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L’Enquesta Jove de Vacarisses 2013 va estar activa en línia durant l’1 de juliol de 2013 al 17 de 

novembre de 2013. Aquesta és la visió d’una de les primeres pàgines de la mateixa.  

 

 

 

 

 

 

En les pàgines següents es troba el qüestionari en la seva integritat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per encàrrec de la Regidoria de Joventut, desenvolupa el nou Pla 
Local de Joventut de Vacarisses. L'objectiu general d'aquest projecte és apropar-nos a la realitat dels i les 
joves del municipi i recollir les vostres propostes per disposar d'elements que permetin orientar les línies 

d'actuació dels propers anys. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un procés de participació que 
permetrà incorporar les vostres opinions al nou Pla Local de Joventut. 

 
El següent qüestionari es respon en pocs minuts. Us demanem la vostra opinió sobre què cal fer al 

poble en matèria de joventut en els propers anys. 

 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!! 

 
Nota de privadesa: Les informacions que demanem són per elaborar una estadística per a l’Administració Municipal. 
L’Administració i els treballadors que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no 
divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l’elaboració d’aquesta estadística. 

 

Dades personals 
Ens pots indicar quin és el teu sexe? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Home 
Dona 

Quin és el teu any de naixement? 
Cada resposta ha de ser entre 1975 i 2005 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

On vas néixer? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Catalunya 
Resta d'Espanya 
Estranger (Unió Europea) 
Estranger (fora Unió Europea) 

Has viscut sempre a Vacarisses? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

A quina edat vas arribar a Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '4 [4]' (Has viscut sempre a Vacarisses? ) 
Cada resposta ha de ser entre 0 i 35 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

Quan tenia ____ anys 

En quina urbanització vius? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Bonavista 
Ca l'Oliva 
Can Franc 
Can Serra 
Can Xoles 
Diseminats 
El Fresno 
El Pou Gran 
El Ventayol 
Els Caus 
Industrial de Can Torrell 
L'Eixample 
L'estació 
La Carena Llarga 
La Colonia Gall 
La Coma 
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La Creu 
La Farinera 
Les Comelles I 
Les Comelles II 
Nucli urbà 
Raval del Bonaire 
Torreblanca I 
Torreblanca II 
 

Accés a la informació i activitats 
T’arriba la informació de les diferents activitats que es realitzen a 
Vacarisses? 
(concerts, tallers, xerrades, etc.) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, sempre tinc informació de tot 
Sí, gairebé sempre 
No, he d'informar-me pel meu compte 
No, mai 

Per quins mitjans t’assabentes de les activitats que es fan? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Ràdio 
Internet 
A través d’El Terme o del Butlletí de Notícies 
A l’IES 
Mitjançant els amics 
A través del Punt de Vol 
A través de les xarxes socials (Facebook, ...) 
Altre: 

Coneixes el “El Punt de Vol”? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

Si el coneixes, hi has anat alguna vegada? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '9 [9]' (Coneixes el “El Punt de Vol”? ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, hi vaig més d'un cop per setmana 
Sí, hi vaig un cop al mes aproximadament 
Sí, hi he anat alguna vegada 
No, no hi he anat mai 

Per quina temàtica has anat al “Punt de Vol”? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser meno que 'No, no hi he anat mai ' a la pregunta '10 [9_1]' (Si el coneixes, hi has anat 
alguna vegada?) 
i La resposta va ser més gran que 'No, no hi he anat mai ' a la pregunta '10 [9_1]' (Si el coneixes, hi has 
anat alguna 
vegada?) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Accés gratuït a internet 
Borsa de treball Jove 
Carnet Jove de Vacarisses 
Mobilitat europea 
Punt d’Informació juvenil 
Reforç escolar 
Tallers 
Activitats puntuals 
Trobar-me amb els amics/gues 
Altre: 



 

 

 

 

 

Activitat 
Actualment, estàs.... 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Estudiant 
Treballant 
Estudiant i treballant 
Ni estudiant, ni treballant 
Altre 

 
Estudis 
Actualment, estàs estudiant... 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'Estudiant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) i La 
resposta va ser 
'Estudiant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

ESO 
Batxillerat 
Cicle Formatiu Grau Mitjà 
Cicle Formatiu Grau Superior 
Grau (universitari) 
Màster Universitari 
Doctorat 
Altre 

En quin centre estudies? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'ESO ' o 'Batxillerat ' o 'Cicle Formatiu Grau Mitjà ' o 'Cicle Formatiu Grau Superior ' a la 
pregunta '13 
[11]' (Actualment, estàs estudiant...) i La resposta va ser 'ESO ' o 'Batxillerat ' o 'Cicle Formatiu Grau Mitjà ' 
o 'Cicle 
Formatiu Grau Superior ' a la pregunta '13 [11]' (Actualment, estàs estudiant...) i La resposta va ser 'ESO ' 
o 'Batxillerat ' o 
'Cicle Formatiu Grau Mitjà ' o 'Cicle Formatiu Grau Superior ' a la pregunta '13 [11]' (Actualment, estàs 
estudiant...) i La 
resposta va ser 'ESO ' o 'Batxillerat ' o 'Cicle Formatiu Grau Mitjà ' o 'Cicle Formatiu Grau Superior ' a la 
pregunta '13 [11]' 
(Actualment, estàs estudiant...) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

IES de Vacarisses 
IES de Viladecavalls 
Altre 

Independentment de les decisions que hagis pres fins al moment en 
relació amb els estudis, ens podries dir quin nivell d'estudis t'agradaria 
arribar a tenir? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Exemples d'opcions de resposta 
El que tinc actualment 
ESO 
Batxillerat 
Cicle Formatiu Grau Mitjà 
Cicle Formatiu Grau Superior 
Grau (universitari) 
Màster Universitari 
Doctorat 
Altre 

Has buscat alguna vegada informació sobre estudis? (Què estudiar a 
l’acabar l’ESO, el batxillerat, CF, beques, ajuts, etc.) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 
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Sí 
No 

En cas afirmatiu, indica per a què ho vas fer (pots marcar tots els que 

corresponguin): 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '16 [14]' ( Has buscat alguna vegada informació sobre estudis? (Què 
estudiar a 
l’acabar l’ESO, el batxillerat, CF, beques, ajuts, etc.) ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Per conèixer l’oferta d’estudis 
Per informació sobre ajuts i beques 
Per saber en quins centres s’ofereixen els estudis que m’interessen 
Altre: 

Indica a qui o a on has buscat aquesta informació (pots marcar tots els 

que corresponguin): 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '16 [14]' ( Has buscat alguna vegada informació sobre estudis? (Què 
estudiar a 
l’acabar l’ESO, el batxillerat, CF, beques, ajuts, etc.) ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Familiars (pare, mare, germans/es, tiets/es, etc.) 
Amics/gues 
Tutors/es 
Coordinador/a pedagògic 
Serveis de l'Ajuntament 
Internet 
Altre: 

Treball 
Ens posts indicar quines són les hores de dedicació setmanal? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) i La 

resposta va ser 
'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

Estudis 
Treball 

Ens pots indicar el teu tipus de contracte? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) i La 
resposta va ser 
'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Indefinit 
Temporal 
Sense contracte 
Altre 

Quin nivell d’estudis creus que correspon a la feina que fas? (en relació 
amb el 

teu nivell d’estudis) 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) i La 
resposta va ser 
'Treballant ' o 'Estudiant i treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Molt superior 
Superior 
El que tinc 
Inferior 
Molt inferior 



 

 

 

 

 

Si no estudies ni treballes, ens pots indicar què fas? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant, ni treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Cobrant l’atur o altres subsidis 
Buscant feina 
Tasques de la llar 
Altre 

Quant temps fa que ni estudies ni treballes? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant, ni treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

mesos 

En els darrers 6 mesos has fet algun curs ocupacional? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant, ni treballant ' a la pregunta '12 [10]' ( Actualment, estàs.... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

Has buscat alguna vegada informació o assessorament sobre treball? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

En cas afirmatiu, indica per a què ho vas fer (pots marcar tots els que 
corresponguin)En cas afirmatiu, indica per a què ho vas fer (pots 
marcar tots els 

que corresponguin) 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '25 [22]' (Has buscat alguna vegada informació o assessorament 
sobre treball? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Per buscar feina 
Per aprendre a fer un CV, carta de presentació,etc. 
Per gestionar prestacions 

En cas afirmatiu, indica a qui o a on has buscat aquesta informació 
(pots marcar tots els que corresponguin): 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '25 [22]' (Has buscat alguna vegada informació o assessorament 
sobre treball? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Familiars (pare, mare, germans/es, tiets/es, etc.) 
Amics/gues 
Tutors/es 
Coordinador/a pedagògic 
Serveis de l'Ajuntament. 
Internet 
Altre: 

 
Emancipació / Habitatge 
Actualment, estàs vivint a la llar d'origen? (ens referim a la família, no 

a l’edifici) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

Actualment, estàs vivint amb... (pots escollir més d'una opció) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Sol/a 
Pare/Mare 
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Cònjuge/Parella 
Altres familiars 
Altre: 

Si no estàs emancipat/da, a quina edat t'agradaria fer-ho? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '28 [24]' (Actualment, estàs vivint a la llar d'origen? (ens referim a la 
família, no a 
l’edifici) ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

Als 
anys 

Voldries quedar-te a viure a Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '28 [24]' (Actualment, estàs vivint a la llar d'origen? (ens referim a la 
família, no a 
l’edifici) ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

En cas afirmatiu, creus que et podràs quedar-te a viure a Vacarisses 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '31 [27]' (Voldries quedar-te a viure a Vacarisses? ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

En cas negatiu, per què? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '31 [27]' (Voldries quedar-te a viure a Vacarisses? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

La manca d'allotjaments adients a les necessitats dels i les joves 
El preu de la vivenda 
La manca de treball estable 
Els baixos salaris dels i les joves 
La manca d'oferta d'allotjaments en lloguer 
Altre: 

Participació 
Pertanys a alguna associació o grup informal dels esmentats a 
continuació? Pots 

escollir més d’una opció. 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Esportiva (futbol, bàsquet, natació...) 
Cultural o d'oci (bastoners, esbart, ateneu...) 
D'educació en el lleure (esplai, agrupament, casal de joves...) 
Política o social (sindicat, partit polític,...) 
D'ajut als desafavorits o ajuda mútua 
Religiosa 
No participo a cap associació o grup informal 
Altre: 

En el cas que participis d’alguna associació, a quina o a quines 
participes? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
 
Oci i Cultura 
Amb quina freqüència fas les següents activitats en el teu temps d'oci i 
on les 

fas? 



