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Introducció  

El Pla Local de Joventut de Vacarisses (en endavant, PLJ Vacarisses) s’ha elaborat 

entre el gener i el març de l’any 2019, després d’un procés de diagnosi que es va 

realitzar durant l’últim trimestre del 2018. Finalment, a l’abril de l’any 2019, està prevista 

l’aprovació del Pla, amb una vigència de quatre anys, entre el 2019 i el 2022 - tot i que 

la voluntat és que esdevingui un document obert i flexible per poder anar incorporant les 

modificacions i actualitzacions que es considerin oportunes en cada moment. 

 

El PLJ Vacarisses neix de la necessitat de realitzar una anàlisi global de la situació de 

la joventut al municipi i d’elaborar un Pla d’actuació municipal integral des de la 

perspectiva de l’atenció a la joventut. Per tant, el PLJ Vacarisses és l’instrument que ha 

d’ajudar a orientar, planificar, coordinar i definir les diferents actuacions municipals 

adreçades als i les joves del municipi, així com implicar els agents socials del territori i 

els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació.  

 

Doncs, el PLJ Vacarisses es concep com una eina i no com un objectiu final en sí mateix, 

en la mesura que el Pla ha de servir per definir una estratègia global en matèria de 

joventut i ajudar a impulsar les polítiques destinades a millorar les condicions de la 

població jove vacarissenca d’entre 12 i 30 anys. 

 

El PLJ Vacarisses parteix d’un procés d’elaboració, en el qual es compta amb una 

acurada diagnosi de la realitat de la població entre els 12 i els 30 anys, a més de 

l’experiència fruit de plans estratègics anteriors. Per poder nodrir aquest pla també s’ha 

demanat la participació del màxim d’agents implicats en les polítiques de joventut, que 

han implicat tant el nivell ciutadà, com el tècnic i el polític.  

 

El PLJ Vacarisses consta d’una primera part en què es descriu exhaustivament el procés 

de desenvolupament per fases del document estratègic. També se situa i s’emmarca el 

Pla, tant pel que fa al marc normatiu a nivell estatal com als antecedents i el marc 

estratègic dins el mateix municipi. Abans d’aprofundir en l’estratègia i les accions que 

formen el PLJ Vacarisses, es destina un petit apartat a resumir les principals conclusions 

del diagnòstic de població entre 12 i 30 anys de Vacarisses.  
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El PLJ Vacarisses que es presenta a continuació recull aquelles polítiques de joventut 

que permetran potenciar l’autonomia l’emancipació de les persones adolescents i joves, 

vetllaran per la salut i el benestar de les persones entre els 12 i els 30 anys i facilitaran 

l’accés als espais, serveis i recursos adreçats a joves. Aquestes polítiques, al seu temps, 

entenen les persones compreses en aquesta franja d’edat com a membres centrals 

d’una ciutadania activa i canviant en els propers 4 anys.    
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Marc normatiu. Les polítiques de joventut 

Concepte de ‘Joventut’ 

Segons la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut les persones joves són: 

“Joves o persones joves: amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre setze i 

vint-i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes 

polítiques es poden ampliar aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i 

als objectius a assolir” 

 

El PLJ Vacarisses al plantejar-se amb una voluntat inclusiva englobarà, com a població 

destinatària de les polítiques de joventut del municipi, a les persones d’entre 12 i 30 

anys. Això és així perquè, d’una banda, els límits que existeixen entre adolescència i 

joventut són cada cop més difusos i s’han de realitzar unes polítiques preventives que 

ajudin a combatre problemàtiques en edats inferiors als 16 anys. 

 

I, d’altra banda, el sistema educatiu ha marcat l’edat de 12 anys com un moment de 

canvi simbòlic en la trajectòria vital dels adolescents/joves ja que és quan es realitza 

l’entrada a l’institut i aquest esdevé un escenari excel·lent d’intervenció per arribar a la 

població d’entre 12 i 18 anys. 

 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 

A nivell normatiu, la visió que planteja el PNJCat 2010-2020 dibuixa un context futur per 

al conjunt de Catalunya que es concreta en tres punts, presents en l’elaboració d’aquest 

pla: 

1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de 

vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) entenent 

que aquesta és la major garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat. 

2. Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les 

expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida. 

3. Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en 

el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un 

creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils, 

organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també 

les persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la 

societat i traslladar la seva visió del món. 
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Llei 33/2010, de l’1 d’octubre 

Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix que 

aquestes tenen la missió de fer possible, d’una banda, l’emancipació juvenil, és a dir, 

que la població jove pugui construir un projecte de vida propi sobre la base de 

l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania. D’altra banda, aquestes 

polítiques s’han de construir i desenvolupar per a i amb la participació de les persones 

joves; és a dir, han de vetllar per la vida de la ciutadania jove com a agents de canvi 

social, amb tot un conjunt d'accions i de processos que generin capacitat en les 

persones joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de 

desenvolupament personal i col•lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-los.  

 

 

Elements centrals de la diagnosi 

Xifres bàsiques de la població jove (12-30 anys) de Vacarisses 

Segons dades d’Idescat en relació al padró municipal d’habitants, al 2018 Vacarisses 

compta amb 1.307 de persones joves d’entre 12 i 30 anys, una xifra que representa el 

20,15% del total de població del municipi -percentatge similar a al comarcal (20,30%).  

 

La població jove s’eixampla principalment en la franja dels 12 als 17 anys que, a Sant 

Cugat, té un pes relatiu del 45,91%, el més elevat amb relació a la resta de franges 

d’edat. La franja d’edat de 18 a 23 anys representa el 26,01%, i d’entre els 24 i els 30 

anys un 28,08%, ambdós percentatges inferiors a la del conjunt de la comarca (29,85% 

i 36,16%, respectivament).  

 

Així, en els propers anys, es preveu que el conjunt de joves adults augmenti, ja que, 

actualment, el nombre de joves entre els 12 i els 17 anys supera als joves que es troben 

en les franges d’entre 18 i 30 anys.  
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Població jove de Vacarisses per franges d’edat (Any 2018) 
 

Franja d’edat Total % sobre 12-30 

12 a 17 anys 600 45,91 

18 a 23 anys 340 26,01 

24 a 30 anys 367 20,08 

Població total 12-30 1.307 100,00 

Font: Idescat. 

 
 

L’evolució demogràfica de la població jove durant les darreres dues dècades es 

desmarca de la dinàmica experimentada en el conjunt del municipi en el període 2000-

2018. Si és cert que la tendència de la població jove és també de creixement, en concret 

parlem d’un 175,91%, és una xifra que dista molt del creixement del 311,23% de la 

població vacarissenca total.  

A mesura que la població ha anat augmentant, la població jove no ho ha fet en la mateixa 

proporció, fet que ha provocat que els i les joves d’entre 12 i 30 anys hagin passat de 

representar el 28% de la població total (any 2000) al 20% actual. 

 

 

 
Població total 

de Vacarisses 

(2018): 6.486 

 

 
Població jove 

de Vacarisses 

(2018): 1.307 

 



 
 

9 
 

Evolució de la població jove de Vacarisses (2000-2018) 
 

 

Al 2018, a Vacarisses, hi havia empadronats un total de 6.486 habitants, la qual cosa 

suposa una variació del 2,5% respecte l’any 2017. Aquesta xifra és una mostra del 

creixement poc significatiu que Vacarisses viu des del 2008, coincidint amb el període 

de consolidació de la crisis econòmica.  

Malgrat aquest estancament poblacional de Vacarisses, al 2018, la població total ha 

registrat un saldo positiu de 3.799 persones (increment del 12%). Així mateix, si bé dins 

la població jove hi ha diverses tendències segons la franja d’edat, la població d’entre 12 

i 30 anys en el seu conjunt ha registrat un increment de 564 persones, això és un 13%.  

Que la franja de 65 anys en endavant  hagi experimentat un creixement força major -del 

39%- que la franja d’edat jove (12-30 anys) i d’edat adulta (31-64 anys), és un clar indici 

de la tendència cap a l’envelliment de la població del municipi. 
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Diferencials de creixement de la població jove de Vacarisses i d’altres 

grups d’edat (2000-2018) 

 

Resum de les necessitats i els aspectes a treballar detectats a la 

diagnosi del PLJ Vacarisses 2019-2022  

 

 

 

Les instal·lacions educatives estan ben valorades 
 

➢ Continuar amb el programa Reforç escolar. 

➢ Ampliació de l’horari de la Biblioteca municipal per atreure als estudiants de 

formació superior.  

➢ Obertura en horari adaptat d’ una sala d’estudi dins la Biblioteca municipal en 

períodes d’exàmens. 

 

Manca d’orientació i assessorament en els itineraris educatius post obligatoris. 
 

➢ Incloure casos reals i diversos en la programació de xerrades sobre els estudis a 

l’Institut i Punt de Vol. 

 
No existeix un local propi del Cau 
 

 

12%

97%

31%

-38%

13% 14%

39%

-60%
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Població total 12-17 anys 18-23 anys 24-30 anys Població Jove
(12-30 anys)

31-64 anys +65 anys

REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 

joves de Vacarisses  
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Aposta per la inserció laboral juvenil 
 

➢ Continuar amb l’estratègia de fomentar la Borsa de Treball Jove, la Garantia 

Juvenil, i altres programes propis com el del Tast d’Oficis.  

➢ Impulsar programes per la promoció de l’emprenedoria juvenil. 

 

 

 

 

 

Manca d’oferta d’habitatges de lloguer 
 

➢ Fer promocions d’habitatge jove. 

➢ Impulsar ajudes per les fiances del lloguer 

➢ Creació d’un punt d’informació (tant online com físic) perquè les ofertes 

d’habitatge arribin a tothom. 

 

 

 

 

 

Es promouen xerrades sobre educació sexual als centres educatius.  
 

➢ Seguir sumant esforços des del  Pla de prevenció de drogodependències de 

Vacarisses “Km 0”. 

➢ Seguir treballant des del Punt de Vol amb el programa PIDCES i el Vine i Parlem.  

➢ Reformular les xerrades sobre educació sexual fent-les més útils i adaptades a la 

realitat dels i les joves.  

➢ Incorporar la figura d’un/a educador/a sexual. 

 

 

 

REPTE 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones 

joves de Vacarisses 

 

REPTE  3.  Aconseguir  l’èxit  en la transició  domiciliària  de  les 

persones joves de Vacarisses 

 

REPTE 4. Promoure la vida saludable de les persones joves de 

Vacarisses 
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Es valoren positivament la recent figura dels Vetlladors de nit 

 

➢ Mantenir la figura dels Vetlladors de nit per a properes Festes Majors. 

➢ Complementar la figura dels Vetlladors de nit amb un punt d’informació sobre 

drogues durant les festes, on hi hagi, sobretot, alcoholímetres. 

 

Poques associacions esportives juvenils 
 

➢ Promoure la creació de noves associacions esportives de joves +18. 

➢ Ampliar els equipaments esportius. 

 

 

 

 

 

 

Tot i els avanços fets en aquest àmbit, cal arribar a les persones joves que viuen 

a les urbanitzacions, i que sovint no participen de cap activitat o entitat del poble 

 

➢ Millorar la mobilitat amb transport públic entre el centre i les urbanitzacions, per 

tal d’apropar aquests joves a la vida del poble i millorar així el sentiment de 

pertinença. 

