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PRÒLEG
Acompanyar els i les joves (de 12 a 35 anys) durant la transició de
l’adolescència fns a l’establiment de la vida adulta, a partr de l’emancipació
com a projecte integral de vida i l’apoderament social i ciutadà, són els
principis que regeixen les polítques de la Regidoria de Joventut de
Granollers i, per tant, d’aquest pla local. Volem que els i les nostres joves
siguin ciutadans lliures, responsables, formats, actus socialment i
polítcament, crítcs, solidaris.
Sota aquestes premisses s’ha elaborat el Pla Local de Joventut de Granollers
2019-2022. Hi trobareu, entre d’altres, un recull de les actuacions que es
proposen en matèria de joventut a la ciutat per als propers 4 anys, algunes
de les quals ja s’estan fent i d’altres de noves.
Quan des de l’equip de joventut pensàvem com volíem que fos aquest nou
pla teníem clares un seguit de qüestonss havia de ser un pla ambiciós
d’acord amb el treball que ja es fa des del Servei, però realista; que fos una
autèntca guia per a l’elaboració dels posteriors plans anuals de joventut; un
document de treball viu i útl, que endrecés el que ja fem i obrís la porta a
noves oportunitats. Un cop acabat, crec que podem dir que ens n’hem
sortt.
En el procés de construcció col·lectva d’aquest pla hi han partcipat moltes
persones, gairebé 800, de diferents sectors (estudiants, enttats juvenils,
joves a ttol individual, professionals vinculats a la joventut, tècnics
municipals dels serveis que afecten els joves, partts polítcs i sindicats) en
diferents modalitats (enquestes, grups de discussió, tallers...). Amb tota la
informació recollida hem pogut, en primer lloc, elaborar una bona diagnosi
que ha permès identfcar quins havien de ser els eixos que havien de
vertebrar aquest pla local. I en segon lloc, recollir tot un seguit de propostes
concretes per tal de donar resposta al que marcava la diagnosi. Així, podreu
trobar el pla organitzat en els eixos següentss
-

Emancipació juvenil
Formació i lleure educatu
Suport i promoció de la partcipació
Cultura i oci

A banda d’aquests 4 eixos temàtcs, n’hi ha un cinquè de procedimentals el
Fem Xarxa. Hem volgut fer un pas endavant en el treball transversal i en
xarxa dins l’Ajuntament. Una qüestó molt tractada des de fa temps, però a
la qual poques vegades s’ha donat resposta, en aquest i en la majoria
d’ajuntaments. Així, hem mirat de sistemattzar i emfattzar el treball
transversal creant una metodologia específca per a això, que ens haurà de

permetre un treball més fuid i concret amb la resta de serveis de
l’ajuntament.
Per acabar, m’agradaria fer un agraïment a totes les persones que han
col·laborat i treballat per fer possible el plas els i les joves, professionals,
tècniques i tècnics municipals, partts polítcs i sindicats que han partcipat
en l’enquesta i a les diferents trobades i tallers; a la Diputació de Barcelona,
a través de la Fundació Pere Tarrés, que es va encarregar de la primera part
d’avaluació i diagnosi del pla; a la Fundació Ferrer i Guàrdia per
l’acompanyament i la bona feina feta en el disseny i redacció fnal; i a l’equip
de professionals del Servei de Joventut de l’Ajuntament i a Doble Via per
l’alt grau d’implicació en aquest gairebé any i mig que ha durat el procés de
creació del Pla de Joventut 2019-22, que us presentem a contnuació .