 

 

 

 

 

En el cas que realitzis aquestes activitats, 
les fas a Vacarisses habitualment? 
Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

Molt Força No gaire Gens NS/NC Sí No 
Anar a la discoteca 
Practicar esport 
Anar a bars 
Anar al cinema 
Anar al teatre 
Estudiar 
Estar amb els amics al carrer, 
plaça... 
Quedar amb els amics 
Anar de compres 
Passejar 
Anar a concerts 

Salut 
Amb quina freqüència els teus amics fan alguna d’aquestes activitats 
en el seu 

temps d’oci? Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 
Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

Molt Força No gaire Gens 
Beure alcohol 
Fumar tabac 
Fumar 
haixix/marihuana 
Prendre altres 
drogues 
Conduir havent 
begut/ Anar en cotxe 
si el conductor ha 
begut 

Penses que està suficientment informat respecte el tema de les 

drogues? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, perfectament 
Sí, suficientment 
omés a mitges 
No, estic molt mal informat 
No vull contestar 

Tenint en compte que la major part d'aquestes substàncies passen per 

un procés de tractament químic, sabries on portar a analitzar el 
producte per assegurar-te que sigui de qualitat? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Si 
No 
No, no he consumit mai 
No, no he sabut on adreçar-me 

Quan tens dubtes de salut, on vas per solucionar-los? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Al metge de capçalera o al CAP 
Al Servei d’Informació Juvenil 
A l’infermera de l’institut 
A internet 
Pregunto als amics i amigues 
Pregunto als pares 
No faig consultes 
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Altre 

Penses que està suficientment informat respecte els diferents temes 

relacionats 
amb la salut (sexualitat, trastorns alimentaris, hàbits saludables, etc.)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, perfectament 
Sí, suficientment 
Només a mitges 
No, estic molt mal informat 
No vull contestar 

Convivència 
Quin mitjà de transport fas servir normalment per... 
Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

Autobús Metro Moto Cotxe Bicicleta Caminant 
No 
pertinent 
Anar al teu centre 
educatiu 
Anar al lloc de 
treball 
Sortir de festa 

Has pensat a emigrar a l'estranger alguna vegada? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

En cas afirmatiu, marca’n els motius: 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '43 [41]' (Has pensat a emigrar a l'estranger alguna vegada?) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Motius laborals 
Motius d'estudis 
Motius personals 
Altre motiu: 

En algun moment de la teva vida, t'has sentit discriminat/da, no se t'ha 

permès fer alguna cosa, t'han destorbat o t'han fet sentir-te inferior 
per alguna de les següents causes? Pots marcar més d'una opció. (pots 
marcar més d’una opció) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Pel teu sexe 
Per la teva ètnia o país d'origen 
Pel teu nivell d'estudis o classe social 
Per la teva orientació sexual 
Per patir alguna discapacitat 
Pel teu aspecte físic 
Per altra causa 
Per cap 
NC 

Principals problemes 
Quins són els tres principals problemes que a tu, personalment, 
t'afecten més? 
Si us plau, escolliu entre 1 i 3 respostes 
Si us plau, enumeri cada casella en ordre de preferència de 1 a 19 
Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 
Si us plau, no trieu més de 3 elements. 

Atur 
Agressions i violència (violència de gènere, bullying...) 
Economia, impostos i encariment de la vida 



 

 

 

 

 

Qualitat de l'ensenyament i la formació 
Terrorisme 
Medi ambient 
Qualitat del sistema sanitari (llistes d'espera, serveis d'urgències...) 
Transports públics (manca, deficiències...) 
Immigració Inseguretat ciutadana (“tribus”: skins, latins...) 
Política 
Vellesa (desatenció a la tercera edat, pensions...) 
Habitatge 
Necessitat de més autogovern (massa dependència d'Espanya, etc.) 
Relacions amb l'Administració 
Característiques del mercat de treball (temporalitat, contractes, salaris...) 
Drogues 
Conflictes lingüístics o d'identitat (desprotecció del català, del castellà, pèrdua d'identitat...) 
Falta de civisme i educació ciutadana 
Cap de les anteriors 

Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a millorar? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Educació 
Treball 
Habitatge 
Salut 
Participació 
Cultura/Oci 
Convivència 
Mobilitat i transports 
Cap 

EDUCACIÓ: 
Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 
l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

L'absentisme escolar 
Beques i ajuts per garantir que els i les joves puguin estudiar allò que volen 
Informació i assessorament respecte els itineraris educatius, beques, etc. 
Què fer després de l'ESO, d'un Cicle formatiu, etc. 
La qualitat de l’ensenyament al centre educatiu del municipi 
L’aprofitament dels equipaments educatius en l’horari no lectiu 
L’increment de l’oferta formativa 
La vinculació entre l’oferta formativa i el teixit productiu dels municipis propers 
Espais d’estudi nocturns 
Cap 
Altre: 

TREBALL: 
Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 

l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Incidir en vincular ofertes de treball amb correspondència amb el nivell formatiu 
La promoció de llocs de treball per a joves 
Prioritzar la contractació de joves de Vacarisses 
Informació i assessorament per a joves per trobar una feina: servei d'orientació, borsa de 
treball, etc 
Incrementar el suport a joves emprenedors 
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Cap 
Altre: 

HABITATGE 

Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 
l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Establir convenis per “controlar” els preus de l’habitatge 
Promoure l’oferta d’habitatges de protecció oficial tant de lloguer com de compra 
Informació i assessorament sobre el procés de compra o lloguer: ajuts, serveis habitatge, 
tràmits 
bancaris, etc. 
Establir convenis per facilitar l’accés al crèdit per a la compra d’habitatge 
Promoure noves formes de compartir habitatge 
Crear una bossa de pisos buits amb cost assequible, accessibles a la població 
Cap 
Altre: 

PARTICIPACIÓ: 

Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 
l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Promoure la creació de noves entitats 
Promoure la incorporació de joves a les entitats juvenils del municipi 
Obrir nous espais de diàleg i comunicació entre els i les joves i l’Ajuntament 
Equipaments per a joves a les urbanitzacions 
Equipaments per a entitats juvenils al municipi 
Incrementar el suport a les entitats juvenils del municipi 
Cap 
Altre: 

OCI: 
Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 

l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Incrementar l'oferta cultural adreçada als joves del municipi 
Vinculació de l’oferta de transport públic als usos i necessitats dels i les joves 
Suport a la creació, producció i difusió cultural i artística de la joventut de Vacarisses 
Incrementar les ajudes per a que els i les joves accedeixin a la cultura (descomptes, carnets 
culturals, 
etc.) 
Cap 
Altre: 

SALUT: 
Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 
l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Informació i assessorament sobre sexualitat, drogues, trastorns alimentaris, etc. 
Adaptació del CAP (Centre d'Atenció Primària) a les necessitats dels joves 



 

 

 

 

 

Serveis d’atenció psicològica 
Promoció d'hàbits saludables: dieta equilibrada, pràctica d'esport 
Cap 
Altre: 

CONVIVÈNCIA: 
Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 

l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

La convivència i relació entre col·lectius de diferent origen o ètnia 
Actuar sobre els casos de bulling i promoure actuacions als centres educatius 
Actuar sobre els casos de violència de gènere 
Garantir la igualtat entre persones i la inclusió 
Seguretat ciutadana 
Promoure una major relació entre les urbanitzacions 
Cap 
Altre: 

MOBILITAT I TRANSPORTS: 

Sobre quins aspectes creus que caldria incidir des de les actuacions de 
l’Ajuntament de Vacarisses? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser a la pregunta '47 [44]' (Sobre quins d'aquests temes penses que hi ha coses a 
millorar? ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Transport nocturn entre Vacarisses i Terrassa 
Descomptes per a joves en el transport públic interurbà 
Autobús entre l’estació de tren i les urbanitzacions 
Incrementar la freqüència de l’autobús interurbà 
Cap 
Altre: 

OBSERVACIONS I COMENTARIS: 

Aquí pots escriure allò que vulguis sobre la teva situació, sobre 
valoracions o 
propostes que consideris que no han quedat prou recollides a les 

preguntes que 
has contestat 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 

Dades de contacte 
Moltes gràcies per la teva col·laboració!!! 

Ens agradaria poder comptar amb tu per acabar d'elaborar el Pla Local de Joventut. Si ho vols, pots 
emplenar les dades en el següent apartat. Et demanem que ens facilitis la teva adreça electrònica i un 

telèfon per tal de poder-te fer arribar tota la informació sobre les diferents accions que es portaran a 
terme. 

 
Les dades són de caràcter personal i seran tractades de forma confidencial, per a la finalitat per a la qual són recollides, i 
s'adoptaran les mesures 
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la normativa aplicable i la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal. 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

Nom i Cognoms /Adreça electrònica (correu electrònic)/Telèfon 
Moltes gràcies per completar aquesta enquesta 
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Al llarg de tot el procés ha estat imprescindible comunicar les actuacions que es van desenvolupant i 

comptar amb espais d’interacció amb els i les joves; per aquest motiu vam plantejar i habilitar espais 

virtuals de comunicació i que permetin la participació.  

 

Per a la comunicació del Pla Local de Joventut considerem que és necessari fer servir de forma 

adequada totes les eines que tenim al nostre abast; tenint en compte a cada moment a qui ens 

volem adreçar, amb quin objectiu; per aquest motiu considerem que els mitjans de comunicació 

tradicionals ens poden ser d’utilitat per comunicar al conjunt de la ciutadania la tasca que es realitza 

des de joventut, però per a la comunicació amb els i les joves ha estat necessari desenvolupar les 

eines de comunicació 2.0, xarxes virtuals, web, etc. 

 

Hem creat i dinamitzat una web específica per al Pla Local de Joventut de Vacarisses que ha 

complementat la dinamització del procés d’elaboració del Pla. Aquesta web ha de servit per 

comunicar cadascuna de les actuacions realitzades, així com per recollir propostes i per obrir el 

diàleg entre els i les joves vacarissencs/ques.  

 

La web ha comptat amb:  

- Una plana de presentació  

- Una pàgina principal amb notícies d’actualitat relacionades amb el Pla Local de 

Joventut 

- L’enllaç a l’enquesta relativa al Pla Local de Joventut 

- Formulari per recollida de propostes i comentaris 

- Enllaços a xarxes socials i webs municipals 

- Una plana de documents  

- Una plana de galeria del PLJ 

 

 

S’ha treballat per tal que aquesta web servís de plataforma de difusió tant de les activitats vinculades 

al PLJ com al retorn dels resultats als i les joves participants en el procés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joventutvacarisses.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joventutvacarisses.wordpress.com/
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3.1 Vacarisses, Punt de Vol, 19 de juliol de 2013 de 19,30 a 21:00h 

 

Assistents: 

 

- Noia, 12 anys 

- Noi, 13 anys 

- Noi, 13 anys 

- Noi, 13 anys 

- Noi, 13 anys 

- Noi, 13 anys 

- Noia, 12 anys 

- Noia, 13 anys 

- Noi, 14 anys 

 

En el grup de debat han participat 9 joves, 6 nois i 3 noies, d’edats compreses entre els 12 i els 14 

anys, tot i que amb una major representació de joves de 13 anys (dues terceres parts, 

concretament). Tots han nascut a Catalunya i majoritàriament viuen al que denominen com el 

“Poble”, o “Centre Urbà”; només un d’ells viu a l’Eixample. Una noia viu a un altre municipi proper, 

però insisteix en que fa vida al “Poble”. Cap d’ells està vinculat a una associació. Entre els que van a 

l’institut, la majoria va a l’IES Vacarisses, un assisteix al Centre Concertat Vedruna, de Terrassa i un 

altre el curs vinent passarà de l’IES Vacarisses al Vedruna.  

Tots ells han fet la seva escolarització primària als centres de primària de Vacarisses, només un ha 

estat escolaritzat al Font de l’Orpina, mentre que la resta ha assistit al Pau Casals.  

 

Allò que més els agrada de Vacarisses és... 

El que més els agrada de Vacarisses és l’ambient familiar i la tranquil·litat. “...al “poble” tothom es 

coneix” cal tenir en compte, però, que gairebé la totalitat dels participants són del centre urbà, i és a 

aquest espai al que es refereixen quan diuen que tothom es coneix.  

També es valora molt positivament l’equipament juvenil el “Punt de Vol” i el “Pack Jove” (activitats 

adreçades a joves durant el mes de juliol). 

