Impulsar la participació dels infants en l’àmbit municipal.
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COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
I AUTONÒMICA

La Comissió de treball Xarxa per la Prevenció i Tractament de la Infància en Risc 
formada pels següents grups de treball: 

• Actualització del protocol
• Adolescents
• Nova Ciutadania
• Formació
• Anàlisi de casos
• Xocs culturals i models educatius

La Taula de Promoció Social, Ajuntament de Mataró on hi participen totes les entitats 
socials, sanitàries, judicials... de la ciutat. Defensa la necessitat d’impulsar accions a nivell local 
per tal de debilitar els factors que generen els processos d’exclusió i fomentar l’autonomia 
de les persones. Un altre dels seus principis és el treball amb xarxa entre els diferents serveis 
públics i entitats socials per dissenyar projectes d’intervenció amb la col·laboració dels diferents 
serveis implicats.

Els diferents àmbits d’actuació són: Econòmic, Formatiu Laboral, Social i Sanitari, Residencial, 
Relacional i Territorial. El CFP participa activament en la Taula de Promoció Social i en els 
diferents àmbits d’actuació des de la seva creació al 2006. Tots els Serveis del CFP estan 
representats a la Taula.

El Consell Municipal de Benestar Social a la Ciutat de Mataró. El CFP hi forma part i 
col·labora en les diferents comissions que se’n desprenen.

El Consell de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró. El Servei de Participació 
Ciutadana té la voluntat d’incrementar els canals de participació de la ciutadania en els afers 
públics de la ciutat. Consells de participació sectorial en relació als àmbits d’actuació pública 
municipal, per tal d’integrar la participació de la ciutadania i les associacions en els assumptes 
municipals. El nostre Centre participa en el Consell des de la seva creació.

El Consell de Formació Professional de Mataró.  Es constitueix amb l’objectiu de poder 
realitzar propostes per tal de coordinar l’oferta formativa (reglada, ocupacional i continua) en 
relació a les necessitats formatives i a les dinàmiques sectorials detectades, així com vetllar i 
promoure la incorporació de col·lectius desafavorits al sistema ordinari de formació.

Realitza el seguiment de l’aplicació a la ciutat de Mataró del mapa escolar de formació 
professional (especifica, ocupacional i continua) i promou i impulsa projectes per a la transició 
de l’escola al mon del treball. 

Dispositiu Local d’Ocupació (DIL): serveis laborals adreçats al col·lectiu de joves.
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