➢ Continuar amb les figures d’educadors de carrer per intentar aconseguir un major 

vincle amb els i les joves. 

➢ Fomentar i dotar de prestigi les associacions de joves. 

 

La difusió d’activitats d’associacions i entitats és insuficient 
 

➢ Creació d’un punt d’informació (cartells, flyers) al Punt de Vol o al Casal on 

s’informi tant de les associacions i entitats existents, com de la seva programació 

d’activitats. 

 

Al Punt de Vol no hi acostumen a anar els joves majors de 18 anys 
 

➢ Ampliació de l’horari del Punt de Vol. 

 

 

 

 

REPTE  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  

i  la  participació  de  les  persones  joves de Vacarisses en  allò 

col·lectiu. 
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Motivació dels joves per decidir on cal destinar una part de la partida 

pressupostària de la regidoria de Joventut 
 

➢ Impulsar Pressupostos Participatius joves. 

 

 

 

 

 

 
 

Cal enfortir la programació cultural, de lleure i oci dirigida a persones joves 

 

➢ Continuar promovent activitats intergeneracionals. 

➢ Fer sessions de cinema periòdiques al Casal o al Punt de Vol. 

➢ Potenciar la Festa Major Petita fent-la més atractiva pels i les joves. 

➢ Mantenir la Lliga del Llumillu. 

➢ Plantejar una prèvia de la Lliga del Llumillu organitzant activitats durant tot l’any.  

➢ Realitzar activitats nocturnes a la piscina municipal durant el període estiuenc.  

➢ Potenciar l’oci nocturn ampliant l’horari del Punt de Vol. 

 

La biblioteca municipal no és un espai referent per a les persones joves del 

municipi i està infrautilitzada 

 

➢ Crear un espai de producció artística i literària. 

➢ Coordinació entre la Biblioteca municipal i el Punt de Vol per a la realització 

d’activitats destinades a les persones joves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPTE  6.  Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil de 

Vacarisses: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  als  objectius 

educatius i socialment cohesionadors.  
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El tema de la mobilitat és una limitació important per als joves que afecta el seu 

desenvolupament de forma transversal en diferents aspectes 
 

➢ Augmentar la freqüència dels autobusos i dels trens i millorar la combinació entre 

ells.  

➢ Ampliar les rebaixes tarifàries que s’aconsegueixen amb el Carnet Jove de 

Vacarisses (TJove, TMes, TTrimestral,...)  

➢ Fomentar el transport privat compartit. 

➢ Estudiar la viabilitat de la creació d’un carril bici. 

➢ Modificar les zones del sistema tarifari per tal que totes les urbanitzacions de 

Vacarisses pertanyin a una mateixa zona. 

 

Augment del masclisme degut al tipus d’oci i música populars entre el jovent 
 

➢ Fomentar els agents d’igualtat. 

➢ Creació d’un Punt Lila durant les festes.  

➢ Promoció de xerrades i tallers tant a l’institut com al Punt de Vol.  

➢ Mantenir el compromís de l’Ajuntament en la lluita contra el masclisme. 

 

Existència de baralles durant les festes 
  

 

Existeix poca cohesió entre les urbanitzacions, tot i que aquesta ha anat en 

augment 
 

➢ Seguir apostant per activitats com la Lliga del Llumillu. 

➢ Fomentar la creació d’associacions joves. 

➢ Millorar la mobilitat intramunicipal.  

➢ Descentralitzar les activitats culturals i ludicofestives a les diferents 

urbanitzacions. 

 

 

REPTE 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i 

innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 
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Procés d’elaboració i metodologia  

Principis metodològics 

Els principis metodològics que s’han seguit per elaborar el PLJ Vacarisses són aquells 

que venen marcats pel PNJCat i que han d’esdevenir una guia per a la realització de les 

polítiques de joventut en el seu conjunt. 

Els que s’han seguit en el disseny del PLJ Vacarisses han estat els següents: 

 

Participació  

El disseny s’ha dut a terme de manera que els joves de totes les edats han 

pogut participar en el procés d’elaboració del document mitjançant 

trobades i sessions. També s’ha comptat amb la participació dels tècnics i agents 

polítics.  

 

Integralitat i transversalitat  

El PLJ Vacarisses pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la 

vida de les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat d’àmbits 

materials en els que vol incidir el Pla. L’actuació sobre aquests àmbits i la resposta a les 

problemàtiques o necessitats dels i les joves també ha de ser integral ja que solen estar 

interrelacionades. 

 

A més, el Pla s’ha realitzat tenint en compte la definició dels àmbits prioritaris descrits 

pels organismes supramunicipals però també tenint en compte la realitat municipal 

analitzada al diagnòstic de la població d’entre 12 i 30 anys realitzada anteriorment a 

aquest document, entenent així la transversalitat com un eix vertebrador en la realització 

de les polítiques de joventut. 

 

Inclusió i diversitat 

El document ha de ser una eina que serveixi per incloure a tots els 

col·lectius joves del municipi siguin de diferents procedències i amb 

inquietuds i necessitats diverses.  
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Potencial transformador 

EL PNJCat descriu les polítiques de joventut com a transformadores en tant 

que s’han d’afavorir l’apoderament de les persones joves i els processos 

de mobilitat social. El PLJ Vacarisses fa una aposta ferma en aquest sentit, donant a les 

polítiques de joventut la voluntat de transformar tant les condicions de vides dels i les 

joves com el model de societat en general ja que, perquè les polítiques de joventut siguin 

realment transformadores, cal que tinguin impacte en la societat. 
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Disseny del PLJ Vacarisses 2019-2022 

Descripció de les fases del PLJ 

 

 

 

 

Elaboració de 
la diagnosi

• En aquesta fase s’elabora la diagnosi de la realitat 12-30 anys, amb un treball centrat en
l’anàlisi interna, amb els agents vinculats als equipaments que donen serveis als joves i
amb els i les joves vacarissenques.

• El diagnòstic es tanca amb la presentació de les conclusions en un fòrum jove.

Anàlisi i 
formulació 

d'objectius del 
Pla

• En aquesta fase es recullen i s’analitzen les polítiques de Joventut i les conclusions de la
diagnosi de la realitat juvenil. A partir del treball amb la tècnica de joventut, es consensua
l’esquema de l'estratègia a seguir durant els propers quatre anys, així com també es
defineixen els eixos i àmbits que ordenaran les actuacions dels Pla.

Espais de 
participació

• Es realitzen 2 sessions participatives (que inclou la sessió amb joves majors de 18 anys 
realitzada durant el procés de la diagnosi), 1 dinàmica conjunta per recollir propostes 
d'actuacions a diferents espais del municipi, i un fòrum jove per fer retorn de la diagnosi, 
crear debat i recollir altres propostes.  

Formulació 
d'actuacions

• Durant aquest temps es recullen les propostes per tal de poder ser avaluades per a la 
seva incorporació al PLJ Vacarisses 2019-2022.

Redacció, 
consens i 

aprovació del 
Pla

•En aquesta fase, que culmina a principis d'abril, es redacta el Pla d’Acció tenint en 
compte tot allò que s’ha treballat a les fases anteriors. 

•Aprovació del PLJ Vacarissies 2019-2022. 
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Tècniques emprades i accions desenvolupades en les fases del PLJ 

 

Elaboració de la diagnosi i anàlisi i 
formulació d'objectius

• Procès de diagnosi.

• Recollida i anàlisi de plans estratègics 
relacionats amb la franja de població 
12-30 anys.

• Recollida i anàlisi de les polítiques de 
joventut.

• Trobades tècniques amb la tècnica i 
regidor de joventut, i el tècnic de 
participació.

• Definició i consens de l'estratègia a 
nivell tècnic i polític.

Espais de participació i formulació de les 
actuacions

• Disseny i consens de la fitxa de 
descripció de les actuacions.

• Disseny, convocatòria i realització de 
les sessions de participació ciutadana.

• Disseny i consens de la butlleta per a 
una dinàmica participativa monitoritzada 
per l'equip tècnic de joventut i 
participació.

• Recull de totes les actuacions per 
valorar-ne la inclusió al PLJ Vacarisses 
2019-2022.

Redacció, consens i aprovació del PLJ 
Vacarisses 2019-2022

• Recollida dels resultats, validació de les 
propostes i inclusió de les actuacions al 
PLJ Vacarisses.

• Redacció de l'esborrany del PLJ 
Vacarisses.

• Revisió de l'esborrany PLJ Vacarisses.

• Presentació del PLJ Vacarisses 2019-
2022 al Ple Municipal.

• Aprovació.
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Agents participants en les diverses fases d’elaboració del PLJ 

A continuació, es presenten els espais participatius, amb una petita descripció de 

cadascun d’ells.   

→ Sessió amb joves +18 anys (associats i no associats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció de la sessió: Malgrat la sessió estava pensada en clau de diagnosi i 

anàlisi de la realitat juvenil, en el debat posterior es van fer propostes de millora i 

d’actuacions.  

Data de la sessió: dijous 22 de novembre de 2018. 

Participants: 8 joves majors de 18 anys. 

Nombre de propostes recollides: 19 propostes. 
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→ Sessió amb alumnes de l’INS Vacarisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la sessió: Els i les alumnes participants de la sessió van dividir-se en 

2 grups, i de manera rotatòria tractaven i feien propostes d’actuacions per a cadascun 

dels diferents àmbits que se’ls hi proposaven: educació i participació, mobilitat, 

igualtat, i activitats (oci i lleure, cultura, esports).  

Data de la sessió: divendres 1 de febrer de 2019. 

Participants: 10 joves d’entre 12 i 16 anys. 

Nombre de propostes recollides: 20 propostes. 
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→ Butlletes  

 
Descripció de la dinàmica: Mitjançant aquest model de butlleta, els i les joves de 

tot el municipi podien fer propostes d’actuacions. Un cop complimentada la butlleta, 

les dipositaven a les urnes/bústies que, prèviament, el tècnic de participació i 

informador del Punt de Vol va col·locar a l’INS Vacarisses i al Punt de Vol. 

Data de la dinàmica: del 6 de febrer a l’1 de març de 2019.  

Nombre de propostes recollides: 6 propostes. 
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→ Fòrum Jove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la sessió: Presentació de les conclusions de la Diagnosi del PLJ 

Vacarisses 2019-2022 a càrrec de les tècniques de Portacabot, i justificació de la 

inclusió o no de totes les propostes ciutadanes al PLJ Vacarisses 2019-2022 a càrrec 

de l’Alcalde i Regidor de Joventut.  

Data de la sessió: divendres 22 de març del 2019.   

Participants: 25 joves majors de 18 anys. 

 

 

Destinataris 

Els destinataris del PLJ Vacarisses 219-2022 és la població jove, que pot subdividir-se 

en 3 grans grups, segons les seves edats i, per tant, els seus interessos i necessitats. 