 

Allò que menys els agrada de Vacarisses és... 

Allò que menys els agrada és que no s’obri el Punt de Vol el cap de setmana, que el Skate Park no 

es munti més sovint (i sobre tot que no sigui fixe), que el Pack Jove sigui només pels joves fins a 14 

anys. Entre els principals problemes també es destaquen les dificultats en la mobilitat i l’escassa 

freqüència del transport públic. Aquest fet és especialment important per a aquests joves atès que 

les seves possibilitats de desplaçament de forma autònoma són en bicicleta i a peu, el te qué un 

abast limitat atesa la grandària del municipi. En definitiva, el que demanen és que s’ampliï l’oferta del 

que ja hi ha. Als apartats corresponents a oci i participació ens detindrem més abastament.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Educació:  

Valoren positivament que hi hagi un centre educatiu de secundària al municipi. Consideren que 

l’Institut ha millorat en els darrers temps amb la nova direcció, i que ara s’és menys permissiu amb 

certes conductes dels joves com ara fumar. Tot i això consideren que hi ha massa joves al centre 

que no volen estudiar i que això disminueix les seves possibilitats d’estudiar tranquil·lament; malgrat, 

segons manifesten els propis joves, al centre es fa segregació entre alumnes en funció del seu 

rendiment escolar. Un dels participants el curs vinent canviarà de centre per aquest motiu.  

Tot i que la situació al centre ha millorat, valoren que l’ambient continua sense ser òptim i que hi ha 

joves que no respecten als companys. Els participants vinculen aquests comportaments amb la 

procedència dels joves (Can Serra, principalment) i amb el lloc on han estat escolaritzats durant la 

primària (Escola Font de l’Urpina). Consideren que els joves escolaritzats a l’escola Font de l’Urpina 

tenen menys interès en estudiar que els que venen del Pau Casals.  

Si bé el centre està servint per cohesionar el municipi perquè allà s’hi troben joves de les diferents 

urbanitzacions, sembla que encara queda feina per fer, doncs els discursos sobre les diferències 

entre la població de Can Serra i la del “Poble”, es continua manifestant entre aquests joves.  

 

Salut 

Aquest és un tema que no ha sortit espontàniament entre els i les participants, però un cop hem fet 

al·lusió sí que l’han considerat important, especialment des de la vessant de fer xerrades 

informatives sobre com afrontar certs temes, explícitament han esmentat el tema de l’autoestima i de 

la sexualitat. Han comentat que a Can Serra, des de les associacions, s’havia organitzat una xerrada 

sobre sexualitat, que hi havia assistit molta gent i que els havien dit que havia estat molt interessant. 

Pel que fa al lloc on realitzar-les han valorat que el millor és fer-les al Punt de Vol, doncs així poden 

assistir tant els joves que van a l’IES Vacarisses com els que no. Un dels joves ha manifestat que 

durant molts anys ha estat sotmès a discriminacions pel seu aspecte i que això li ha fet molt mal 

personalment, ell va trobar ajuda en dues psicòlogues. També s’ha esmentat el problema de 

l’anorèxia entre companyes dels participants. Preguntats els altres sobre si sabrien a on dirigir-se si 

tinguessin un problema personal d’aquest tipus o de qualsevol altre (estudis, salut, etc.), els joves 

diuen que es dirigirien o bé a la psicopedagoga del centre o bé al Punt de Vol.  

Segons el que han comentat, les xerrades informatives, de sensibilització i de 

desenvolupament d’habilitats sobre temes d’autoestima i salut serien benvingudes.  

 

Treball i habitatge 

Altres elements nuclears, com treball o habitatge són encara molt llunyans a els joves d’aquestes 

edats. En relació amb aquests temes només hem recollit que efectivament voldrien viure a 

Vacarisses quan siguin grans i que en relació amb el treball i la seva formació per al mateix, hi ha 

diversos joves que amb les seves famílies han parlat de la importància d’aprendre anglès 

(principalment). En un cas ja havien assistit a unes vacances d’anglès aquí a Catalunya, però es 

valorava que només parlaven en català; i un altre dels joves estava mirant la possibilitat de fer un 

intercanvi individualment amb algun jove d’Anglaterra.  

Arrel d’aquest tema una de les propostes que ha sorgit al grup de debat ha estat la d’organitzar 

intercanvis amb joves d’altres països de parla anglesa per acollir-los a les cases dels joves de 

Vacarisses i després poder fer visites al país d’origen d’aquests joves.  

 

Oci i participació 

Es valora molt positivament el Pack Jove, tot i que consideren que s’ha rebaixat el nivell de les 

activitats; segons comenten abans es feien més sortides i excursions (Port Aventura); la reducció 

d’activitats la valoren de forma negativa; opinen que malgrat costa el mateix que altres anys, es fan 

menys coses. També en relació amb el Pack Jove, voldrien que la franja d’edat que pot accedir-hi 

fos més àmplia, fins els 16 anys.  
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També critiquen que el Pack Jove es faci només durant l’estiu. Voldrien que es fessin activitats 

durant la resta de l’any, els caps de setmana. Volen que el Punt de Vol estigui obert els dissabtes. 

Es queixen de la manca d’activitats durant el cap de setmana, i especialment a l’hivern.  

En general voldrien que es fessin més activitats i més festes.  

Valoren molt bé l’oferta cultural al municipi (els Dijous a la Fresca, la Dansa) però consideren que les 

activitats comencen molt tard. Es pot interpretar que es tracta d’activitats que no estan adreçades a 

aquesta franja d’edat però resulten activitats molt atractives per ells i elles i per això insisteixen en la 

demanda dels horaris per tal que els siguin accessibles.  

La demanda en la que més han insistit ha estat la referent a l’Skate Park. Volen un skate park fixe  o 

en el seu defecte que el que hi ha mòbil, es munti en moltes més ocasions. Pel que fa a la ubicació 

de l’skate park fixe creuen que es podria ubicar o bé a la Rectoria o bé a les pistes de bàsquet que 

hi ha a l’Eixample. Creuen que el fet de posar l’skate park fixe no tindria perquè generar greuges 

amb joves d’altres indrets del municipi, i que tots hi vindrien.  

Els joves d’aquestes edats no participen de cap associació perquè no hi ha cap associació al 

municipi de la que puguin participar. Els associats/des a l’associació de Joves de Vacarisses són 

més grans que ells i no tenen cap espai on poder participar.  

Consideren que les festes de les urbanitzacions coincideixen massa i que haurien de no coincidir per 

tal de poder assistir a les diferents festes.  

La necessitat de participació i d’activitat durant tot l’any i especialment durant el cap de setmana, 

podria ser resolta amb la creació d’un esplai voluntari al municipi que desenvolupés la seva activitat 

durant el cap de setmana (dissabte). Els joves d’aquestes edats estan demanant més activitat, més 

excursions, més sortides, més Pack Jove. Sustentar una activitat d’aquestes característiques de 

forma remunerada segurament és impossible per l’Ajuntament, a banda que es perdria l’oportunitat 

d’experimentar el que suposa desenvolupar un projecte propi adreçat al municipi. El que sí que pot 

fer el departament de joventut és acompanyar i facilitar el procés de creació de l’esplai (aportant el 

local, material, etc.) 

 

Mobilitat i cohesió 

Es queixen de l’escassa freqüència del transport públic. Accedeixen als descomptes per transport, 

però només els que van a l’institut de Vacarisses. No tenen del tot clar qui té accés als descomptes i 

qui no. Critiquen també l’elevat preu dels transports públics. Se senten molt limitats en relació amb 

aquest aspecte doncs encara no tenen edat per tenir moto. Només es poden desplaçar a peu, en 

bicicleta i quan els familiars els porten.   

Com quedava recollit en l’apartat d’educació, si bé s’està avançant en termes de cohesió mitjançant 

l’institut, no es pot dir que sigui un procés que ja està finalitzat. La dificultat en la mobilitat entre 

urbanitzacions continua dificultant aquest procés.  

 

Imatge gràfica:  

 



 

 

 

 

 

3.2 Vacarisses. Punt de Vol, 19 de juliol de 2013 de 19:30 a 21 h 

Grup de discussió. Joves 16-20 anys.  

Assistents: (Sexe, edat, urbanització, ocupació actual).  

- Noi, 17 anys, Can Serra, Estudia i treballa 

- Noia, 18 anys, Nucli, Estudia 

- Noia, 16 anys, Can Serra, Estudia 

- Noi, 17 anys, Can Serra, Estudia 

- Noi, 17 anys, Nucli, Estudia 

- Noi 18 anys, Nucli, Estudia 

- Noia, 18 anys, Torreblanca I, Estudia i treballa 

En el grup de debat han participat un total més persones de les que s’han pogut aconseguir les 

dades sociodemogràfiques, ja que hi ha hagut alguns participants que s’han incorporat més tard. Si 

tenim en compte les dades de les que disposem, la participació ha estat de 7 joves, 4 nois i 3 noies, 

d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Tots han nascut a Catalunya i majoritàriament viuen a 

les urbanitzacions més cèntriques del municipi: nucli, Can Serra i Torreblanca I. Tots estudien o 

compaginen estudis amb treball. Tots són joves associats (Associació de Joves i Eskalanaka).  

 

Participació  / oci:  

 

Els i les joves que organitzen activitats indiquen que només participen la resta de joves del poble en 

les activitats festives. S’han programat diferents tallers des del col·lectiu de joves (Associació de 

Joves) però molts cops s’han hagut de suspendre per manca de participants. Les sortides que 

s’organitzen: excursions, visites, etc., no són activitats en les que participin la resta de joves del 

municipi. I fins i tot ens comenten que els descomptes que s’ofereixen des del Punt de Vol per anar 

al cinema no s’utilitzen per la majoria de joves, només uns quants tenen interès en aquestes 

activitats més culturals.  

Aposten per continuar programant activitats des de l’Associació de Joves, tant festives com culturals, 

per tal que els i les joves “s’enganxin”.  

De les activitats que s’organitzen des de la Regidoria de Joventut creuen que hi ha algunes com són 

els dijous a la fresca o la sortida a la neu, en la que participen molts joves del municipi. Respecte els 

dijous a la fresca comenten que són joves que viuen en urbanitzacions properes, i en la sortida a la 

neu hi participen joves de tot el municipi.  

Els límits horaris dels actes festius, sobretot en època d’estiu, creuen que són molt estrictes. 

Reivindiquen que ni les festes majors poden acabar més tard de les 5 del matí. Creuen que 

s’eliminarien problemes si s’allargués l’horari de la festa major, ja que la gent “s’escamparia sola”. 

Comenten el tema del botellon al  Polígon industrial, espai en el que es tolera aquesta pràctica al 

municipi. A la resta d’espais del municipi aquesta pràctica és sancionada.  

No participen de les festes d’oci com és la de la Corba del Foc, que és una rave. En aquestes 

participen joves de Vacarisses, però molts, molts són de fora del poble.  

Respecte l’oci comenten que és un municipi que està “mort”, no hi ha res per fer els caps de 

setmana. A l’estiu l’únic lloc on trobes gent és a la piscina municipal.  

 

 

Associació de Joves 

Argumenten que quan ells cursaven 1r i 2n d’ESO veien que el Punt de Vol era utilitzat “ocupat” per 

joves més grans i per això no reconeixien aquest espai com seu.  

Relleu generacional de l’Associació de Joves. No s’ha treballat, els anteriors joves de l’Associació de 

Joves van “deixar” l’entitat , van marxar i aquest grup van agafar l’organització de l’entitat. No 
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participaven de l’Associació de Joves ni de les activitats que aquests desenvolupaven en obert per a 

tots i totes els i les joves del municipi.  

