MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BADIA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS

PER

MILLORAR

LES

ACCIONS

DE

SENSIBILITZACIÓ

EN

RELACIÓ

A

L'ASSATJAMENT ESCOLAR
L’assetjament escolar, o bullying, és defineix com aquelles relacions entre joves que
comparteixen classe o centre educatiu, en les quals un/a o diversos/es alumnes exerceixen
poder sobre un/a altre/a amb la intenció de fer mal i sense que la víctima tingui
possibilitats defensar-se. Són agressions sovint difícils de detectar, que es donen dins els
centres educatius però també fora, i que poden ser de tipus físic, verbal o relacional. En
molts casos, la víctima oculta aquesta situació al seu entorn.
El passat 24 de desembre de 2015 va sortir a la llum un cas d’assetjament escolar, arrel
del suïcidi d'un jove transsexual rubinenc. El relat dels fets, encara sota investigació
policial, inclou diversos canvis de centre educatiu de la víctima, que malauradament no
van resoldre l’assetjament al qual era sotmès.
Només en el col·lectiu LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), l’assetjament
escolar afectaria al 50% dels joves, segons dades de la Federació Estatal LGTB. Tot i que
hi ha altres tipus de bullying identificat (contra persones immigrades, violència
masclista...), qualsevol jove en pot ser víctima.
El fet que sovint les víctimes del bullying amaguin la situació al seu entorn, dificulta
especialment la seva detecció. És per això que és essencial actuar, d’una banda, en la
conscienciació dels i les joves que són testimonis dels abusos per tal que denunciïn les
agressions i es relacionin des de la tolerància; i de l’altra, ampliar els recursos dels equips
directius i docents d’escoles i instituts per crear espais de confiança i generar eines
d’accions concretes que desactivin l’assetjament.
ATÈS que volem que Badia del Vallès esdevingui un municipi altament implicat en la
prevenció i detecció dels casos de bullying, i d’altres tipus d’assetjament al nostre municipi
i als nostres centres educatius.
ATÈS que l'Ajuntament de Badia del Vallès disposa d’espais de coordinació i intercanvi de
recursos i experiències en l’àmbit educatiu com és el Consell Escolar Municipal.
ATÈS que, tot i que l’assetjament escolar no està tipificat com a delicte, sí existeixen
precedents judicials civils en els quals les escoles són condemnades a indemnitzar joves
que han patit assetjament en casos en els quals no s’ha fet cap intervenció.

ATÈS que l’administració local és la més propera a la comunitat educativa i la que de
forma més propera, directa i ràpida pot actuar en la gestió de recursos.
ATÈS la necessitat de millorar el coneixement del conjunt de la societat sobre que és el
bullinyg, les seves causes i conseqüències i com es pot abordar.
El grup municipal de Badia en Comú a l’ajuntament de Badia del Vallès proposa l'adopció
dels següents acords:
Primer.- A la propera convocatòria del Consell Escolar Municipal, s’inclourà com a punt de
l’ordre del dia el tema de l’assetjament escolar per posar en comú, amb tota la comunitat
educativa, els recursos i el treball que es realitza en relació a aquest tema, i les inquietuds
i propostes de recursos dels i les participants.
Segon.- Constituir la Taula de la Infància i l’Adolescència, coordinada des de l’àrea
d’acompanyament a les persones de l'Ajuntament de Badia del Vallès seguint les
disposicions que estableix el Decret 250/2013, de 12 de novembre. La finalitat de la taula
és, tal i com s’especifica en el decret citat, potenciar la coordinació dels agents implicats
en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i la intervenció davant
possibles situacions de risc o desemparament. La creació de les taules d’infància implica
l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, amb funcions diferents (lluita
contra el maltractament infantil, infància en risc, infància amb discapacitats, participació
infantil, promoció dels drets dels infants) i amb una extensió territorial diversa (districte,
municipi, comarca), s’han creat en els darrers anys.