Aquests grans grups són els següents:     

 

Adolescència

12-17 anys

Joventut

18-24 anys

Joventut 
adulta

25-30 anys
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Estratègia del PLJ Vacarisses 2019-2022  

L’estratègia del PLJ Vacarisses està basada, a nivell municipal, en l’anàlisi dels següents 

documents: 

1. Pla Local de Joventut Vacarisses 2014-2017. El PLJ 2014-2017 de Vacarisses 

contemplava les polítiques i actuacions al voltant de 3 eixos principals: 

1. Participació 

2. Autonomia  

3. Cohesió Social 

 

Aquest document inclou, a més de la nova 

estratègia i actuacions del pla 2014-2017, una  

avaluació de diversos elements del PLJ 2010-

2013, i també la diagnosi de la realitat juvenil del 

PLJ 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnòstic de la població de 12 a 30 anys de Vacarisses. Aquest document 

realitza una anàlisi exhaustiva de la realitat de la població jove des del punt de 

vista de 7 àmbits principals: 

1. Educació i formació.  

2. Treball.  

3. Habitatge. 

4. Cultura, oci i lleure, i esport. 

5. Participació ciutadania i comunicació.  

6. Salut.  

7. Mobilitat, entorn i convivència. 

 

De cadascun dels eixos n’analitza la realitat de la 

població, els recursos i serveis de què disposa i, 

finalment, els elements d’oportunitat i els aspectes 

que s’han de treballar en aquest pla.  
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A nivell supramunicipal, s’ha tingut en compte:  

 

1. Els grans reptes assenyalats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-

2020, que fan referència, en resum, a les 

següents àrees o grans eixos de treball:  

1.  Educació 

2. Ocupació 

3. Treball 

4. Salut 

5. Oci, cultura, lleure i esport 

6. Convivència, cohesió i sostenibilitat 

7. Espai públic i mobilitat 

8. Informació i participació 

  

A partir de l’anàlisi dels documents municipals, tenint en compte els principis 

supramunicipals que han de determinar les polítiques de joventut, s’han determinat 5 

grans eixos estratègics i els àmbits corresponents per als propers 4 anys en matèria 

de polítiques de joventut.  

 

 

 

Avaluació 

El PLJ Vacarisses ha estat elaborat amb la participació de diversos agents, tant en el 

procés de la definició estratègica com en el moment de determinar, definir i treballar les 

actuacions segons cada eix i àmbit. Una vegada dissenyat el Pla és convenient 

determinar-ne el sistema d’execució, seguiment i avaluació. 

Pel què fa a l’execució, a nivell tècnic es compta amb el document que tenim entre mans, 

que està present en format digital i en format paper. Emmarca el Pla a nivell metodològic 

i en el municipi, i planteja de manera esquemàtica l’estratègia i les accions del Pla. Recull 

totes les fitxes d’actuacions que s’elaboren a partir de les sessions amb els tècnics i amb 

els i les joves del municipi on es marquen els indicadors d’avaluació de cadascuna.  
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Pel què fa al seguiment i l’avaluació, es defineixen diversos mecanismes que es 

presenten a continuació:  

• Associacions de Joves 
del municipi i tècnics.

Avaluació anual en 
espais formals de 

participació

• Seguiment presencial a 
través de trobades del 
grup motor tècnic. 
Convocatòria de 
sessions de seguiment a 
tots aquells agents 
tècnics implicats en el 
desenvolupament de    
les accions del Pla. 

Avaluació bianual en 
espais de seguiment a 

nivell tècnic

•El lideratge del grup 
motor format pels 
tècnics de Joventut i 
Participació permetrà el 
seguiment continuat del 
Pla.

Seguiment continuat del 
grup motor tècnic 
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Accions del PLJ Vacarisses 2019-2022 

De cada eix estratègic se’n desprenen diversos àmbits, al voltant dels quals s’agruparan les accions del Pla:  

 

 

 

 

AUTONOMIA

Educació i 
formació

Ocupació

Habitatge

TRANSFORMACIÓ

Igualtat i 
diversitat

Cultura

Participació i 
associacionisme

BENESTAR

Salut

Oci i lleure

Esports

TERRITORI

Mobilitat

Cohesió i 
convivència

SERVEIS I 
EQUIPAMENTS

Informació i 
comunicació

Equipaments
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EIX ESTRATÈGIC ÀMBIT ACTUACIONS 

1. AUTONOMIA 

• 1.1 Educació i formació 

1.1.1 Punt d’Informació Juvenil 

1.1.2 PIDCES 

1.1.3 Programa de reforç escolar 

1.1.4 Estiu Enforma’t 

1.1.5 Oferta de cursos 

1.1.6 Programa de formació per a les famílies 

1.1.7 Aula d’adults 

• 1.2 Ocupació 

1.2.1 Projecte Borses 

1.2.2 Borsa de treball Ajuntament 

1.2.3 Programa de Garantia Juvenil 

1.2.4 Mesures d’acció positiva 

1.2.5 Tast d’oficis 

• 1.3 Habitatge 1.3.1 Orientació i assessorament en habitatge 

 

2. TRANSFORMACIÓ 

• 2.1 Igualtat i diversitat 

2.1.1 Punts liles en festes 

2.1.2 Tallers/xerrades sobre gènere a l’Institut 

2.1.3 Jornades de sensibilització (25N i 8M) 

• 2.2 Cultura 

2.2.1 Música Jove 

2.2.2 Concurs de música jove “VADEMÚSICA” 

2.2.3 Cicles d’arts escèniques “Dijous a la fresca” 

2.2.4 Programació anual de teatre social 

• 2.3 Participació i 

associacionisme 

2.3.1 Promoció de l’associacionisme juvenil 

2.3.2 Programa corresponsals a l’Institut 
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3. BENESTAR 

• 3.1 Salut 

3.1.1 Pla prevenció de drogues (“Km0” i Pla preventiu de 

consum de  drogues en l'àmbit recreatiu i en l'oci nocturn)  

3.1.2 Salut i Escola 

3.1.3 Tallers i exposicions del Punt de Vol 

3.1.4 Tarda picant 

• 3.2 Oci i lleure 

3.2.1 Pack Jove 

3.2.2 Programació Festa Major i Festa Major Petita 

3.2.3 Programació mensual al Punt de Vol 

• 3.3 Esports 3.3.1 Joves i Esports 

 

4. TERRITORI • 4.1 Mobilitat 
4.1.1 Carnet Jove Vacarisses 

4.1.2 Carril bici 

• 4.2 Cohesió i convivència 4.2.1 Projecte de Medi Obert 

 

5. SERVEIS I 

EQUIPAMENTS 

• 5.1 Informació i comunicació 
5.1.1 Comunicació i TIC  

5.1.2 Transició infància – adolescència al Punt de Vol 

• 5.2 Equipaments 5.2.1 Punt de Vol 
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Fitxes d’actuacions del Pla Local de Joventut 

Vacarisses 2019-2022 
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1.1.1 PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL  
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Oferir informació i assessorament sobre les diferents opcions després de l’ESO 

(cicles formatius, PQPI, estudis universitaris,...). Veure l’oferta formativa existent 

així com els diferents terminis per a les inscripcions i matrícules.  

• Promoure l’organització i realització d’activitats per part dels joves, tenint en 

compte l’autogestió.  
 

Descripció 

 

Realitzar la recerca, el tractament i la difusió de tota la informació d'interès juvenil.  

Informació sobre estudis: dates, terminis per les preinscripcions, proves d'accés, 

matrícules...Informació sobre salut, addiccions,...També s'organitzen tallers i xerrades 

sobre aquests temes d'interès així com materials divulgatius per difondre. 

 

Es realitza també la mostra del Saló de l’Ensenyament, així com informació sobre 

mobilitat internacional i una exposició del VIH.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Institut 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Nombre i descripció d’activitats realitzades 

• Grau d’implicació dels joves 

• Nivell d’autogestió del projecte 

• Registres de consultes ateses 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

950€ 
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1.1.2 PIDCES  
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Facilitar i potenciar l’apropament entre l’institut i els espais juvenils. 

• Potenciar els mecanismes de participació́ tot contribuint a la creació́ i consolidació́ 

d'associacions i grups juvenils, la formació́ en aquest àmbit i la vinculació́ de joves 

a entitats ja existents. 

• Prevenir el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis en etapes posteriors a 

l’ESO. 
 

Descripció 

 

Tots els dimecres es realitzarà̀ la descentralització́ del PIJ a l’institut de Vacarisses, 

on s’apropa la informació́ als estudiants i es realitza el treball amb els 

corresponsals/delegats de classe que fan de nexe entre el PIJ i els companys de 

classe. 

El projecte també́ inclou la realització́ de xerrades i tallers per fer a les aules que 

organitzem de forma conjunta amb l’institut i que van relacionades amb les temàtiques 

que a través del projecte PIDCES proposem cada mes. La parada informativa ens 

serveix d’excusa per accedir als i les joves que cursen els seus estudis a l’institut i 

mantenir el contacte directe tant amb els alumnes com amb els professors. Amb 

aquests últims s’aprofita per coordinar temes, com poden ser seguiment d’alumnes 

de reforç escolar, programació́ de tallers i xerrades, extraescolars... 

Aquest és un projecte transversal de la regidoria de Joventut, que permet oferir una 

resposta integral a les necessitats informatives i d’assessorament de les persones 

joves de Vacarisses, però̀ també per les grans línies d’actuació i per als eixos de 

treball. Donada la metodologia emprada en aquest servei, hem cregut adient la seva 

incorporació i descripció en el programa d’educació. 

Seguirem amb la mostra del Saló de l’Ensenyament per tal que els alumnes de 

l’Institut puguin fer les diferents consultes així com la presentació en format 

audiovisual de la diferent oferta formativa. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Educació, Institut, Diputació de Barcelona 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Nombre i descripció d’activitats realitzades 

• Grau d’implicació dels joves 

• Nivell d’autogestió del projecte 

• Registres de consultes ateses 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Punt de Vol, IES Vacarisses 

 

Pressupost 
2019 

1.690€ 
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1.1.3 PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR 
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Reduir el fracàs escolar. 

• Oferir un espai de suport a nois/es que presenten dificultats en l’aprenentatge en 

matèries concretes. 

• Treballar “l’aprendre a aprendre” com a premissa per ajudar als joves a adquirir 

eines i coneixements que els facilitin l’aprenentatge. 

• Oferir un espai de suport a nois/es que presenten dificultats en l’aprenentatge en 

matèries concretes i treballar coneixements. 

• Realitzar un seguiment personalitzat que englobi el progrés personal del jove. 

• Establir contacte amb joves que no són usuaris regulars del Punt de Vol i vincular-

los a l’activitat del Casal.  

• Mantenir relacions amb les famílies dels nois/es per oferir orientació i 

assessorament i integrar-les en el procés d’ensenyament dels seus fills. 

• Mantenir una coordinació diària amb els pares dels nois/es per fer un seguiment 

dels seus fills. 
 

Descripció 

 
El programa de reforç escolar del Punt de Vol, vol donar suport en la preparació 
d’exàmens, en la resolució dels deures o en l’assessorament a l’hora d’aplicar 
tècniques d’estudi als estudiants de secundària del municipi. 
 