 

Educació:  

Aquest grup de joves veuen que entre els alumnes de l’IES Vacarisses hi ha més cohesió. “Els que 

pugen” fan més pinya, referint-se als joves dels primers cursos d’ESO. Ells van començar a estudiar 

l’ESO a l’insitut d’un municipi proper, IES Viladecavalls. Aquest fet ampliava les oportunitats de 

conèixer a joves d’altres municipis, però feia que no hi hagués tanta cohesió entre els joves de 

Vacarisses.  

Parlem també del canvi de direcció que s’ha donat a l’IES. Ho valoren molt positivament, tot i que 

reivindiquen una mica més de flexibilitat per als alumnes dels cursos de batxillerat. Pensen que les 

entrades i sortides i els fulls d’incidència que es generen en les etapes no obligatòries “no calen”.  

Demandes del Consell Escolar com és posar bancs davant de l’IES van ser ateses. Però parlen de 

que al darrera també es troba l’AMPA de l’IES, que si ho haguessin demanat com a alumnes potser 

no els haurien escoltat.  

 

Equipaments i serveis juvenils:  

Punt de Vol com a Punt d’Informació Juvenil. S’adrecen a aquest servei per adreçar consultes 

personals, servei proper d’atenció. Però no com a servei d’assessorament genèric. 

Aquest comentari es repeteix en relació a la proximitat del personal tècnic de la regidoria de joventut 

en general i el suport que reben tant com a jove com a Associació de Joves.  

El Punt de Vol es un referent per als joves de les urbanitzacions properes, però no són usuaris els i 

les joves de la resta d’urbanitzacions del municipi.  

 

Mobilitat:  

S’indiquen mancances en la freqüència del transport públic (autobús intermunicipal) sobretot durant 

els caps de setmana. El servei que s’ofereix segons les persones que integren aquest grup de debat 

té una freqüència de cada 2 hores. Veuen possibilitats en el servei de compartir cotxe sobretot si es 

vincula amb alguna aplicació al mòbil.  

La majoria no tenen transport privat. Utilitzen el transport públic, i sobretot caminen molt.  Comenten 

que en les colles de joves més grans, quan aquests tenien la seva edat, molts tenien moto.  Ara 

entre els seus iguals, no es té possibilitat de tenir moto.  

Comenten algunes picaresques que realitzen per moure’s en transport públic. També indiquen que 

en un mateix municipi és molt estrany que hi hagi canvi de zones entre les dues estacions de 

Vacarisses de Renfe.  

És un tema recurrent, que sorgeix transversalment en gairebé tots els àmbits tractats durant el grup 

de debat. Per exemple, a molts d’ells els agradaria quedar-se a viure a Vacarisses, però diuen que 

“prop de l’estació”.  

 

Ocupació:  

Realitzen classes particulars per a infants i monitoratge d’activitats extraescolars. “Feina a 

Vacarisses no hi ha, i per joves menys encara”. A l’estiu sí que veuen possibilitats sobretot amb les 

classes d’extraescolars i casals d’estiu. Des de l’IES també es possibilita que alumnes més grans 

siguin els que facin les activitats extraescolars. També serveis de canguratge.  

Argumenten que hi ha un gruix de joves que no estudien però tampoc treballen. Tot i que les dades 

ens diuen que només hi ha 34 joves a Vacarisses demandants d’ocupació.  

 

Mobilitat internacional 

Pensen que pot ser òptima l’experiència de l’emigració internacional, però sempre pensant en 

retornar a Vacarisses. I sobretot pel tema d’aprendre un altre idioma i tenir una feina en unes 

condicions més bones.  



 

 

 

 

 

Salut: 

Drogodependències. Autoconsum i cultiu de marihuana molt normalitzat o estès entre la població 

jove (i no tant jove) del municipi, donades les característiques del municipi. Manifesten que tenen 

suficient informació sobre prevenció de drogues i les seves conseqüències, “hi ha informació a tot 

arreu”. Altre tipus de drogues no es “mouen” tant al poble, però gent del poble sí que consumeix.  

Infermera a l’IES. És valorat aquest servei molt òptimament. Consideren que el CAP ofereix un 

servei massa proper, que tothom es coneix i que tothom s’assabentaria dels problemes de salut que 

es consultin. La infermera a l’IES és un servei utilitzat sobretot per noies de l’institut. Els joves no ho 

valoren, tot i que coneixen que poden utilitzar aquest servei “en el xup-xup hormonal juvenil”.  

Trastorns noies joves de salut: atacs d’ansietat sobretot es donaren a l’institut un petit brot entre 

algun grup de noies durant el curs passat i aquestes van ser ateses per la infermera.  

També es valora el servei d’atenció psicològica de l’IES,  

El servei del pavelló municipal es valora com a car pel servei que s’ofereix. Valoren millor els 

gimnasos privats d’altres municipis propers: qualitat-preu. Indiquen que troben deficiències en 

l’oferta d’esports per a practicar.  

 

Altres:  

Desafecció política, en el sentit que argumenten que veuen la classe política com a llunyana i molt 

vinculada al vot polític. Creuen que a les persones grans, que són les que voten, sí que es tenen en 

compte des de l’Ajuntament.  

Tema guàrdia urbana. No hi ha una relació òptima amb els agents. No els veuen com a propers per 

la seva aptitud.  

No hi ha relació amb els i les joves de la resta d’urbanitzacions. Aquests no fan servir els serveis 

municipals (Punt de Vol, piscina municipal, etc.) per problemes de mobilitat sobretot.  

Alguns no han vingut als grups de discussió perquè pensen que no s’ha fet res  

 

Imatge gràfica:  
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3.3 Vacarisses, Can Serra, 27 de juliol de 2013, taller d’skate 

 

Participants: 

- Noi, 12 anys, Can Serra.  

- Noi, 8 anys, Torreblanca 

- Noi, 13 anys, Nucli 

- Noi, 9 anys, Nucli 

- Noi, 12 anys, Barceloneta 

- Noi 11 anys, Can Serra 

- Noi, 13 anys, Eixample, Can Serra 

 

 

S’explica què és el PLJ i el per què és necessària la seva participació. S’indiquen 4 punts que es 

responen de manera conjunta: 

QUÈ T’AGRADA? 

S’obtenen diferents respostes; la majoria de nois que no viuen a Can Serra comenten que els 

agrada la programació que es prepara des del Casal de Joves. Els nois que viuen a Can Serra 

també comenten que els agraden les diferents activitats que es programen des de la mateixa 

Associació de Veïns. 

Destaquen les diferents Festes Majors, tant la del poble com les de les urbanitzacions. 

 

QUÈ NO T’AGRADA? 

Quan es planteja aquesta pregunta, molts dels nois no saben què respondre.  

Se’ls comenta el fet de viure en diferents urbanitzacions i els inconvenients / avantatges que això 

suposa. Molts coincideixen que és un “rotllo” haver de desplaçar-se i que sempre han de dependre 

dels pares per que els portin amunt i avall. 

Els nois que viuen més a prop del nucli diuen que és millor fer el taller d’skate al poble per que hi ha 

piscina i, així, es poden banyar. Els nois de Can Serra indiquen que ja està bé que s’organitzin 

activitats a la seva urbanització ja que sempre són ells els que han des desplaçar-se. 

QUÈ CREUS QUE ES PODRIA FER / MILLORAR? 

Molts dels nois coincideixen en demanar un skate park fixe tot i que proposen fer-lo en llocs diferents 

depenent del seu lloc de residència. 

També proposen fer més tallers d’skate (durant l’any i especialment a l’estiu).  

Recolzats pel monitor del taller, diuen que volen demanar a l’Ajuntament les claus d’allà on es 

guarden els mòduls d’skate i crear un grup de WhatsApp per poder estar en contacte i trobar-se per 

practicar aquest esport. 

Demanen més activitats durant el cap de setmana i que estaria molt bé si hi hagués un esplai. 

També es comenta que el Nadal Jove està molt bé però que caldria fer un circuit d’Scalextric més 

gran. 

 

REFERENTS 

Quan se’ls planteja si saben a qui recórrer quan tenen algun problema o necessiten res, en primer 

lloc responen el pare o la mare. A l’escola o a  l’institut diuen que els professors poden ajudar-los i, 

al Punt de Vol, saben que poden anar al dinamitzador. 

També comenten que, segons quines coses, les demanen als amics. 

 

OBSERVACIONS 

La reunió es planteja durant el “berenar” abans de començar el taller i la seva durada és de 15-20 

minuts. Molts d’ells tenen presses per començar el taller i no es pot aprofundir més en les respostes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Us adjuntem el document de retorn que es va fer arribar a tots els i les joves que van participar en el 

Fòrum jove que va tenir lloc el dia 23 de novembre de 2013. D’aquest document també es va fer 

difusió a tota la població jove del municipi a través de diferents canals: web del Pla Local de 

Joventut, mailing, Punt de Vol, etc.  
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5.1 Sessió de presentació del PLJ i taula de treball amb regidors/es 

DATA: 06/06/2013. 10:00 h – 11:30 h 

LLOC:  Sala de Plens Ajuntament de Vacarisses 

Assistents:  

Regidors/es assistents Ajuntament de Vacarisses 

Salvador Martín i Martín (Seguretat Ciutadana i Emergències, Serveis Municipals) 

Anna Singla i Sangrà (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, Dones) 

Lluís Alburquerque i Alavedra (Cultura i Comunicació) 

Josep Maria Gilbert i Castellet (Ensenyament, Gent Gran, Sanitat i Consum) 

Eva Arambari Viladerrams (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Joventut) 

Pedro Roque Serna i González (Esports, Mobilitat Territorial, Organització Administrativa i Recursos 

Humans) 

Servei municipal de joventut, Imma Izquierdo (Tècnica municipal) 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, Hungria Panadero 

Descripció  i objectius de la sessió:  

La sessió es va planificar al voltant de dos eixos, per un banda es va presentar el Pla Local de 

Joventut 2014-2017 a l’equip de govern i per altra, essent conscients de les dificultats de disposar de 

“llocs de trobada” de les persones integrants d’aquest grup, realitzar una dinàmica per tal de recollir 

la visió dels regidors/es respecte la situació dels i de les joves de Vacarisses: quines són les 

principals necessitats dels i les joves de Vacarisses, quines són les més prioritàries i quines mesures 

s’haurien de dur a terme des del consistori.  

Hem de comentar finalment que la realització d’aquests grups de discussió ens ha servit com a eina 

de difusió del propi PLJ, però no només això, ja que la primera part de cada sessió ha constat d’una 

presentació per tal d’informar sobre el significat de la planificació estratègica i sobre les polítiques de 

joventut desenvolupades a Vacarisses. Amb el desenvolupament de la sessió i donades les 

característiques d’aquesta es pretén informar als i les participants, essent una sessió alhora 

formativa en polítiques municipals de joventut. S’ha fet partícip a l’equip de govern en el PLJ, s’ha 

vinculat l’equip de govern al treball de les polítiques de joventut municipals, s’ha potenciat la 

participació del govern local en el desenvolupament del PLJ Vacarisses 2014-2017.  

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Presentació del Pla Local de Joventut 

L’equip de Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia va presentar el desenvolupament del Pla Local de 

Joventut de Vacarisses 2014-2017 als regidores i regidores del govern municipal.  

