A l’atenció de les AMPA

Sant Cugat del Vallès, 12 de febrer de 2013
Benvolguts/des,
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està iniciant l’elaboració del Pla Local
d’Infància i Adolescència del municipi (PLIA). Aquest Pla ens ha de
permetre a tots plegats conèixer, compartir i reflexionar sobre la situació actual
dels infants i adolescents de Sant Cugat del Vallès, i definir a nivell local una
estratègia compartida pels propers anys.
La Regidoria delegada d'Educació, Universitat i Família serà la responsable de
coordinar el Projecte, amb estreta col·laboració de la Regidoria delegada de
Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge i Regidoria delegada de
Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana.
La voluntat és disposar d’un Pla que ens permeti orientar el futur i millorar les
actuacions que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
relacionades amb la infància i l’adolescència i les seves famílies. La cultura,
l’educació, les necessitats socials, la participació, l’esport, etc. formen part i
condicionen el desenvolupament de les persones. Per aquest motiu és
imprescindible la participació activa i la implicació de totes les AMPA de Sant
Cugat en aquest procés.
En aquest marc, em dirigeixo a vosaltres, com representant d’una AMPA de
Sant Cugat, per convocar-los en una sessió de treball que tindrà lloc el proper

dilluns 25 de febrer, de 20 a 22 h, a l’Escola de música Victòria
dels Àngels (Plaça Victòria dels Àngels, 2) amb l’objectiu de copsar la vostra
opinió entorn la realitat que viuen els infants i adolescents del nostre municipi.
Necessitaria que em confirméssiu la vostra assistència a través d’aquest mateix
correu electrònic.
Aquesta sessió de treball no requereix de preparació prèvia, però per tal que us
feu una idea dels temes que treballarem us adjunto un document on
s’expliquen els àmbits temàtics i una fitxa per estructurar les vostres
aportacions.
Agraint per endavant la vostra col·laboració rebeu una cordial salutació,

Eulàlia Formiguera
Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Cugat