Aquest programa manté una coordinació constant amb l’Institut del municipi i s’han 
creat diferents Canals de contacte per poder dur a terme el seguiment de tots els i les 
joves que fan reforç.  Aquesta coordinació possibilita fer una atenció més 
personalitzada per a cada un dels alumnes i alhora permet a l’Institut derivar a reforç 
escolar aquells alumnes que més ho necessiten.  
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Serveis Socials, Educació, Institut 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Grau d’implicació dels joves 

 

Recursos 
Humans 

Tècnic/a Joventut, Dinamitzador/a Joventut, Professors de 

l’espai de reforç escolar (contractació externa) 

Equipaments Punt de Vol, IES Vacarisses 

 

Pressupost 
2019 

11.700€ 
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1.1.4 ESTIU ENFORMA’T 
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Consolidar i aprofundir en els coneixements apresos durant el curs escolar 

• Oferir una oferta formativa en període de vacances 

• Millorar competències en matèries concretes i anglès  

• Treballar “l’aprendre a aprendre” com a premissa per ajudar als joves a adquirir 

eines i coneixements que els facilitin l’aprenentatge 
 

Descripció 

 

Espai de reforç acadèmic, en període vacacional durant el mes de juliol que ofereix 

suport en matèries generals de curs així com formació en conversa en anglès. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Grau d’implicació dels joves 

• Enquestes de satisfacció  

 

Recursos 
Humans 

Tècnica de Joventut, Informador Juvenil, professor/a de reforç 

(contractació externa) 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

640€ 
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1.1.5 OFERTA DE CURSOS 
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Potenciar les relacions entre els diferents joves del municipi 

• Treballar l’arrelament dels joves al municipi a través del foment de la participació 

• Potenciar el coneixement del terme 

• Donar alternatives positives pel temps de lleure 

• Posar a l’abast una oferta formativa complementària 
 

Descripció 

 

Es pretén posar a l’abast dels i les joves un espai de formació complementari cercant 

que els participants desenvolupin les competències idònies i necessàries pel 

desenvolupament professional. Tenint en compte les característiques de cada 

formació, els objectius es centraran en l’aplicació de les tècniques i recursos que 

s’utilitzen en cada cas.  

Per a dotar als participants de la formació necessària per a obtenir el perfil 

professional hem de proporcionar una formació polivalent, funcional i tècnica que 

possibiliti la seva adaptació als canvis relatius a l’àmbit del quan es fa la formació. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut i Promoció Econòmica 
 

Col·laborador/s 
 

Empreses que imparteixen la formació 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Grau d’implicació dels joves 

• Enquestes de satisfacció 

 

Recursos 
Humans 

Àrees tècniques de la regidoria de joventut i de promoció 

econòmica 

Equipaments Equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

1.000€ 
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1.1.6 PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Facilitar una informació i suport psicosocial i pedagògic que procuri eines a la 

família com a nucli encarregat de garantir el benestar dels infants 

• Promocionar entre mares i pares la reflexió, participació i intercanvi 

d’experiències al voltant de la pràctica educativa amb fills 

• Oferir un espai de trobada, recolzament, assessorament i orientació als pares i 

mares 
 

Descripció 

 

Programa que pretén ser una activitat continuada per a la formació de mares i pares 

en aquells temes que influeixen en l’educació dels fills a partir d’un mètode dinàmic i 

participatiu en el què s’afavoreix la convivència i coneixement entre els participants, 

l’intercanvi d’experiències i l’assessorament i guia de professionals acreditats en 

temes d’interès educatiu.  

Els tallers i activitats que s’hi presenten, són fruit del recull d’interessos i demandes 

dels mateixos pares i mares que, a través de les AMPA’s fan les seves propostes per 

a poder treballar durant el curs. 

 

 

Població 
destinatària 

Famílies amb infants i joves (fins els 18 anys) 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Educació, Joventut, Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

AMPA’s i direccions dels 5 centres: bressols, primària i l’Institut 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació famílies 

 

Recursos 
Humans 

Àrees tècniques de les diferents regidories implicades en els 

projectes, AMPA’s i els responsables de les diferents xerrades 

i tallers que es realitzen dins del programa. 

Equipaments Equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

1.300€ 
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1.1.7 AULA D’ADULTS 
 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 
• Superar les proves d’accés als cicles de grau mig 

• Oferir una oferta formativa adaptada a joves i adults no graduats 
 

Descripció 

 

Actualment aquesta aula imparteix el curs de preparació per accés a Cicle de Grau 

Mig. 

 

 

Població 
destinatària 

Majors de 16 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Educació 

 

Col·laborador/s 
 

Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants 

• Enquestes de satisfacció 

 

Recursos 
Humans Professors/es responsables del curs 

Equipaments Sala Antònia Verdura del Castell 

 

Pressupost 
2019 

22.000€ 

 

Observacions Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona. 
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1.2.1 PROJECTE BORSES  
 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Facilitar l’accés als joves a una primera feina 

• Facilitar el contracte de les parts interessades pel servei, oferents i demandants 

• Registrar les ofertes i les demandes del servei de cangurs i classes particulars 
 

Descripció 

 

Projecte específic de borsa de cangurs i professors de classes particulars que té per 

objectiu posar en contacte els oferents i els demandants del servei. El Punt de Vol 

actua com a mitjancer, recollint les dades dels joves que volen oferir el seu servei tan 

per cangurs com per classes particulars i alhora també recollint les demandes 

externes d’aquest. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Promoció Econòmica 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Grau de participació i implicació dels diferents agents 

• Grau de participació dels i les joves 

• Número d’ofertes gestionades 

• Número de participants en el projecte 

 

Recursos 

Humans Àrees tècniques de Joventut 

Equipaments 
Equipaments municipals (Punt de Vol i les dependències de les 

àrees de Promoció Econòmica) 

 

Pressupost 
2019 

100€ 
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1.2.2 BORSA DE TREBALL AJUNTAMENT 
 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Facilitar l’accés als joves al món laboral oferint assessorament i orientació sobre 

itineraris acadèmics i professionals 

• Oferir eines i recursos per a la recerca de feina 

• Integrar sociolaboralment els joves del municipi 

• Fer d’enllaç entre els i les joves que cerquen feina i la Borsa de Treball de 

l’Ajuntament 
 

Descripció 

 

El servei de la Borsa de Treball de l’Ajuntament funciona de manera que el 

dinamitzador del Punt de Vol porta el seguiment dels joves a través d’unes fitxes 

individualitzades que comparteixen amb el servei de borsa de treball de l’Ajuntament. 

El dinamitzador fa les derivacions necessàries al servei de Promoció Econòmica i 

segueix fent el seguiment de cada cas.  

Tenint en compte que la ocupabilitat jove ha de ser una de les nostres prioritats, volem 

potenciar aquest treball de coordinació amb el departament de Promoció Econòmica, 

proposant vies de treball que ens ajudin a fomentar l’ocupació juvenil.  

 

El protocol de seguiment consta dels següents passos:  

• Informació dels serveis als joves 

• Registre del jove a la taula de seguiment 

• Suport en la confecció́ del currículum i donar informació́ per part de l’informador 

juvenil del Punt de Vol sobre la documentació́ a aportar alhora de fer l’entrevista 

amb Promoció́ Econòmica 

• Sol·licitar dia i hora a Borsa de Treball mitjançant un correu electrònic 

• Entrevistes amb Promoció Econòmica 

• Seguiment coordinat dels joves registrats al Punt de Vol tan des de Promoció́ 

Econòmica com des de Joventut 

• Reunions trimestrals entre Promoció Econòmica i Joventut 

• Tancament de l’expedient del jove un cop aquest s’hagi inserit satisfactòriament 

al món laboral  

 

A més, es fan una sèrie d’actuacions per promocionar l’emprenedoria com: 

• A 5è de primària s'ofereix a les escoles un projecte de "Cultura Emprenedora. 

Projecte QM". Formen una cooperativa legal i a la FMP tanquen la cooperativa per 

que venen els seus productes. 

• Servei amb conveni amb l'Ajuntament de Terrassa en el que es deriva i reben 

assessorament. 

• Conveni amb Reempresa, el qual és un servei d'assessorament al traspàs 

d'empreses, entre els emprenedors que pleguen i els que vulguin continuar-la.  

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut, Promoció Econòmica 
 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 
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Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Número d’ofertes gestionades 

• Número de candidatures presentades 

 

Recursos 
Humans Tècnica Joventut, tècnic/a Promoció Econòmica 

Equipaments Diferents equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

150€ 
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1.2.3 PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Ajudar a definir els objectius professionals dels i les joves 

• Donar noves oportunitats pel que fa a la formació 

• Assessorament i ajuda en l’emprenedoria 

• Assessorament i ajudes per la mobilitat internacional 
 

Descripció 

 
Iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil que garanteix oportunitats per als 
joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de formació, inserció, 
emprenedoria i orientació.  
 
Dins de la Garantia Juvenil, a Vacarisses es porten a terme diversos projectes: 

• Projecte Joves per l’ocupació 

• Projecte Fem ocupació per joves 

• Enfeina’t 

• Singulars 

• Impulsors  

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 29 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Promoció Econòmica 

 

Col·laborador/s 
 

Joventut 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Joves inserits mitjançant el programa de Garantia Juvenil 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Número d’ofertes gestionades 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Promoció Econòmica, Tècnica Joventut 

Equipaments  

 

Pressupost 
2019  

Impulsors: 1.500€  
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1.2.4 MESURES D’ACCIÓ POSITIVA 
 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Atorgar al col·lectiu jove uns certs avantatges a l’hora de poder optar a qualsevol 

de les ofertes de feina que surtin o es gestionin des de l’Ajuntament 

• Implantar un Pla d’Acció Positiva a l’Ajuntament que suposi eliminar els 

desequilibris entre el personal de l’entitat pel que fa als i les joves millorant i 

optimitzant els Recursos Humans (RRHH) 

• Detectar, en les polítiques de RRHH de l’Ajuntament, situacions de desigualtat 

per analitzar les seves causes i poder aportar propostes i solucions per tal de 

corregir aquestes situacions 

• Equilibrar el nivell de responsabilitat del col·lectiu jove proporcionant oportunitats 

de mostrar les capacitat professionals d’aquest col·lectiu 

• Formar en matèria d’Igualtat d’Oportunitats als responsables de RRHH i personal 

de serveis adscrits a l’Ajuntament 

• Impulsar la transferència de les bones pràctiques que es generin amb la posada 

en marxa d’aquest projecte a altres institucions i empreses privades de manera 

que l’Ajuntament actuï com a model.  
 

Descripció 

 

La igualtat de tracte com idea de justícia s’ha de servir de l’acció́ positiva com una via 

que permeti adoptar mesures dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen 

aconseguir feina als col·lectius mes desafavorits. L’acció́ positiva és un conjunt de 

mesures que intenten fer minvar les desigualtats a través de diferents accions que 

afavoreixin o donin avantatges al col·lectiu mes afavorit, en aquest cas, els i les joves. 

Persegueix fomentar la pròpia confiança en les seves capacitats i la seva vàlua.  

Caldrà̀ tenir en compte les diferents mesures que s’acordin i s’adoptin a l’hora de 

contractar empreses externes així ́com a l’hora de concretar els perfils professionals 

de les diferents places que ofereixi l’Ajuntament. Així ́ mateix, caldrà̀ explicar el 

programa a les diferents empreses que es dirigeixen al servei de Borsa de Treball de 

l’Ajuntament per tal de fer-los partícips i veure quines aportacions poden fer al 

programa.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Promoció Econòmica 

 

Col·laborador/s 
 

Joventut,  empreses usuàries del servei de Borsa de Treball de 

l’Ajuntament i empreses ubicades a Vacarisses 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de joves inscrits al programa.  