 

2. Les necessitats dels i de les joves de Vacarisses. Equip de govern 

Un cop realitzada la presentació del PLJ Vacarisses 2014-2017 es va dinamitzar un debat amb tres 

objectius bàsics, recollir la visió/ percepció dels regidors i les regidores vers tres qüestions 

fonamentals:  

1. Principals necessitats dels i les joves de Vacarisses 

Ocupació 

Gairebé la totalitat dels participants respongueren que l’atur és el principal handicap de la 

població juvenil en l’actualitat. Inevitablement en aquesta sessió, tot i que la intenció de 

l’enfocament era recollir necessitats, es realitzaren propostes molt marcades pel realisme 

socioeconòmic existent vinculades a la millora de l’empleabilitat dels i de les joves del 

municipi a través de la formació.  

Formació 

En el curs 2009-2010 s’inaugurà el centre d’ensenyament de secundària de Vacarisses. Tot 

i les dificultats que es donaren en els primers anys de funcionament, en les relacions entre 

ambdues institucions (IES i Ajuntament), en l’actualitat aquestes s’han reprès. El treball es 

coordina amb diferents regidories del consistori (joventut, serveis socials).  

Es comenta també la situació de reincorporació als estudis reglats per part de joves-adults 

que no havien finalitzat la seva etapa educativa. Sobretot d’aquelles persones joves que es 

reincorporen en les branques de formació més professionalitzada (Cicles Formatius).  

Cohesió social 

Vacarisses és un municipi amb una elevada dispersió geogràfica de la població (18 

urbanitzacions) aquesta característica suposa un handicap important respecte les polítiques 

públiques municipals. I es relaciona directament amb les dificultats de mobilitat de població 

entre els diferents nuclis poblacionals, especialment per a la gent més jove.   

Entre la població en general, i entre la població jove en particular, aquesta situació 

incrementa els problemes vers la identitat i el sentiment de pertinença al municipi, afectant 

la cohesió social. En dos nuclis poblacionals (Can Serra i El Ventaiol) amb alts percentatges 

poblacionals, aquesta situació és facilitadora de la cohesió entre els habitants d’aquests 

nuclis, però genera desvinculació amb el municipi en general. A Can Serra s’ha consolidat 

l’AAVV, entitat on es desenvolupen moltes activitats, amb una gran mobilització social.  

L’obertura de l’IES ha permès possibilitat la cohesió entre els i les joves del municipi.  

Riscos 
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En els discursos sorgeixen temes relacionats amb les persones joves del municipi i el 

consum de drogues. Es fan visibles les conductes d’alguns reduïts grups de joves que 

consumeixen drogues toves (alcohol, haixix, marihuana, ....) 

Participació 

En els darrers anys ha reactivat el teixit associatiu del municipi. Tot i que en aquest àmbit es 

donen mancances respecte els equipaments. Tot i la iniciativa de moltes de les entitats dels 

diferents nuclis poblacionals, i del desenvolupament d’activitats per part d’aquestes, els 

equipaments en els que es realitzen aquestes no acompleixen el requeriments normatius 

bàsics, i per tant, molt cops, tot i que des de l’Ajuntament es voldria donar suport a aquestes 

iniciatives, no ho poden fer. Aquest ha estat el principal entrebanc per a l’intent de 

descentralització de les activitats per a joves. Davant aquesta manca d’espais es reivindica 

la necessitat de fer ús dels espais dels centres escolars (CEIP’S del nucli i de Can Serra, o 

els espais de l’IES).  

Han sorgit diferents entitats relacionades molt directament amb la situació conjuntural 

actual: PAH i Asfaneva. 

Serveis de Joventut 

Es reconeix la figura de proximitat que representa per a la població jove del municipi l’equip 

tècnic municipal de joventut, així com el reconeixement de l’equipament juvenil (Punt de 

Vol) entre els i les joves de Vacarisses.  

Hem de tenir en compte que aquesta característica de “proximitat” dels representants tant 

polítics com tècnics de l’Administració es manifesta en molts dels discursos presents en 

aquesta taula.  

Altres àmbits 

Des de l’Ajuntament s’està donant resposta integral, però sobretot de serveis socials, a les 

necessitats de la població que pateixen més greument les conseqüències de la conjuntura 

actual. El Banc d’Aliments municipal, en el que s’ha passat en menys d’un any de donar 

servei a 12 famílies a arribar a 70 famílies, es treballa per donar suport jurídic en l’àmbit dels 

desnonaments, s’ha elaborat un registre sobre les propietats del municipi que pertanyen a 

entitats financeres, etc. Serveis Socials, ha esdevingut un dels àmbits d’actuació prioritaris 

en les polítiques municipals.  

 

2. Priotizació dels àmbits d’actuació 

Unànimement un dels principals eixos d’actuació de les polítiques de joventut és l’ocupació 

així com la cohesió social en el municipi.  

3. Mesures a desenvolupar per millorar les condicions de vida dels i de les joves 

S’han proposat incrementar esforços en l’àmbit de l’educació orientades a la millora de 

l’ocupabilitat de les persones joves, i també a millorar l’orientació dels i les joves, ja sigui 

amb el treball directe amb ells i elles, o amb el treball amb les seves famílies. Davant el 

context actual moltes famílies es troben en situacions molt crítiques, per manca de feina, i 

també desconeixen cap a on orientar els seus fills/es.  

S’ha proposat treballar en l’anàlisi de la possibilitat d’obertura d’equipaments municipals 

per a altres activitats, per exemple, obertura dels CEIP’s per fer tallers en hores no lectives.  

 

En tractar-se d’un grup homogeni, tal i com es preveia, l’anàlisi ens ha permès treballar quina és la 

percepció del govern municipal respecte la situació dels i de les joves de Vacarisses.  

La presentació de la informació obtinguda s’ha organitzat en diferents eixos, permetent 

l’estructuració dels continguts resultants en el grup de discussió i la seva anàlisi global amb la 

totalitat de dades treballades per en l’anàlisi. Al final de la redacció es recull una síntesi dels 

resultats obtinguts en una taula DAFO per permetre la posterior anàlisi global.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

INTERN FORTALESES DEBILITATS 
 Existència de persones referents en 

l’àmbit de joventut, no només per a la 

població jove, sinó per a la població en 

general (tècnics/ques) 

Equipament juvenil de referència 

(Punt de Vol) 

Augment de la cohesió social a les 

urbanitzacions 

 

Manca de recursos (econòmics i  

estructurals: infraestructures) 

Una part del col·lectiu juvenil no té 

cap vincle amb el Punt de Vol 

Dificultats de mobilitat interurbana 

Dèbil cohesió social municipal 

EXTERN OPORTUNITATS AMENACES 
 Relació propera amb l’Administració  

Increment del teixit associatiu 

Existència del Centre d’Educació 

Secundària 

Treball en xarxa àmbit educatiu 

Reincorporació al sistema educatiu de 

joves per limitacions mercat laboral 

Augment de la cohesió social a les 

urbanitzacions 

 
 
 

Conjuntura socioconòmica, cicle 

recessió 

Altes taxes d’atur juvenil  

Dispersió geogràfica poblacional 

Equipaments entitats (condicions 

locals/inexistència espais) 
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3. Imatge gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Sessió amb tècnics/ques municipals 

DATA: 06/06/2013. 11.30 h – 13:00 h 

LLOC:  Sala de Plens Ajuntament de Vacarisses 

 

Assistents:  

Tècnics/es assistents Ajuntament de Vacarisses 

Inés de los Reyes (Serveis Socials) 

Raquel Muriana (Promoció Econòmica) 

Txell Ferrer (Cultura) 

Mireia Planas (Educació) 

Servei municipal de joventut 

Eva Arambari Viladerrams (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Joventut) 

Imma Izquierdo (Tècnica municipal) 

Oriol Aunós (Tècnic municipal) 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

Sílvia Luque 

Hungria Panadero 

 

Descripció:  

L’objectiu de la sessió era doble, per un banda es va presentar el Pla Local de Joventut 2014-

2017 a l’equip de tècnics/ques del consistori i per altra, essent conscients de les dificultats de 

disposar de “llocs de trobada”, realitzar una dinàmica per tal de recollir la valoració del 

tècnics/ques del Pla Local de Joventut anterior (2010-2013) i la visió dels tècnics/ques respecte 

la situació dels i de les joves de Vacarisses: les seves necessitats i actuacions prioritàries. 

També es va aprofitar per planificar les tasques a realitzar en les fases properes i per fer una 

presentació de les fitxes que serien enviades a aquests per tal de recollir quines són les 
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polítiques i accions concretes que es duen a terme a Vacarisses i quins són els elements que 

condicionen aquestes.  

Hem de comentar finalment que la realització d’aquests grups de discussió ens ha servit com a 

eina de difusió del propi PLJ, però no només això, ja que la primera part de cada sessió ha 

constat d’una presentació per tal d’informar sobre el significat de la planificació estratègica i 

sobre les polítiques de joventut desenvolupades a Vacarisses. Amb el desenvolupament de la 

sessió i donades les característiques d’aquesta es pretén informar als i les participants, essent 

una sessió alhora formativa en polítiques municipals de joventut. S’ha fet partícip a l’equip de 

govern en el PLJ, s’ha vinculat l’equip de govern al treball de les polítiques de joventut 

municipals, s’ha potenciat la participació del govern local en el desenvolupament del PLJ 

Vacarisses 2014-2017.  

 

 

3. Presentació del Pla Local de Joventut 

L’equip de Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia va presentar el desenvolupament del Pla Local 

de Joventut de Vacarisses 2014-2017 als tècnics i tècniques municipals.  

 

 

 

4. Les necessitats dels i de les joves de Vacarisses i les polítiques de joventut.  

Un cop realitzada la presentació del PLJ Vacarisses 2014-2017 es va dinamitzar un debat amb 

dos objectius bàsics, recollir la visió/ percepció dels tècnics/ques respecte dos qüestions 

fonamentals:  

1. Avaluar el PLJ 2010-2013 i recollir quines i com es desenvolupen les polítiques de 

joventut al municipi 

 

Sobre el coneixement i la presència del PLJ en els diferents àmbits o àrees d’actuació i treball 

dels tècnics/ques municipals es comenta que tot i que no es té present el document com a tal,  



 

 

 

 

aquest ha estat el motor de sinergies que han facilitat el desenvolupament d’accions conjuntes 

entre diferents regidories. Exemples d’aquests projectes/accions són: la Borsa de Treball Jove 

en coordinació amb Promoció Econòmica, el Pla de Drogodependències, del treball de 

descentralització jove a les urbanitzacions s’ha consolidat el tràmit del Carnet Jove (mobilitat 

interurbana), el servei de reforç escolar de la regidoria de joventut es coordina amb serveis 

socials per tal d’evitar risc d’exclusió, les temàtiques del programa PIDCES es coordinen amb 

serveis socials, amb participació, etc.  

Sobre l’existència d’espais de coordinació, als inicis de la implementació del PLJ 2010-2013 

existia un espai de coordinació tècnica denominat “La Transversal”. Aquest espai de 

coordinació es va deixar de convocar i els tècnics/ques valoren que ha estat una gran pèrdua, 

que va en detriment de la qualitat de la feina que realitzen, doncs han perdut oportunitats de 

planificació conjunta i d’aportar propostes enriquidores pel conjunt a les actuacions que es 

realitzen des d’altres àrees. Actualment, entre les diverses regidories del consistori es 

presenten les dificultats per engegar projectes de forma coordinada deguda la inexistència  

d’espais formalitzats per al treball tècnic conjunt. Tot i que es desenvolupen projectes entre 

diferents regidories i duen a terme reunions de coordinació bilateral o multilateral. També 

s’indica que la manca de temps per a la planificació dels projectes afecta a l’efectivitat i en 

algunes ocasions pot arribar a generar la duplicitat o el solapament d’activitats.  

Altres qüestions referides a la concreció de les polítiques de joventut que es desenvolupen al 

municipi es recolliran en les fitxes sobre polítiques de joventut adreçades a les diferents 

regidories, amb el que es completarà l’anàlisi en aquest àmbit.  

2. Recollir la visió que els/les professionals del consistori tenen sobre la realitat dels i de 

les joves del municipi 

 

2.1. Principals necessitats dels i les joves de Vacarisses 

Ocupació 

De forma unànime tots els i les tècniques, coincideixen que el problema de l’atur juvenil és el 

principal problema dels i les joves del municipi. La tècnica de l’àrea destaca que hi ha 

programes que l’Ajuntament oferia als joves i que no tenien cap cost per a l’administració 

perquè els organismes els ho oferien de forma gratuïta i que ara s’ha de pagar per ells. Es 

considera també com a punt feble el fet que Vacarisses no compta amb serveis propis per 

donar resposta a les demandes de formació ocupacional i que han de derivar els joves a altres 

municipis. Des del servei municipal cada cop es troben amb més dificultats perquè les 

empreses els atenguin quan fan prospecció d’empreses a Vacarisses malgrat aquestes 

disposarien d’importants bonificacions si contractessin gent jove aturada.  

Formació 

Es destaca com a positiva l’existència de l’IES i es valora negativament la manca d’oferta de 

formació professional i de més serveis i recursos municipals. 

Cohesió social 
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S’insisteix en els dificultats de cohesionar un territori tan dispers i amb unes distàncies tan 

importants entre els diferents territoris, així com les dificultats de definir mesures de mobilitat 

que siguin aprofitades de forma efectiva per a la mobilitat a Vacarisses i no a altres municipis.  

Riscos 

No se’n tracta 

Participació 

Es fa manifesta la detecció de necessitats formatives en l’àmbit de la participació entre els i les 

joves usuaris/es del Punt de Vol. Més enllà de la formació procedimental (com constituir una 

associació, òrgans, etc.) el que es valora és la necessitat de formar en els valors de la 

participació, des de la vessant de promoure la implicació ciutadana en els afers col·lectius. Es 

vincula aquesta necessitat amb la reducció de la capacitat de l’administració de generar 

propostes (especialment des de l’àmbit de la cultura). Es comenta que existeix la percepció 

d’un increment de la figura de l’associat en la població vacarissenca en general, així com un 

increment constant del cens d’entitats i d’activitats del municipi (es constata l’existència de 70 

entitats). Alhora cal promoure que les entitats desenvolupin projectes conjunts (perquè facilita 

l’accés a subvencions i perquè augmenta la capacitat de convocatòria).  

Serveis de Joventut 

Altres àmbits 

 

2.2.  Priotizació dels àmbits d’actuació 

Unànimement un dels principals eixos d’actuació de les polítiques de joventut és l’ocupació i  

en segon terme es planteja la mobilitat, seguit de la participació.   

2.3. Mesures a desenvolupar per millorar les condicions de vida dels i de les joves 

S’han proposat mesures que fomentin la millora de l’ocupabilitat i l’empleabiltat dels i de les 

joves, ja siguin projectes formatius, d’orientació, o bé de promoció de l’ocupació de persones 

joves, (com ara promoció de la contractació des de l’Ajuntament de Vacarisses de persones 

joves del municipi; serveis de suport a l’emprenedoria -fins ara la Cambra de Comerç oferia 

aquests serveis de forma gratuïta, ara s’han de pagar).  

En tractar-se d’un grup homogeni, tot i que es preveia la participació de tècnics/ques de totes 

les regidories del consistori, l’anàlisi ens ha permès treballar quina és la percepció dels 

tècnics/ques de l’àmbit dels serveis a les persones respecte la situació dels i de les joves de 

Vacarisses.  

La presentació de la informació obtinguda s’ha organitzat en diferents eixos, permetent 

l’estructuració dels continguts resultants en el grup de discussió i la seva anàlisi global amb la 

totalitat de dades treballades per l’anàlisi. Al final de la redacció es recull una síntesi dels 

resultats obtinguts en una taula DAFO per permetre la posterior anàlisi global.  

 



 

 

 

 

 

 

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

INTERN FORTALESES DEBILITATS 
 Existència de persones referents en 

l’àmbit de joventut, no només per a la 

població jove, sinó per a la població en 

general (tècnics/ques) 

Sinergies de treball en projectes 

concrets generades amb l’anterior PLJ 

Motivació alta dels tècnics/ques 
municipals per al treball en polítiques 
de joventut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manca de recursos 

Una part del col·lectiu juvenil no té 

cap vincle amb el Punt de Vol 

Manca de coordinació amb el Tercer 
Sector 
 
Manca d’espais de coordinació 
interdepartamentals 
institucionalitzats 
 
Manca de resolució efectiva a la 
mobilitat interurbana 
 
Dispersió geogràfica elevada 
 
Inexistència de serveis propis de 
Formació Ocupacional (derivacions) 
 
Necessitats formatives dels i de les 
joves en l’àmbit de la participació 

EXTERN OPORTUNITATS AMENACES 
 Relació propera amb l’Administració  

Increment teixit associatiu (associats, 

entitats i activitats) 

Existència del Centre d’Educació 

Secundària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntura socioconòmica, cicle 

recessió 

Altes taxes d’atur juvenil  

Disminució/reducció  de 

programes/projectes/accions 

organismes supramunicipals en 

l’àmbit de l’ocupació 

Manca de relació amb teixit 

empresarial del municipi 

Manca oferta formació professional 
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4. Imatge gràfica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.3 Sessió amb agents del municipi 

 

DATA: 16/10/2013. 19:00 h – 21:00 h 

LLOC:  Sala E, La Fàbrica, Vacarisses 

 

Assistents:  

Agents 

Toni Massana (ERC) 

Mariano Méndez (PP) 

Magda Bergalló (ERC i Dones en Xarxa) 

Pere Cases (Colla Gegants) 

Nídia Centelles (IES) 

Manel  (Club Esportiu Vacarisses Futbol) 

Servei municipal de joventut 

Oriol Aunós (Tècnic municipal) 

Eva Arambari Viladerrams (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Joventut) 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

Hungria Panadero 

Marta Oliva 

 

Descripció  i objectius de la sessió:  

La sessió es va planificar al voltant de dos eixos, per un banda es va presentar el Pla Local de 

Joventut 2014-2017 a l’equip de govern i per altra, essent conscients de les dificultats de disposar de 

“llocs de trobada” de les persones integrants d’aquest grup, realitzar una dinàmica per tal de recollir 

la visió dels agents socials respecte la situació dels i de les joves de Vacarisses: quines són les 

principals necessitats dels i les joves de Vacarisses, quines són les més prioritàries i quines mesures 

s’haurien de dur a terme des del consistori.  

Els objectius d’aquesta sessió eren diversos, i més enllà dels esmentats en els grups de discussió 

anteriors, es va treballar per fer partícips als agents socials en el PLJ, per vincular els agents socials 

al treball de les polítiques de joventut municipals i potenciar la participació dels agents socials en el 

desenvolupament del PLJ Vacarisses 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presentació del Pla Local de 

Joventut 

L’equip de Fundació Francesc Ferrer i 

Guàrdia va presentar el desenvolupament 

del Pla Local de Joventut de Vacarisses 

2014-2017 als regidores i regidores del 

govern municipal.  
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6. Les necessitats dels i de les joves de Vacarisses. Agents 

Un cop realitzada la presentació del PLJ Vacarisses 2014-2017 es va dinamitzar un debat amb tres 

objectius bàsics, recollir la visió/ percepció dels agents socials vers tres qüestions fonamentals:  

4. Principals necessitats dels i les joves de Vacarisses 

Ocupació 

L’ocupació no és un tema que hagi estat molt present directament en el grup de discussió 

però si s’ha deixat veure que molts dels problemes que es plantejaven, com és el de 

l’habitatge, venien a causa de que els joves de Vacarisses no tenen els mitjans econòmics 

per independitzar-se, ja que no tenen feina. No  hi ha cap programa o ajuda per part de 

l’administració que ajudi als joves en el seu camí cap a l’emancipació.  

Formació 

En quant a formació, es comenta que el fracàs escolar és pràcticament inexistent i 

l’abandonament prematur dels estudis. Tot i així, la oferta quan els alumnes han acabat 

l’ESO no és molt gran; si es poden quedar a estudiar el batxillerat al municipi, però en cas 

de que l’alumne es decanti per Formació Professional (grau mitjà o grau superior) ha de 

marxar fora del municipi, majoritàriament a Terrassa.   

Cohesió social 

El municipi està molt dispers, amb 18 urbanitzacions. Això el que fa és que, tot i que a l’IES 

es concentrin tots els joves, a causa d’aquesta dispersió geogràfica, quan s’acaben les 

classes tots es tornen a ajuntar amb els nens de la mateixa zona. Existeixen moltes 

associacions de veïns que ajuden a la cohesió social del municipi, però aquestes en la 

majoria dels casos no contemplen els joves dins les seves activitats o dins els seus plans, ja 

que aquestes organitzacions està majoritàriament constituïdes per persones adultes i de la 

tercera edat. .  

Riscos 

Tot i que actualment ja està mes controlat, hi havia problemes entre els joves de Vacarisses 

i altres joves dels municipis veïns a causa de la seva trobada als instituts. Inicialment a l’ 

institut el curs 2009-2010 hi havia molts problemes, però actualment ja està  controlat i es 

poden seguir en normalitat les classes  

Participació 

El joves de Vacarisses tenen un referent associatiu juvenil, però des de els agents socials 

es diu que sols es mouen quan alguna cosa els interessa molt. També es reclama més 

participació per part del IES de Vacarisses als actes que es porten a terme al municipi, com 

es per exemple a les festes de Vacarisses. Es planteja la idea de que les associacions de 

veïns col·laborin amb els joves per tal de compartir els locals i les instal·lacions disponibles.  

Serveis de Joventut 

El Punt de Vol és un espai molt utilitzat entre els joves de Vacarisses, existència de dues 

generacions usuàries. El casal és un punt important de cohesió però es massa petit i no es 

còmode per tots els usuaris que hi volen anar.  

No hi ha un projecte o un servei sobre habitatge que ajudi i assessori als jove a l’hora de 

emancipar-se ni tampoc es disposa d’una carpeta d’habitatges socials. 

Tampoc hi ha cap servei d’assessorament per a joves de temes de feina, com atur.  

Altres àmbits 

El principal problema que es troben els joves de Vacarisses és el transport. És un municipi 

amb una gran dispersió geogràfica i no hi ha cap servei de transport municipal que uneixi 

els zones de població. A més a més, a causa de la situació econòmica no es poden 

permetre transports privats com motocicletes que abans si es podien permetre. S’ha notat 

molt el descens de vehicles privats i a causa d’això els joves es trobem més temps tancats 

a casa.  



 

 

 

 

Un dels altres temes molt presents en el debat, ha sigut el tema del l’oci a Vacarisses, 

sobretot l’oci nocturn. A Vacarisses no hi ha oferta d’oci nocturn, com bars de copes per 

joves o discoteques. Uns proposen remodelar els punts de trobada jove i fer-los més 

moderns.  