• Número d’ofertes publicades i dirigides als i les joves.  

• Número de persones joves contractades per l’Ajuntament.  

• Número de persones joves contractades per les diferents empreses del municipi 

a través d’aquest programa.  
 

Recursos 
Humans 

Personal tècnic de les àrees de Joventut, Promoció Econòmica 

i Borsa de Treball i RRHH de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

50€ 
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1.2.5 TAST D’OFICIS 
 

 

Àmbit OCUPACIÓ  

 

Objectius 

• Proporcionar als alumnes de l’Institut els mitjans necessaris per a ser ciutadans 

responsables en la seva incorporació a la societat 

• Donar respostes pedagògiques a les necessitats de tot l’alumnat  

• Motivar a aquells alumnes que manifesten un fracàs escolar (acadèmic) i una 

gran desmotivació per l’estudi. A més d’aquells que presenten un elevat grau 

d’absentisme escolar.  
 

Descripció 

 

Projecte d’atenció a la diversitat a 3r i 4t de l’ESO que parteix  de les necessitats, 

potencialitats i motivacions de l’alumnat que hi participa.  L’alumnat durà a terme un 

Projecte Individualitzat dins l’aula ordinària on es treballaran les competències 

bàsiques i, a més a més,  en col·laboració amb l’Ajuntament de Vacarisses,  

realitzaran estades en diferents empreses i oficis, al llarg del curs escolar, en torns 

successius i rotatoris. L’alumnat que formarà part d’aquest projecte requereix d’unes 

estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades dins l’Aula Ordinària, 

en les quals prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que 

mantinguin la motivació d’aquest alumnat per a l’assoliment de les competències 

bàsiques. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 15 i 16 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Borsa de Treball, Institut  
 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Número d’ofertes gestionades 

• Número de candidatures presentades 

 

Recursos 
Humans Tècnica Promoció Econòmica, direcció Institut 

Equipaments Institut de Vacarisses 

 

Pressupost 
2019 

50€ 
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1.3.1 ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT EN HABITATGE  
 

 

Àmbit HABITATGE 

 

Objectius 

• Recollir les demandes d’habitatge de la ciutadania 

• Oferir assessorament jurídic en l’àmbit de l’habitatge. Derivar al SIDH de 

Terrassa les demandes d’assessorament jurídic en l’àmbit de l’habitatge 

• Fer seguiment de les derivacions realitzades 
 

Descripció 

 

Recerca, tractament i difusió de tota la informació d’interès juvenil i, en especial, de 

tot allò relacionat amb l’àmbit de l’emancipació residencial. 

Es realitzaran derivacions pertinents als punts de referencia tant als serveis del 

Consell Comarcal com dels municipis propers. A més, es seguiran les derivacions 

realitzades a través d’unes fitxes personalitzades. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Habitatge 
 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de destinataris 

• Nombre i descripció d’activitats realitzades 

• Registre de consultes ateses 

• Registre de derivacions de consultes 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a habitatge 

Equipaments Ajuntament 

 

Pressupost 
2019 

50€ 
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2.1.1 PUNTS LILES EN FESTES  
 

 

Àmbit IGUALTAT I DIVERSITAT 

 

Objectius 

• Posar en coneixement les Festes Lliures de Sexisme, informant dels objectius de 

la festa i dels mitjans i recursos que es posen a disposició: Punt Lila, cartells 

informatius, protocol d’actuació contra les agressions masclistes i LGTBI-

fòbiques en espais d’oci nocturn, etc. 

• Mostrar el rebuig de les violències masclistes en forma d’abús, assetjament i/o 

agressió sexual, amb l’ànim de sacsejar les consciències de les persones 

agressores en potència i a la ciutadania en general per alertar de les conductes 

que inciten a la violència envers les dones o les persones LGTBI.  
 

Descripció 

 

En aquests punts s’informa i s’atén al públic en cas d’agressió sexual o violència 

masclista. Per organitzar aquests punts es pot comptar amb la iniciativa d’una entitat, 

o bé fer-ho directament des de l’administració. Així mateix, poden formar part de 

l’equip d’atenció persones voluntàries o personal extern contractat per l’ocasió. 

L’important, en tots els casos, és que les persones que estiguin en el Punt Lila hagin 

pogut rebre una mínima formació i disposin d’un protocol clar d’actuació. Així mateix, 

és important també que en aquests Punts Liles es disposi de material informatiu per 

a distribuir i conscienciar.  

 

 

Població 
destinatària 

Tota la població en general 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Regidoria Polítiques d’Igualtat i LGTBI 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de persones que s’apropen al Punt Lila per informar-se, orientar-se,... 

• Número d’actuacions que es realitzen 

• Número de material que es reparteix i difon entre la població 

 

Recursos 
Humans 2 persones contractades externes 

Equipaments Municipals, àrees i espais on es celebrin festes 

 

Pressupost 
2019 

3.000€ 
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2.1.2 TALLERS/XERRADES SOBRE GÈNERE A L’INSTITUT  
 

 

Àmbit IGUALTAT I DIVERSITAT 

 

Objectius 

• Fer una tasca de conscienciació (i prevenció) envers els i les joves respecte la 

violència masclista  

• Acostar-nos als i les joves generant un espai de confort i interès per ells/elles 

• Reforçar la sororitat entre les joves receptores del taller (facilitant que 

comparteixin experiències, així com procurar que trobin sensació de suport mutu) 
 

Descripció 

 

El taller es repeteix en 3 ocasions, fent-lo en cada un dels grups classes de 4rt d’ESO 

de l’INS Vacarisses. Per obrir el tema hem posat un vídeo introductori en que la 

protagonista llença moltes frases que les noies acostumen a escoltar des de que són 

petites, relacionades amb temes diversos. De la meitat en endavant, el vídeo es centra 

sobretot en afirmacions de quan la noia és gran, visibilitzant la violència masclista en 

la parella. Tot seguit, preguntem si a les presents els havien dit aquestes frases algun 

cop a la vida. Tot seguit, en funció de les respostes que anaven donant, obríem debat 

i la gent participava de forma oberta. A continuació, les dinamitzadores definien uns 

quants conceptes relacionats amb el tema, tot i que la gran part del taller es centrava 

a la part de debat obert. Per finalitzar, es tancava el taller amb la dinàmica del semàfor, 

a partir d’unes afirmacions verbalitzades pels dinamitzadors, els i les joves havien de 

posicionar-se en base a si estaven d’acord, o no, amb el que s’afirmava. La majoria 

d’elles tenia doble interpretació, així que van tenir molt de joc per tal de debatre i 

abordar qüestions. 

 

 

Població 
destinatària 

Alumnes de 4rt d’ESO INS Vacarisses 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

INS Vacarisses 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Intervencions del joves durant el taller  

• Vincles generats a partir del taller, intervencions de les educadores amb joves 

• Intervencions de recolzament entre les joves sorgides a partir de les seves 

denúncies de violència masclista temudes o viscudes 

 

Recursos 
Humans 2 educadores 

Equipaments INS Vacarisses 

 

Pressupost 
2019 

50€ 
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Observacions 

 

Ens ha cridat moltíssim l’atenció que els joves ens hagin explicat que des del propi 

Institut han viscut situacions de desigualtat de gènere i/o masclistes:  

• A una parella de noies van prohibir-los expressament que es trobessin pels 

passadissos, ja que estaven a plantes diferents i entre classe i classe la gran 

anava a veure a la petita. Es queixaven que hi ha moltíssimes altres parelles que 

no els han prohibit, i que ‘per ser noies’ no les van deixar.  

• A una altra noia que va demanar un canvi de classe, segons expliquen, li van 

denegar perquè la majoria de la classe on volia entrar eren nois i, com que tenia 

molt pit, els distrauria.  

• A una xerrada sobre drogues que van fer a principi d’aquest curs van dir que les 

noies havien de ser molt precavides i controlar molt el tema de les borratxeres, ja 

que sempre correm el risc de que ens violin, però si anem borratxes encara més, 

per tant hem de vigilar (culpabilitzaven d’una forma o una altra a la noia de la 

possibilitat que la violessin, ja que si anava serena potser podia impedir-ho). 

També diuen que van dir que una noia sola i borratxa és com un bitllet de 50€ o 

un bolso a terra. 

• Per últim, van trucar a la família d’una jove per portar top i ensenyar la panxa, dient 

que la seva filla provocava i que no podia anar vestida així. Automàticament 

després, van posar una norma a l’Institut en que s’especificava que les noies no 

podien portar ni top ni pantalons curts que ensenyessin molt.  

 

Creiem que és molt important que des del centre educatiu es treballi en contra de la 

desigualtat, ja que és l’espai on més es socialitzen en aquesta edat i on incorporen 

molts valors durant el dia a dia. Si nosaltres anem a fer un taller posicionant-nos en 

contra de tot això i després ens expliquen aquestes vivències, resulta difícil i violent 

abordar la situació. Per altra banda, hem detectat que moltíssimes noies han sigut 

assetjades pel carrer, que els hi passa sovint, que els hi genera inseguretat i por, que 

els nois no entenen com son valentes i surten igualment si han viscut tantes situacions 

similars, que totes utilitzen estratègies per autoprotegir-se si han de tornar soles a casa, 

que estan indignades amb que el mon les cosifiqui i les sexualitzi i que manifesten voler 

ser lliures sense haver de pensar en cada moment què fer, què dir, com vestir, com 

ballar, etc. per si provoca o no, per si la criticaran o no, per si la jutjaran o no. Després 

d’escoltar en diverses ocasions que ens demanen que fem més tallers a l’INS, valorem 

molt positivament la possibilitat de fer-ne, almenys, un cop al trimestre. 
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2.1.3 JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ (25N i 8M)  
 

 

Àmbit IGUALTAT I DIVERSITAT 

 

Objectius 

• Commemorar dies assenyalats com el 25 de Novembre i el 8 de Març 

• Incorporar polítiques LGTBI al municipi (actes de sensibilització,...) 

• Difondre el servei de psicologia municipal d’atenció i suport psicològic per a 

dones i els seus fills/es 
 

Descripció 

 

Visualització, diversitat, prevenció d’actituds masclistes, homòfobes, lesbòfobes, 

transfobes,... 

Sensibilitzar a la població sobre la igualtat de drets i la lluita contra la violència. 

Actes i actuacions a la població, escoles,...en matèria de polítiques d’igualtat i LGTBI. 

Atendre psicològicament a les dones i els seus fills/es víctimes de violència de gènere. 

 

 

Població 
destinatària 

Població en general 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Regidoria Polítiques d’Igualtat i LGTBI 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants als actes 

• Grau de satisfacció i èxit de les activitats realitzades 

• Número de població implicada i sensibilitzada en les campanyes  

• Derivacions realitzades al servei de psicologia municipal 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Serveis Socials, contractació externa 

Equipaments Municipals (Biblioteca, Casal, centres educatius,...) 