També s’ha plantejat el tema de la comunicació entre l’Ajuntament i els joves. D’aquesta 

manera, si aquesta comunicació funcionés millor, les necessitats dels joves es podrien 

treballar millor.  

 

 

5. Priorització dels àmbits d’actuació 

Els àmbits d’actuació que en aquest grup de discussió s’han parlat i s’ha incidit més és el 

tema del transport a Vacarisses, a causa de la seva dispersió geogràfica. També s’ha 

comentat bastant el tema de l’oci nocturn del municipi.   

 

6. Mesures a desenvolupar per millorar les condicions de vida dels i de les joves 

Les mesures a desenvolupar que s’han proposat són, per exemple, la creació d’una xarxa 

de transports públics per a facilitar la mobilitat dels joves per el municipi. També s’han 

proposat accions que incideixin en rebaixar la taxa d’atur per a que els joves de Vacarisses 

millorin la seva situació econòmica i puguin emancipar-se sense dificultats. I també la 

creació d’espais d’oci nocturns per als joves.   

 

 

La presentació de la informació obtinguda s’ha organitzat en diferents eixos, permetent 

l’estructuració dels continguts resultants en el grup de discussió i la seva anàlisi global amb la 

totalitat de dades treballades per en l’anàlisi. Al final de la redacció es recull una síntesi dels 

resultats obtinguts en una taula DAFO per permetre la posterior anàlisi global.  
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

INTERN FORTALESES DEBILITATS 
 Equipament juvenil de referència (Punt 

de Vol). 

Fracàs escolar inexistent 

 

Manca de recursos 

Una part del col·lectiu juvenil no té cap 

vincle amb el Punt de Vol. Dues 

generacions usuàries d’aquest espai.  

Sistema de transport interurbà 

inexistent 

Manca de coordinació amb el tercer 

sector (associacions de veïns) i entre 

les entitats del TS 

Debiltats cohesió social 

Entitats no realitzen activitats per a 

joves 

EXTERN OPORTUNITATS AMENACES 
 

 

Teixit associatiu dinàmic, voluntat de 

treball en xarxa i amb joves 

Centre d’Educació Secundària en 

funcionament 

 

Conjuntura socioeconòmica, cicle 

recessió. 

Limitacions a les emancipacions 

juvenils 

Altes taxes d’atur juvenil. 

Molta dispersió geogràfica dels nuclis 

urbans.  

Manca oferta formativa professional 

Dèbil participació juvenil 



 

 

 

 

5. Imatge gràfica 
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6.1 Fitxes regidories:  

 

FITXA ÀREA 

Ens agradaria que ens donéssiu resposta a aquestes SIS qüestions respecte els programes i 

actuacions adreçats als i les joves de Vacarisses en el període 2010-2013.  

REGIDORIA/ÀREA DE ___________________    

QUI OMPLE LA FITXA:  

NOM______________________________________ CÀRREC:______________________ 

CORREU DE CONTACTE:_________________________________________________ 

1. Quins són els principals eixos de treball de la Regidoria/Àrea en la que desenvolupeu 

les vostres tasques?  

1.  

2. 

3. 

4. 

..... (Afegir en cas que es consideri oportú) 

 

2. Valoració dels Punts Forts/Febles dels vostres programes per a joves o que 

incideixen en les condicions de vida dels joves    

 

PUNTS FORTS:  

1. 

2. 

3. 

...... 

 

PUNTS FEBLES:  

1. 

2. 

3. 

...... 



 

 

 

 

3. Dels següents programes i accions que es lideren des de la vostra àrea i que recull el 

Pla Local de Joventut 2010-2013, podeu respondre les següents qüestions i 

completar la informació?  EXEMPLE PÀG. 8 

4. Coneixeu alguna mesura que es desenvolupi des d’altre àmbit supramunicipal 

(Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, etc.) o des de la societat Civil (entitats, 

associacions, etc.), vinculades amb la vostra àrea? 

1. 

2. 

3. 

...... 

 

 

 

5. Quines mesures creieu que s’haurien de desenvolupar des de la vostra regidoria/àrea 

per millorar les condicions de vida dels joves del municipi?: En aquest punt us 

demanem que recolliu propostes que potser algun cop heu pensat, heu sentit comentar a 

algú en alguna reunió, en alguna formació, etc. O que us hagin sorgit de la reflexió un cop 

completat la síntesi que us demanem. 

1. 

2. 

3. 

.... 

6. Amb quines àrees/regidories teniu relació i per quins aspectes us relacioneu? 

 

 X Explicar motius (treballar en el programa ..., planificar 

accions 1,2,3 ...) 

Esports   

Habitatge   

Joventut   

Mobilitat   

Participació/Cultura   

Promoció econòmica   

Serveis Socials   
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SI US PLAU, COMPLETEU LES SEGÜENTS DADES, afegiu aquelles accions o programes que 

no estiguin recollits! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS 

/PROGRAM

ES 

S'ha 

implement

at? 

Dura
da 

 

Si s'ha implementat, quina 

avaluació en feu? (Indiqueu el 

color de l’avaluació i els motius 

per indicar aquest color) 

Es preveu la seva 

continuïtat?  

Sí No 
(anys 
en 
què 
s’ha 
dut a 
terme)    

Observacions 
(quins són els 
principals 
motiu per 
indicar 
aquesta 
avaluació) 

S
í 

N
o 

Observacions 
(manca de 
pressupost, ja no 
hi ha necessitat, 
directriu política…) 

Suport a 
l’associacion
isme 
esportiu 

          

FESPORT 
JOVE!           

Poliesportiu 
Municipal           

Equipaments           

(afegiu 
tantes com 
necessiteu) 

          

 
          

 
          

 
          

 
          



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE SUPORT: Us oferim les dades de que disposem per tal que tingueu una 

referència més extensa de les accions a avaluar.  

 

 

Tipus: C/Acció que presenta continuïtat, N/Acció nova, R/Acció reformulada 

 

 

 

 

ACCIONS DESCRIPCIÓ LIDERA ALTRES AGENTS TIP
US* 

INDICAD
ORS 
PER 
L’AVALU
ACIÓ 

Suport a 
l’associac
ionisme 
esportiu 

Donar suport a les 
entitats/associacions 
esportives del municipi i 
nous esports: oferint-los 
la possibilitat de 
realitzar alguna activitat 
als centre escolars, 
alguna xerrada, 
gestionar acords de 
cessió d’espais si escau, 
etc.  ESPORTS 

ENTIT
ATS 

C.EDUCA
TIUS  C 

Informe 
sobre 
les 
associac
ions 
esportiv
es del 
municipi
, 
evolució 
associat
s 

FESPORT 
JOVE! 

Campanya per 
promoure l’esport entre 
els joves, amb 
l’explicació de tots els 
serveis que 
l’Ajuntament ofereix ESPORTS IES   C 

Informe 
de la 
campan
ya 

Poliespor
tiu 
Municipa
l 

Adequació de l’oferta 
de les activitats del 
Poliesportiu Municipal 
als horaris de l’IES, 
donada la seva 
proximitat ESPORTS 

JOVE
NTUT   N 

Oferta 
de 
cursos, 
nombre 
d’usuari
s 

Equipam
ents 

Adequació de les 
instal·lacions i dels 
equipaments esportius 
existents a les diferents 
urbanitzacions d’accés 
lliure ESPORTS 

S.TÈC
NICS   N 

Informe 
sobre 
els 
equipa
ments 
del 
municipi 

Ampliar i promocionar 
el servei de les 
instal·lacions i els 
equipaments d’accés 
lliure ESPORTS 

S.TÈC
NICS   N 

Informe 
dels 
usos  
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6.2 Fitxes agents:  

S’han adreçat fitxes personalitzades als professionals de referència dels següents ens:  

 

- IES Vacarisses 

- Associacions de Veïns de Vacarisses  

- CAP 

- Cossos Seguretat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per encàrrec de la Regidoria de Joventut, col·labora amb 

aquesta en la renovació del Pla Local de Joventut. 

L’objectiu general d’aquest projecte és apropar-nos a la realitat dels joves del municipi i analitzar les 

polítiques locals de joventut per disposar d’elements que permetin orientar les línies d’actuació del 

Pla Local de Joventut 2014-17. Les propostes pel Pla Local de Joventut (PLJ) seran elaborades a 

partir de l’avaluació del Pla Local de Joventut 2010-13, dels resultats de la diagnosi i de les 

conclusions d’un procés participatiu amb els joves del municipi.  

Per donar resposta a aquest objectiu us demanem la vostra participació en aquesta sessió i si no 

us és possible l’assistència us preguem que doneu resposta a les següents preguntes en aquest 

mateix espai i ens ho retorneu tan bon ho completeu.  

Els vostres comentaris són molt importants per tal de tenir una visió global de la realitat dels i de les 

joves de Vacarisses, i d’aquesta manera apostar per unes polítiques integrals de joventut al 

municipi. Sense la vostra col·laboració completar aquesta part és una tasca impossible.  

De totes maneres, si ens voleu fer algun comentari addicional, al final del document ens podeu 

donar un telèfon de contacte i un horari de contacte per tal de poder parlar telefònicament d’aquells 

aspectes que creieu oportú.  

 

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració,  

 

Oriol Aunós 
Àrea de Joventut 
Ajuntament de Vacarisses 
938359002 ext.241 
 
Hungria Panadero hungriapanadero@ferrerguardia.org  
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 
93.601.16.44 
 
 
 
 
 
 

mailto:hungriapanadero@ferrerguardia.org


PLA LOCAL DE JOVENTUT DE VACARISSES  2013 

ACCIONS

 

55 

 
 
 

 

1. Recollir la visió que els/les professionals tenen sobre de la realitat social dels i de les joves del 

municipi 

2. Recollir quines són les accions que es duen a terme a Vacarisses i quins són els elements que 

condicionen aquestes.  

3. Recollir propostes de millora per tal d’analitzar i incorporar al Pla Local de Joventut.  

 

1. Situació dels i de les joves de Vacarisses: 

Quins considereu que són els principals problemes dels i les joves al municipi? Possibles 

exemples: ocupació, formació, drogues, oci, cohesió social, orientació itineraris, mobilitat, 

etc. 

(Resposta): Podeu donar una resposta genèrica o basada en la vostra experiència professional.  

 

 

 

2. En relació a la seva àrea professional ... 

 

- Quins han estat els punts forts i els febles del treball dut a terme des de l’obertura de l’IES 

Vacarisses.  

 

 

- Ens pot descriure breument quina és l’oferta formativa del centre? 

 

 

- Ens pot descriure breument quin és el perfil de l’alumnat. Quins alumnes assisteixen a l’IES, 

si són joves de totes les urbanitzacions, si hi ha joves que abandonen prematurament 

l’educació obligatòria, si hi ha alumnat amb NEE, si hi ha alumnes que cursen estudis en 

altres centres (IES Viladecavalls, centres concertats/privats de Terrassa, ....) 

 

 

- Es realitzen activitats extraescolars? Quines? Quina és la participació de l’alumnat?  

 

 

- Quins han estat els resultats acadèmics? Per exemple en alguna de les darreres proves 

d’avaluació que s’han realitzat a nivell de Catalunya.  



 

 

 

 

 

 

- Treball en xarxa.  

Existeixen espais de coordinació/treball entre l’IES i les àrees de l’Ajuntament?  

 

 X Explicar motius (treballar en el programa ..., planificar 

accions 1,2,3 ...) 

Esports   

Habitatge   

Joventut   

Mobilitat   

Participació/Cultura   

Promoció econòmica   

Serveis Socials   

Educació   

   

 

Es donen o es participa en espais de coordinació amb altres organismes (Diputació de 

Barcelona, Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, entitats i associacions, ....)? 

 

 

3. En relació a alguns dels programes municipals  realitzats fins ara, ens pot indicar quina és 

l’avaluació que en fa? 

 

 
Quina avaluació en feu? (Indiqueu el color de l’avaluació i 

els motius per indicar aquest color) 

 

   

Observacions (quins són els 
principals motiu per indicar aquesta 
avaluació) 

Pla de Prevenció de 

Drogodependències  

    

Programa de formació pares i mares 
 

    

Guies informatives 
 

    

Plans Educatius en Xarxa (CEM) 
 

    

El CAP a l’IES 
 

    

Jornada de portes obertes a l’IES 
 

    

Corresponsals als IES 
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4. Priorització dels àmbits d’actuació. Estableixi si us plau quins haurien de ser el àmbits 

prioritaris d’actuació a nivell municipal per tal de donar resposta a les necessitats dels i de 

les joves de Vacarisses. 

 

 

5. Quines mesures creieu que s’haurien de desenvolupar per millorar les condicions de vida 

dels joves del municipi (poden ser actuacions a dur a terme des de la vostra àrea, però no 

cal que ho siguin; heu de parlar d’allò que us sembla prioritari)? 

 

 

 

6. Observacions. Si considera adient fer-nos arribar algun comentari ho pot fer en el següent 

espai, o bé podem contactar amb vostè telefònicament.  

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

QUI OMPLE LA FITXA:  

NOM______________________________________ CÀRREC:______________________ 

TELÈFON DE CONTACTE:_________________________________________________ 

HORARI DE CONTACTE PREFERENT: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de reforç escolar 
 

    

(altres)     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

7. Situació dels i de les joves de Vacarisses: 

Quins considereu que són els principals problemes dels i les joves al municipi? Possibles 

exemples: ocupació, formació, drogues, oci, cohesió social, orientació itineraris, mobilitat, 

etc. 

(Resposta): Podeu donar una resposta genèrica o basada en la vostra experiència professional.  

 

 

 

 

8. En relació a la seva àrea professional ... 

 

- Quins són els punts forts i els febles del treball dut a terme des del seu servei respecte els i 

les joves de Vacarisses?  

 

- Quines són les principals consultes mèdiques? Es podrien establir perfils tipus: segons edat/ 

sexe....? Trastorns mentals i de conducta (ansietat, depressió, dificultat d’adaptació, ...), 

Salut sexual i reproductiva (avortaments, anticonceptius, ...) Consum de drogues,  

 

 

 

- Aquestes dades es sistematitzen per tal de poder avaluar el servei i fer propostes de millora? 

Per exemple, ofertar xerrades formatives i/o tallers, etc.? 

 

- Quina és la seva percepció de salut dels i de les joves de Vacarisses? 

 

 

- Com s’hauria d’orientar la política de salut adreçada als i les joves? 

 

 

- Treball en xarxa.  

Existeixen espais de coordinació/treball amb la resta de les àrees de l’Ajuntament?  

 

 X Explicar motius (treballar en el programa ..., planificar 

accions 1,2,3 ...) 

Esports   

Habitatge   
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Joventut   

Mobilitat   

Participació/Cultura   

Promoció econòmica   

Serveis Socials   

Educació   

   

 

Es donen o es participa en espais de coordinació amb altres organismes (Diputació de 

Barcelona, Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, entitats i associacions, ....)? IES, .... 

 

 

 

 

 

 

9. En relació a alguns dels programes municipals  realitzats fins ara, ens pot indicar quina és 

l’avaluació que en fa? 

 

 

10. Priorització dels àmbits d’actuació. Estableixi si us plau quins haurien de ser el àmbits 

prioritaris d’actuació a nivell municipal per tal de donar resposta a les necessitats dels i de 

les joves de Vacarisses. 

 

 

11. Quines mesures creieu que s’haurien de desenvolupar per millorar les condicions de vida 

dels joves del municipi (poden ser actuacions a dur a terme des de la vostra àrea, però no 

cal que ho siguin; heu de parlar d’allò que us sembla prioritari)? 

 

 
Quina avaluació en feu? (Indiqueu el color de l’avaluació i 

els motius per indicar aquest color) 

 

   

Observacions (quins són els 
principals motiu per indicar aquesta 
avaluació) 

Pla de Prevenció de 

Drogodependències  

    

Infermera a l’IES     

(altres)     

     



 

 

 

 

 

 

12. Observacions. Si considera adient fer-nos arribar algun comentari ho pot fer en el següent 

espai, o bé podem contactar amb vostè telefònicament.  

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

QUI OMPLE LA FITXA:  

NOM______________________________________ CÀRREC:______________________ 

TELÈFON DE CONTACTE:_________________________________________________ 

HORARI DE CONTACTE PREFERENT: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

13. Situació dels i de les joves de Vacarisses: 

Quins considereu que són els principals problemes dels i les joves al municipi? Possibles 

exemples: ocupació, formació, drogues, oci, cohesió social, orientació itineraris, mobilitat, 

etc. 

(Resposta): Podeu donar una resposta genèrica o basada en la vostra experiència professional.  

 

 

 

 

14. En relació a la seva àrea professional ... 

 

- Quins són els punts forts i els febles del treball dut a terme des del seu servei respecte els i 

les joves de Vacarisses?  
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- Treball en xarxa.  

Existeixen espais de coordinació/treball amb la resta de les àrees de l’Ajuntament?  

 

 X Explicar motius (treballar en el programa ..., planificar 

accions 1,2,3 ...) 

Esports   

Habitatge   

Joventut   

Mobilitat   

Participació/Cultura   

Promoció econòmica   

Serveis Socials   

Educació   

   

 

Es donen o es participa en espais de coordinació amb altres organismes (Diputació de 

Barcelona, Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya, entitats i associacions, Centres 

d’Educació, Associacions de Veïns....)? 

 

15. En relació a alguns dels programes municipals  realitzats fins ara, ens pot indicar quina és 

l’avaluació que en fa? 

 
Quina avaluació en feu? (Indiqueu el color de l’avaluació i 

els motius per indicar aquest color) 

 

   

Observacions (quins són els 
principals motiu per indicar aquesta 
avaluació) 

Pla de Prevenció de 

Drogodependències  

    

Pla d’Absentisme Escolar     

     

     

(altres)     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

16. Priorització dels àmbits d’actuació. Estableixi si us plau quins haurien de ser el àmbits 

prioritaris d’actuació a nivell municipal per tal de donar resposta a les necessitats dels i de 

les joves de Vacarisses. 

 

 

17. Quines mesures creieu que s’haurien de desenvolupar per millorar les condicions de vida 

dels joves del municipi (poden ser actuacions a dur a terme des de la vostra àrea, però no 

cal que ho siguin; heu de parlar d’allò que us sembla prioritari)? 

 

 

 

18. Observacions. Si considera adient fer-nos arribar algun comentari ho pot fer en el següent 

espai, o bé podem contactar amb vostè telefònicament.  

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

QUI OMPLE LA FITXA:  

NOM______________________________________ CÀRREC:______________________ 

TELÈFON DE CONTACTE:_________________________________________________ 

HORARI DE CONTACTE PREFERENT: _______________________________________ 
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19. Situació dels i de les joves (12-34 anys) de Vacarisses: 

Quins considereu que són els principals problemes dels i les joves a Vacarisses? 

Possibles exemples: ocupació, formació, drogues, oci, cohesió social, orientació 

itineraris, mobilitat, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. I dels i de les joves de la vostra urbanització? Indicar urbanització ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. En relació a la vostra entitat ... 

- Quina és la participació dels i de les joves en l’entitat? Són socis/es, són participants, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Realitzeu activitats adreçades exclusivament per a joves o en la que participin 

majoritàriament joves?  

 No, no es realitzen activitats adreçades a joves 

 No, els i les joves no hi participen 

 Sí, des de l’AAVV es realitzen activitats adreçades exclusivament per a joves 

 Sí, des de l’AAVV es realitzen activitats en les que participen joves 

 Els i les joves demanden activitats a la nostra entitat però no tenim recursos per portar 

a terme cap acció 

 Altres ___________________________________________________ 

- En el cas que les respostes anteriors siguin afirmatives, ens podeu indicar quines són 

aquestes activitats i quin és el perfil de joves participant? 

 

Nom activitat Breu explicació  Perfil joves (edat, sexe, ....) 

   

   

   

   

- Treball en xarxa. Realitzeu activitats en coordinació o amb el suport d’altres organismes 

i/o entitats 

 X Explicar motius (treballar conjuntament, donar suport a 

accions, ....) 

Ajuntament    

Federació d’AAVV   

Entitat ________________   

Entitat ________________   

IES   

CEIP   

____________   

   

 

22. Priorització dels àmbits d’actuació. Estableixi si us plau quins haurien de ser els àmbits 

prioritaris d’actuació a nivell municipal per tal de donar resposta a les necessitats dels i de 

les joves de Vacarisses. 
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23.  I quines mesures creieu que s’haurien de desenvolupar per millorar les condicions de 

vida dels i de les  joves del municipi? 

 

 

 

 

 

 

 

24. Observacions. Si considera adient fer-nos arribar algun comentari ho pot fer en el següent 

espai, o bé podem contactar amb vostè telefònicament.  

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

QUI OMPLE LA FITXA:  

NOM_______________________ ENTITAT:____________________________________ 

VOL QUE CONTACTEM AMB VOSTÈ? ________ 

TELÈFON DE CONTACTE:_________________________________________________ 

HORARI DE CONTACTE PREFERENT: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat incorporem algunes imatges de les diferents accions de difusió que s’han fet més 

enllà de la realitzada a la web del PLJ.  
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ARTICLE PUBLICAT A EL TERME DE DESEMBRE 2013 

 

JOVENTUT 

 

Fòrum Jove per conèixer les necessitats del jovent 

El programa de la jornada comptava amb diferents grups de debat en base a 

diferents temàtiques i activitats lúdiques com ara una sessió de zumba o un 

concert. 

 

 

El passat dissabte 23 de novembre va tenir lloc el Fòrum Jove, organitzat des de 

l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses amb la participació de diferents 

joves del municipi. La jornada s’emmarca dins els diferents actes que es porten a 

terme de cara a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut (PLJ 2014-2017) , i 

servirà per fer un diagnòstic actualitzat de la situació del jovent vacarissenc en els 

diversos àmbits que els afecten. Aquest diagnòstic juntament amb les propostes 

que es van recollir serviran per concretar els diferents objectius a assolir en un 

període de quatre anys. 

 

Si el passat estiu tenien lloc els grups de debat i diferents reunions amb els 

diversos agents vinculats als i les joves, ara ha estat el torn del Fòrum Jove. D’una 

banda, s’hi van explicar les dades obtingudes a l’enquesta i, per altra, es van 

concretar tot un seguit de propostes per tal d’incorporar-les al nou PLJ 2014-17. I 

és que la jornada anava encaminada a fomentar la participació de tot el jovent per 

recollir les seves necessitats i inquietuds.  

 

Així com en les sessions de treball van participar-hi prop d’una trentena de joves, al 

llarg de tot el dia, van passar pel Punt de Vol uns 60 participants. A banda dels 

debats, va haver-hi un dinar, una sessió de Zumba i un concert amb Afreekan 

Children Sound.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