 

Pressupost 
2019 

10.000€ 
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2.2.1 MÚSICA JOVE  
 

 

Àmbit CULTURA 

 

Objectius 

• Fomentar espais de formació musical (alternatius a l’EMM) a través de tallers i 

altres activitats musicals per a joves dins del Casal de Joves 

• Oferir una programació musical (concerts, cicles musicals,...) al casal de joves 

treballant conjuntament amb l’Escola Municipal de Música de Vacarisses i 

vinculant als joves 

• Oferir tallers musicals per joves del Punt de Vol dins la programació de l’Escola 

de Música, cobrint així la part de tallers de música moderna 

• Coordinar la realització de diferents activitats musicals al llarg de l’any amb 

l’Escola de Música 
 

Descripció 

 

El projecte musical per joves engloba quatre àmbits: 

- Oferta de tallers musicals: tallers de música moderna, guitarra i bateria (amb 

possibilitat d’ampliació segons la demanda). 

- Programació musical: organitzada pel Punt de Vol i/o entitats del municipi, que 

engloba una programació de concerts de diferents estils musicals tant de grups locals 

com grups de fora del municipi.  

- Espais per la creació i improvisació: a partir de les Jam Sessions on es posen a 

l’abast dels joves, tant del Punt de Vol com de l’EMM, l’escenari i l’equip de 

sonorització per que puguin presentar els treballs realitzats en els tallers musicals i 

donar joc a la creació musical improvisada. Es realitzen tres Jam Sessions al curs, 

una per trimestre. 

- Exhibició, concerts i activitats: cicle de concerts duts a terme pels propis alumnes de 

l’EMM, per tal de mostrar es aprenentatges adquirits al llarg del curs, així com 

participació als assajos de la banda i la setmana cultural.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut, EMMV 
 

Col·laborador/s 
 

Ensenyament 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Grau d’implicació del professorat tant de l’EMMV com dels tallers del Casal de 

Joves 

• Grau d’autogestió del projecte per part dels joves 

 

Recursos 

Humans 

Personal tècnic de les àrees de Joventut i Ensenyament. 

Professorat de l’EMMV i professors dels diferents tallers 

musicals del Casal de Joves 

Equipaments 
Punt de Vol, dependències de l’EMMV i altres dependències 

municipals. 

 

Pressupost 
2019 

4.500€ 



 
 

49 
 

 

 

 

 

2.2.2 VADEMÚSICA (CONCURS DE MÚSICA JOVE) 
 

 

Àmbit CULTURA 

 

Objectius 

• Reconèixer la importància de la creativitat en el jovent 

• Crear espais d’actuació musical en el territori 

• Incentivar la creació musical entre els joves 
 

Descripció 

 

Es tracta d’un concurs obert a  qualsevol estil i gènere musical. Com a criteri de 

selecció es te en compte l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals i no poden 

participar grups ni solistes que ja hagin publicat algun disc o bé que tinguin contractes 

discogràfics o de management vigents. Hi poden participar tots aquells grups o 

solistes que compleixin els requisits següents: 
 

1) Que els components dels grups o solistes tinguin edats compreses entre els 16 i 

els 30 anys. 

2) S’admet que algun dels components dels grups sigui menor o major de les edats 

indicades, sempre que la majoria de components del grup estiguin dins de la franja 

d’edat especificada al primer punt. En tot cas, l’edat mínima és de 14 anys i la màxima, 

de 35. 

3) El grup ha de designar una persona de contacte, que en serà la interlocutora. 

Aquesta persona ha de ser major d’edat. 

 
Per la selecció de finalistes es formarà un jurat especialitzat que seleccionarà fins a 

un màxim de tres propostes, que passaran directament a la fase final. Les tres 

formacions participaran al concert de la fase final en directe, cada grup disposarà de 

20 minuts d’actuació i de 10 minuts per al canvi. A partir de la valoració de l’actuació 

en directe, el públic assistent (per votació popular) decidirà el grup o solista a qui 

dirigeix el seu vot i a continuació l’organització després del recompte de vots farà 

públic el nom del guanyador del concurs. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut, Cultura, EMMV 

 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Grups presentats al concurs 

• Qualitat de les propostes presentades 

 

Recursos 
Humans Tècnica de Joventut, tècnica de Cultura, direcció EMMV 

Equipaments Dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

2.500€ 
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2.2.3 DIJOUS A LA FRESCA (CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES)  
 

 

Àmbit CULTURA 

 

Objectius 

• Oferir un ventall d’activitats culturals per evitar que els i les joves hagin de 

desplaçar-se fora del municipi 

• Promoure la cultura com a valor essencial per fomentar la cohesió social 

• Garantir l’existència d’una programació cultural jove 
 

Descripció 

 

Els «Dijous a la fresca» es un cicle de 4 espectacles que es programa els vespres de 

tots els dijous de juliol i pretén portar una oferta cultural gratuïta i de qualitat al municipi 

per tal de donar a conèixer als i a les joves diferents disciplines artístiques i 

espectacles produeix la indústria cultural del país. 
La programació dels Dijous a la fresca gira al voltant de la màgia, la dansa, el teatre, 

el circ o l’humor i aplega a un públic d’un ampli ventall d’ edats. Les actuacions es 

porten a terme a la plaça de davant del Casal de Joves anomenat Punt de Vol. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre d’assistents als espectacles 

• Qualitat de les propostes presentades 

 

Recursos 
Humans Tècnica de Joventut, companyies artístiques 

Equipaments Dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

6.000€ 
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2.2.4 PROGRAMACIÓ ANUAL DE TEATRE SOCIAL  
 

 

Àmbit CULTURA 

 

Objectius 

• Oferir una oferta estable de teatre amb temàtiques socials que afecten als i les 

joves 

• Donar a conèixer realitats socials diverses a través del teatre entre els i les joves 

• Crear consciència i visió crítica sobre les diferents temàtiques 
 

Descripció 

 

El Cicle de teatre social, és un cicle de caràcter anual, en el que es programa un cop 

l’any una representació teatral de caràcter social amb temàtiques d’interès pels joves.  

Es realitzen dues sessions una de matí on hi participen els alumnes de l’institut del 

municipi i una de tarda oberta a tota la població.  
Les temàtiques que fins a la data s’han tractat han estat: la violència de gènere, la 

transexualitat, els centres de justícia juvenil, el ciberassetjament...   

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Institut de Vacarisses 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de participants 

• Qualitat de les obres seleccionades 

• Participació dels i les joves en els debats post obra 

• Implicació de l’Institut en el tractament de la temàtica presentada a l’aula 

 

Recursos 
Humans Tècnica de Joventut, companyies artístiques 

Equipaments Dependències municipals  

 

Pressupost 
2019 

2.500€ 
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2.3.1 PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL  
 

 

Àmbit PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

 

Objectius 

• Donar suport a la participació i l’associacionisme juvenil del municipi 

• Educar als joves en la participació 

• Potenciar la visualització de les joves i els joves associats 
 

Descripció 

 

Orientació, assessorament i acompanyament a les associacions de joves de 

Vacarisses. A banda, es treballa amb altres associacions del municipi com l’Associació 

de Dones, Diables, Eskalavaka, CAL,...per l’organització d’esdeveniments i activitats 

relacionades amb joves. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Participació Ciutadana, entitats del municipi i entitats 

vinculades al món de la participació. 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Nivell d’autogestió del projecte 

 

Recursos 
Humans 

Personal de l’àrea tècnica de Joventut i de Participació 

Ciutadana 

Equipaments Punt de Vol i altre dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

2.900€ 
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2.3.2 PROGRAMA CORRESPONSALS A L’INSTITUT  
 

 

Àmbit PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

 

Objectius 

• Fer arribar informació als joves sobre diferents temes del seu interès 

• Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de difusió i creació 

cultural, esportives, formatives i de temps lliure 

• Facilitar i potenciar l’apropament entre els centres d’ensenyament i els espais 

juvenils del municipi mitjançant la coordinació d’activitats conjuntes i 

complementàries 

• Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i consolidació 

d’associacions i grups juvenils i la vinculació de joves a entitats ja existents 

• Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació 
 

Descripció 

 

A través del projecte PIDCES a l’institut també es fomenta l’associacionisme juvenil. 

Es contempla un espai de formació en la participació (pedagogia de la participació) 

per poder posar a l’abast dels i les joves diferents eines i recursos per tal de 

desenvolupar-se en aquest àmbit. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Institut de Vacarisses 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Del programa s’avaluaran diferents ítems genèrics com: 

• El context on s’ha desenvolupat el programa: espai, temps, etc. 

• L’assoliment dels objectius plantejats 

• Les activitats i accions desenvolupades a través del programa PIDCES 

• Personal que ha participat en el programa, tant de l’Ajuntament, comunitat 

educativa com altres agents externs 

• La metodologia utilitzada per al desenvolupament del programa: recursos, 

temporalització, organització,... 

• L’impacte que ha tingut el programa dins l’Institut de Vacarisses 

I d’altres més concrets pel que fa al servei: 

• Entrada, acollida i receptivitat 

• Relació amb el referent 

• Relació amb els usuaris 

• Relació amb la resta de membres de la comunitat educativa 

• Descripció d’incidències i altres particularitats 

• Nivell de participació dels alumnes així com dels corresponsals 

• Consultes i demandes per part dels alumnes 

 

Recursos 
Humans Tècnica de Joventut, Dinamitzador 

Equipaments INS Vacarisses, Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

1.000€ 
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3.1.1 PLA PREVENCIÓ DE DROGUES  
 

 

Àmbit SALUT 

 

Objectius 

• Oferir a la població una estructura de recursos preventius en matèria de drogues 

i d’altres comportaments de risc. 

• Informar, derivar i facilitar l’accés als recursos de tractament existents a la 

població que ho requereixi. 

• Dissenyar diferents estratègies d’intervenció 

• Coordinar-se amb les institucions públiques i privades que ofereixen activitats i 

recursos preventius a ens locals. 
 

 

Descripció 

 

El Pla de Prevenció de drogues recull les línies genèriques d’actuació en matèria de 

prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues al nostre municipi. Les 

actuacions que es duen a terme es recullen anualment en al Pla de treball anual i van 

des de tallers destinats a joves, formació per les famílies, projectes d’intervenció 

socioeducativa al carrer, formació a professionals... 
Cal destacar dues accions o eines d’intervenció que tenen pes propi: 
 - Protocol de prevenció de drogodependències de Vacarisses “Km 0” i SAS 

(Servei d’Assessorament i Suport). 
- Campanya de prevenció i reducció de riscos en contextos d’oci nocturn. 
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Serveis socials, Educació, CAP, Mossos d'Esquadra, Institut de 

Vacarisses, Policia Local 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de joves atesos 

• Nombre de professionals participants al Pla de treball anualment 

• Nombre d’accions i activitats realitzades durant l’any 

• Millors aconseguides en el benestar dels joves i les seves famílies 

 

Recursos 
Humans 

Tècnica de Joventut, tècnic/a expert en drogues (contractació 

externa) 

Equipaments - 

 

Pressupost 
2019 

10.000€ 
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3.1.2 SALUT I ESCOLA  
 

 

Àmbit SALUT 

 

Objectius 

• Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la 

consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties 

d’intimitat 

• Facilitar la promoció d’actitud i hàbits saludables (factors protectors) amb 

actuacions d’educació per a la salut 

• Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de 

risc) 

• Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible 
 

Descripció 

 

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació 

integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes 

d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera 

acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però si 

manifestades per mitjà de conductes.  

Els eixos fonamentals d’actuació són: 

- la salut mental 

- la salut afectiva i sexual 

- el consum de drogues legals i il·legals 

- els trastorns de la conducta alimentària  

La infermera pediàtrica del CAP fa visites a l'Institut cada 15 dies.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

 

Responsables 

 

Els serveis implicats són: 

- Equips d’atenció primària de salut (EAP) 

- Equip docent 

- Equip d’assessorament psicopedagògic 

- Equips de Joventut, Salut i Ensenyament de l’Ajuntament 

Serveis sanitaris de suport: 

- Centres de salut mental infantil i juvenil 

- Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 

- Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Freqüència i percentatge dels temes de salut consultats pels nois i les noies a la 

consulta oberta del centre 

• Número de les activitats que s’han realitzat en matèria d’educació per la salut 

• Continguts de les activitats d’educació en matèria de salut que han estat 

realitzades 

• Número de nois i nois que participen en les activitats 

 

Recursos 
Humans 

El/la professional de salut referent del PSiE, el professorat i 

l’equip psicopedagògic del centre. Personal de les àrees 

tècniques de Joventut, Salut i Ensenyament 

Equipaments L’institut, el CAP i diferents equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

- 
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3.1.3 TALLERS I EXPOSICIONS DEL PUNT DE VOL  
 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

• Posar a l’abast dels i les joves una oferta de tallers complementaris a l’educació 

formal 

• Programar conjuntament amb els i les joves els diferents tallers en base a les 

seves necessitats 

• Donar a conèixer informació addicional de les diferents temàtiques que es tracten 

mensualment 

• Organitzar les exposicions de manera conjunta amb els i les joves en base a les 

seves inquietuds 
 

Descripció 

 

Realització de diferents tallers i exposicions al Punt de Vol i, si s’escau, a altres 

dependències municipals.  

En base a les aportacions dels joves, ja estiguin associats o no, es determinaran les 

temàtiques a tractar per tal d’organitzar les exposicions i programar els cursos. Amb 

el programa PIDCES, a finals de curs, es determinaran les diferents temàtiques que 

es tractaran cada mes. La intenció es poder tractar els mateixos temes tot i que poden 

haver-hi variacions segons la demanda dels joves. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Altres àrees de l’Ajuntament que, segons la temàtica que es 

tracti, puguin participar en el projecte (Cultura, Esports, Medi 

Ambient, Ensenyament, Participació, Mobilitat...) 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de tallers organitzats 

• Número d’exposicions organitzades 

• Número de joves participants als tallers 

• Número de joves que visitin les exposicions 

• Avaluació tècnica 

 

Recursos 
Humans 

Personal tècnic de l’àrea de Joventut i personal tècnic de les 

diferents àrees implicades. 

Equipaments Punt de Vol i altres dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

1.000€ 
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3.1.4 TARDA PICANT  
 

 

Àmbit SALUT 

 

Objectius 

• Fer arribar la màxima informació als joves sobre com viure una sexualitat sana 

• Prendre consciència de les MTS 

• Donar a conèixer els diferents mètodes anticonceptius i de prevenció 
 

Descripció 

  

Commemoració de l’1 de desembre, Dia internacional de la lluita contra la SIDA. 

Una tarda propera a aquesta data es proposa als i les joves parlar de sexualitat i posar 

especial èmfasi en les malalties de transmissió sexual (MTS). 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Una jove vinculada a l’equipament estudiant d’infermeria, 

alguna xerrada sol·licitada a l’Àrea de Salut de la Diputació, 

tècnic de Salut de Santa Coloma de Gramanet, experts en salut 

sexual 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de joves assistents/participació 

• Número de consultes/preguntes realitzades a la sessió 

• Valoració per part dels i les joves assistents 

• Repercussió de l’acte els dies següents 

 

Recursos 
Humans 

Tècnica de Joventut, Informador juvenil, Educadors Medi 

Obert, experts en salut sexual (contractació externa) 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

500€ 
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Observacions 

 

Plantegem la Tarda Picant al Punt de Vol com un espai per descobrir la sexualitat d’una 

forma divertida. Es tracta de fer una xerrada dirigida als i les joves d’introducció a la 

sexualitat partint de les següents premisses indicades per la pròpia OMS i la 

Generalitat de Catalunya: 

• Segons l’Organització Mundial de la Salut, 2002: 

- “La salut sexual és un estat de benestar físic, emocional, mental i social              

relacionat amb la sexualitat, i no només l’absència de malalties, disfuncions o 

incapacitat. Per a que aquesta salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, 

s’han de respectar, protegir i exercir els drets sexuals a plenitud” 

• Segons ens proposa en les “Orientacions per l’educació afectiva i sexual”. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2006: 

- “Entenem la sexualitat com el conjunt de fets – biològics i psicològics – 

derivats de la manera com es viu el propi sexe, tant amb relació a un mateix 

com amb relació als altres, es fan evidents tres funcions bàsiques: 

o En primer lloc, la funció reproductiva, que és la que permet la 

continuïtat de l’espècie humana i que és la que ha estat considerada 

la funció bàsica de la sexualitat.  

o En segon lloc, la funció eròtica, que és la que està relacionada amb 

els aspectes de plaer i benestar vinculats a l’experiència sexual. 

o En tercer lloc, la funció relacional, com a funció que comprèn la 

capacitat que tenim com a éssers humans de relacionar-nos 

íntimament amb altres persones, d’establir vincles afectius i de donar 

i rebre afecte.” 

Durant l’activitat també s’aborden la visió que els i les joves tenen de la sexualitat i com 

aquesta està condicionada per diferents influències com ara: 

• Educació 

• Mites 

• Creences 

o He d’estar a l’alçada 

o La primera vegada ha de ser màgic 

o Sexe amb amor o sense? 

• Diferències de gènere 

• Canvis de rol 

• Ritme de vida 

• Monotonia 

• No deixar-se anar 

Sempre partint d’uns principis i fent-nos nostres les paraules d’Antoni Bolinches: 

• Fes tot el que vulguis 

• No facis res que no vulguis 

• Sempre des del desig previ 

• I d’acord amb la pròpia escala de valors sexuals 

També parlem dels cicles de la resposta sexual: 

• Tipus d’orgasmes femenins 

• L’orgasme masculí 

• Fases: desig, excitació, orgasme i resolució 

I també tractem altres temes com les disfuncions sexuals, parafílies, l’ansietat i el sexe 

tenint en compte que: 

• Un de cada cinc homes té problemes d’erecció 

• Entre 10-20% de les dones pot tenir infecció del virus del papil·loma, de 18-25 

anys puja al 30% 

• Un 80% dels problemes sexuals tenen origen psicològic, la majoria relacionats 

amb l’ansietat 

• Aquesta ansietat pot estar causada per mites, autoexigències, expectatives, 

pensaments irracionals,... 

• L’ansietat provoca una resposta fisiològica inhibidora del desig. A més tensió, 

menys excitació. 
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3.2.1 PACK JOVE  
 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

• Potenciar les relacions entre els diferents joves del municipi 

• Treballar l’arrelament dels joves al municipi a través del foment de la participació 

• Potenciar el coneixement del terme 

• Donar alternatives positives pel temps de lleure 

• Posar a l’abast una oferta formativa complementària 
 

Descripció 

 

El Pack Jove, més que una oferta lúdica, és un espai on els joves poden formar-se en 

valors, compartir experiències amb d’altres joves del municipi, desenvolupar diferents 

activitats potenciant el medi natural (escalada, ràpel, excursions diverses, etc...) i 

iniciar-se en el tema de la participació, ja que algunes de les activitats que s’hi 

desenvolupen estan enfocades de cara a participar en la Festa Major del poble. A més 

un dels objectius fonamentals del Pack Jove és organitzar activitats en els diferents 

espais públics de Vacarisses, per donar a conèixer el municipi entre tots els i les joves. 

És un espai d’educació en el lleure per poder viure una relació amb els mateixos joves, 

amb els altres i amb l’entorn. L’educació en el lleure pretén ajudar als i les joves a 

personalitzar-se, a alliberar-se i a socialitzar-se. És una proposta de globalitat. La 

seva finalitat és la persona considerada globalment i no només en la persona quan 

s’esplaia. Aquesta visió global i integral de l’educació ha de tenir en compte el context 

social on es mouen els i les joves i ser conscients que el lleure és un temps limitat i 

de característiques especials. Actualment s’externalitza el servei a una empresa, 

mitjançant concurs públic. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 16 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Empresa contractada i diferents entitats i associacions del 

municipi 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Nivell d’autogestió del projecte 

 

Recursos 
Humans 

Àrea tècnica de Joventut i equip de coordinador i monitors de 

l’empresa contractada 

Equipaments Punt de Vol, equipaments esportius municipals 

 

Pressupost 
2019 

27.000€ 
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3.2.2 
PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR I FESTA MAJOR 

PETITA  
 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

• Promoure esdeveniments de caire lúdic festiu del municipi 

• Promoure la cohesió social 

• Garantir la qualitat i seguretat de les festes del municipi 
 

Descripció 

 

Durant la Festa Major Petita, l’àrea de Joventut organitza els següents actes: 

o Nit Jove de divendres (grup i DJ) 

Durant la Festa Major, l’àrea de Joventut organitza: 

o Lliga del Llumillu 

o Barraques (dijous) 

o Nit Jove (divendres) 

o Nit d’arreplegats (diumenge) 

A més, es porta a terme una Campanya de Prevenció entorn als riscos en contextos 

d’oci nocturn que consta de diverses actuacions: 

• Coordinació amb seguretat (policia, protecció civil, cultura i joventut) i aposta 

per augmentar-la.  

• Formació i coordinació del personal de barres 

• Xerrades per a les famílies 

• Incorporació de la figura dels Vetlladors de Nit 

• Cartes de recomanacions a famílies i joves 

• Cartells amb missatges de prevenció 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Cultura 

 

Col·laborador/s 
 

Joventut, Participació, Esports 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Grau implicació 

• Nombre participants 

• Nombre entitats implicades 

 

Recursos 
Humans 

Àrea tècnica de joventut, cultura, esports i participació. 

Contractacions externes 

Equipaments Equipaments municipals diversos 

 

Pressupost 
2019 

17.000€ 
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3.2.3 PROGRAMACIÓ MENSUAL AL PUNT DE VOL  
 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

• Fomentar l’ús constructiu del temps lliure dels joves, evitant que l’ocupin en 

activitats poc lícites 

• Dinamitzar el teixit juvenil de Vacarisses 

• Treballar per la promoció cultural fomentant el coneixement de la cultura popular 

tradicional catalana 

• Promocionar la creació i difusió artística entre els joves 
 

Descripció 

 

Oferta de tallers i activitats formatives com tallers de dansa, tallers musicals, cursos 

de formació i monogràfics i activitats d’oci i cultura puntuals com espectacles, 

concerts, exposicions, passes de curtmetratges, sortides i excursions, etc. 

Totes les programacions mensuals s’elaboren a partir de les opinions, suggeriments i 

demandes dels i les joves del municipi 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Entitats del municipi 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de tallers i activitats organitzades 

• Número d’exposicions organitzades 

• Número de joves participants als tallers i activitats 

• Número de joves que visitin les exposicions 

• Avaluació tècnica 

• Grau d’implicació dels joves 

 

Recursos 
Humans 

Tècnica de Joventut, Dinamitzador Punt de Vol, altres tècnics 

municipals 

Equipaments Punt de Vol i altres dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

1.500€ 
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3.3.1 JOVES I ESPORT 
 

 

Àmbit ESPORTS 

 

Objectius 

• Potenciar la pràctica de l’esport entre el col·lectiu jove 

• Informar als joves dels avantatges de l’esport alhora de dur una vida més 

saludable 

• Donar resposta a demandes reiterades dels joves del municipi 

• Ofertar alternatives d’oci educatiu al municipi 
 

Descripció 

 

Des de fa uns anys s’ha incentivat des de l’Ajuntament la pràctica esportiva per a 

joves, ja que el pavelló d’esports ha diversificat l’oferta esportiva i també han aparegut 

noves entitats esportives que amplien l’oferta. Aquesta diversificació ha generat més 

participació a les activitats amb una forta presència jove.  

 

Els esports que es practiquen al municipi amb presència jove de Vacarisses són: 

• Club de patinatge artístic (fins els 18 anys) 

• Tir amb arc 

• Ciclo Vacarisses 

• Futbol 

• Futbol sala 

• Hoquei 

• Korfball 

• Eskalavaka 

• Vacarisses Corre 

• Karate 

• Activitats dirigides al Pavelló a partir de 14 anys i sala de musculació a partir de 

16-18 anys. 

• Cursos de natació a l’estiu a partir de 14 anys 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Esports, Club Esportiu 

 

Col·laborador/s 
 

Associacions esportives del municipi 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de destinataris 

• Número de participants en el projecte 

• Grau d’implicació dels joves 

• Grau d’implicació dels diferents agents (associacions i entitats esportives) 

 

Recursos 
Humans 

Àrea tècnica de Joventut, àrea tècnica d’Esports i diferent 

monitoratge segons les necessitats de l’activitat 

Equipaments Equipaments municipals 

 

Pressupost 
2019 

Partida pressupostaria a càrrec de la regidora d’esports 
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4.1.1 CARNET JOVE VACARISSES 
 

 

Àmbit MOBILITAT 

 

Objectius 

• Facilitar l’accés als joves a diferents activitats culturals, formatives, esportives i 

de lleure que es realitzin al municipi 

• Donar a conèixer l’equipament de joves i els diferents serveis que es duen a 

terme des de la regidoria de joventut entre els joves del poble 

• Obtenir una base de dades dels joves de Vacarisses d’entre 12 i 30 anys usuaris 

del Punt de Vol i dels seus serveis 

• Proporcionar descomptes tant en el bus urbà com interurbà per facilitar la 

mobilitat dels joves dins i fora del municipi quan cal desplaçar-se per qualsevol 

motiu 

• Oferir als joves la possibilitat de rebre informació de les activitats realitzades al 

Punt de Vol i altres d’interès per joves via e-mail, sms, correu,... 
 

Descripció 

 

El carnet jove de Vacarisses és un servei de l’Ajuntament de Vacarisses que pretén 

oferir als joves del poble d’entre 12 i 30 anys (ambdós inclosos) diferents avantatges 

i descomptes en aspectes tals com la mobilitat, activitats formatives, culturals, 

esportives i de lleure. Al mateix temps ens permet obtenir un registre de dades de la 

població́ jove de municipi que fan ús dels serveis que ofereix la regidoria de joventut.  
Les propostes per aquest any són seguir gestionant les demandes de carnets que 

vagin arribant, i crear la base de dades amb tots els joves registrats fins a la data, i 

ampliar les zones de descomptes on arriba el Carnet Jove. 

 A més també́ es un canal de difusió́ d’informació́ jove, doncs els joves titulars del 

carnet poden rebre directament al seu correu informació́ específica de temes que 

siguin del seu interès.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Mobilitat 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Número de destinataris 

• Número de sol·licituds 

• Número de joves amb el Carnet Jove de Vacarisses 

• Número d’avantatges oferts amb el Carnet Jove de Vacarisses 

 

Recursos 
Humans Personal tècnic de les àrees implicades 

Equipaments Punt de Vol i altres dependències municipals 

 

Pressupost 
2019 

200€ 
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4.1.2 CARRIL BICI 
 

 

Àmbit MOBILITAT 

 

Objectius 

• Millorar la mobilitat dels i les joves 

• Afavorir el transport sostenible 

• Promoure una vida saludable entre les persones joves 
 

Descripció 

 

Des de l’Ajuntament de Vacarisses es planteja l’estudi d’un carril bici que connecti el 

nucli amb l’institut per l’Avinguda Muriel Casals. 

 

 

Població 
destinatària 

Gent de totes les edats 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Mobilitat 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre d’usuaris que utilitzen el carril bici 

 

Recursos 
Humans Personal tècnic de les àrees implicades 

Equipaments - 

 

Pressupost 
2019 

10.000€ 
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4.2.1 PROJECTE DE MEDI OBERT 
 

 

Àmbit COHESIÓ I CONVIVÈNCIA 

 

Objectius 

• Facilitar el benestar subjectiu dels joves 

• Treballar les competències personals i socials 

• Promoure processos participatius i comunitaris amb el col·lectiu jove 

• Acompanyar a la comunitat en els processos participatius 
 

Descripció 

 

El servei d’intervenció socioeducativa en medi obert (EMO) és un servei socioeducatiu 

de tarda integrat en els serveis socials bàsics i l’àrea de joventut que planteja un seguit 

d’actuacions per donar resposta global i integral des de l’acompanyament constant, 

facilitant la construcció del projecte de vida dels joves. 

Després d’alguns anys realitzant el projecte de “Descentralització”, es va valorar que 

s’havien de redefinir les actuacions que es feien tant al Casal de Joves com a 

“Descentralització”, per ser un model que no responia a les necessitats de tots els 

joves del municipi. S’arriba a la conclusió, doncs, que cal ampliar el grup de joves i 

obrir aquest servei a tota la població diana, basant-nos en la metodologia dels 

educadors de carrer, ja que s’entén que s’ha de sortir fora i no treballar des d’un 

despatx, però també és necessari definir unes línies de treball més globals, més 

elaborades i pre-dissenyades.  

S’utilitza com estratègia la intervenció directa amb els i les adolescents i joves en els 

espais on els i les joves viuen el seu dia a dia i la complementació i coordinació amb 

altres professionals i serveis o recursos. Es plantegen, per tant, sis escenaris 

d’intervenció directa: medi obert o carrer, centres educatius, equipaments municipals, 

xarxes socials, altres espais públics o privats, i domicilis o espai familiar (en casos 

molt puntuals sota criteris de Serveis Socials). 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Acció Social 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Satisfacció de necessitats 

• Nombre d’usuaris atesos 

• Millores actitudinals i del benestar dels joves 

 

Recursos 
Humans Educadors (contractació externa), tècnica de Joventut 

Equipaments - 

 

Pressupost 
2019 

18.000€ 
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5.1.1 COMUNICACIÓ I TIC 
 

 

Àmbit INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 

Objectius 

• Ús de les TIC com a estratègia de motivació dels i les joves 

• Assolir les competències bàsiques en l’ús de les TIC 

• Garantir l’accés a les TIC de tots els i les joves 

• Educar en l’ús de les TIC 

• Evitar el risc d’un mal ús 
 

Descripció 

 

Les Tecnologies de la Informació́ i la Comunicació́ (TIC) són un concepte estretament 

lligat als i les joves. Si fins ara el conjunt de recursos, procediments i tècniques 

utilitzades en el processament i transmissió́ de la informació́ feia referència al món de 

la informàtica, actualment hem de parlar de telecomunicació́ o processament remot i, 

en aquest escenari entren en joc diferents dispositius que compten cada vegada amb 

més prestacions i facilitats.  

L’àrea de joventut compta amb diversos canals de comunicació amb i pels joves, com 

l’Instagram, el WhatsApp i el Facebook. A més, s’utilitzen canals de comunicació més 

tradicionals com la revista El Terme, el Facebook de l’Ajuntament, el butlletí de 

notícies virtual de l’Ajuntament i el mailing. El Punt de Vol té cartelleres on s’informa 

tant d’activitats com de serveis i el PIDCES serveix, també, com una eina de 

comunicació amb els i les joves a l’Institut.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Àrea d’Informàtica i de Comunicació, IES 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de participants en el projecte 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

• Nombre d’agents implicats en el projecte 

• Enquesta de satisfacció de les diferents actuacions 

 

Recursos 
Humans 

Personal tècnic de les diferents àrees implicades i tècnics 

externs que puguin compartir les seves experiències, 

educadors de Medi Obert 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

450€ 
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5.1.2 
TRANSICIÓ INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA AL  

PUNT DE VOL 
 

 

Àmbit INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 

Objectius 
• Donar a conèixer als futurs usuaris del Punt de Vol els serveis que ofereix aquest, 

així com l’equip amb el que compta 
 

Descripció 

 

Per tal de que els i les joves a partir de 12 anys coneguin el Punt de Vol, la tècnica de 

joventut i l’informador del casal jove, organitzen una sèrie de jornades per apropar 

l’equipament als i les joves que es convertiran en possibles usuaris dels seus serveis. 

Així doncs, es fan xerrades a les classes de 6è de primària on es presenta l’equip del 

Punt de Vol i els serveis que ofereix. També es realitza una jornada de portes obertes 

a l’equipament juvenil pels alumnes de 1r de la ESO en horari lectiu (actualment es fa 

durant el Crèdit de Síntesi). A més, durant les portes obertes de l’Institut, es col·loca 

un stand informatiu del Punt de Vol per informar tant a joves com a famílies. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 13 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Escoles de primària del municipi 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de destinataris 

• Grau d’implicació dels joves 

 

Recursos 
Humans Tècnica de joventut i Informador del Punt de Vol 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

50€ 
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5.2.1 PUNT DE VOL  
 

 

Àmbit EQUIPAMENTS 

 

Objectius • Oferir un espai de trobada pels i les joves de municipi 

 

Descripció 

 

L’equipament juvenil Punt de vol és un espai municipal destinat a joves d’entre 12 i 

30 anys.  

A més de tots els tallers i activitats que s’han anat esmentant en les anteriors fitxes, 

el Punt de Vol ofereix: 

o Accés lliure de dimarts a divendres de 16h a 20h (els dissabtes a la tarda 

acull l’agrupament escolta del municipi) 

o Espai amb 5 ordinadors amb connexió gratuïta a internet 

o Punt d’Informació Juvenil  

o Espai polivalent amb futbolí i ping-pong 

  

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2019-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Usuaris de l’equipament 

• Usuaris dels serveis 

• Grau de satisfacció  

 

Recursos 
Humans Tècnica, informador juvenil, dos educadors medi obert 

Equipaments Punt de Vol 

 

Pressupost 
2019 

3.000€ 