Francesc Arolas Pou
Regidor de Joventut
Ajuntament de Granollers
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1. PRESENTACIÓ
El Pla Local de Joventut de Granollers per al període 2019-2022 és el document que recull les
línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítques de
Joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic fonamental a
l’hora d’ordenar els recursos disponibles i de planifcar-los per tal d’oferir una resposta efcient
a les necessitats de la població jove del municipi.
El Pla Local de Joventut compta amb una doble fnalitat. Per una banda, es tracta d’un
document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com veurem a contnuació, s’ha tngut en
compte dades quanttatves i qualitatves a través de les quals s’ha obtngut una visió general de
les necessitats i les expectatves dels i les joves del municipi, i de les polítques que es
despleguen en matèria de Joventut; aquesta informació s’agrupa en l’anàlisi de la realitat juvenil
i l’anàlisi de polítques de Joventut. En segon lloc, i gràcies a la informació recollida, ha estat
possible plantejar i estructurar les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al
llarg dels pròxims anys. Cal tenir present que en aquest document es presenta una síntesi de les
conclusions de la diagnosi; per tal d’accedir al contngut complet de la diagnosi, s’haurà de
consultar en línia.
En total, tenint en compte tots els espais i eines on s’ha recollit informació, s’ha comptat amb la
partcipació d’unes 800 persones, bona part provinents de l’Enquesta Jove feta en línia.
El Pla Local de Joventut de Granollers s’ha estructurat en dues partss la diagnosi i el disseny, que
han estat elaborades tenint en compte aportacions tècniques i la partcipació de joves, així com
d’altres agents vinculats al desenvolupament de les polítques de Joventut.
1) Fase de diagnosis la diagnosi del Pla ens ha permès conèixer quina és la realitat de les
persones joves de Granollers en el moment d’elaborar el document. Per una banda s’ha
realitzat una anàlisi quanttatva a través de diverses fonts estadístques; també s’ha elaborat
una enquesta dirigida a la població jove que ha permès ampliar la informació de tpus estadístc
recollida a partr de fonts secundàries. Per altra banda, s’ha fet una anàlisi qualitatva a partr de
grups de discussió amb joves, tècnics i agents del territori.
S’ha completat la diagnosi amb una descripció de les polítques municipals de Joventut, tant de
les liderades pel Servei de Joventut com de les que es desenvolupen des d’altres departaments,
ja que també són part fonamental i transformadora de la realitat juvenil.
2) Fase de dissenys descriu les línies estratègiques i les actuacions que al llarg dels pròxims anys
es faran en matèria de Joventut. Aquesta part del pla ha estat desenvolupada gràcies a una
intensa feina de l’equip tècnic del Servei de Joventut i amb la partcipació d’altres agents, en la
qual s’han defnit les prioritats d’actuació del pla, i s’han ordenat i dissenyat els projectes i
actuacions concretes per als pròxims quatre anys. Per fer-ho, s’han tngut en compte les
necessitats detectades durant la diagnosi, així com les propostes de millora que s’han pogut
recollir durant les sessions fetes en el marc del disseny, un espai de debat on persones joves,
enttats juvenils i agents van poder debatre i plantejar propostes de millora de les polítques de
Joventut al llarg dels pròxims anys. També es va comptar amb la intervenció dels professionals
del Servei de Joventut per defnir les línies d’actuació del període de vigència del document.

Com s’ha vist, doncs, la partcipació de les persones joves, així com de la resta d’agents vinculats
a la realitat juvenil i al desenvolupament de les polítques de Joventut, ha estat un pilar
fonamental en l’elaboració del pla. Existeix la voluntat, per tant, de mantenir canals i espais de
partcipació durant el període d’implementació i avaluació del document, ja que s’entén que les
polítques de Joventut han de ser construïdes de manera conjunta entre l’Administració, les
persones joves i els diversos agents del territori.
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 EL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
Els Plans Locals de Joventut es desenvolupen en el marc del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2020), que planteja els objectus i les línies estratègiques de les
polítques de Joventut a Catalunya. El PNJCat 2020 s’ha desenvolupat a través del treball
conjunt entre diferents agents socials, insttucionals i polítcs del territori. Aquest document
pren el relleu al PNJCat 2010, aprovat pel Parlament de Catalunya el novembre de l’any 2000 i
que representa un important salt qualitatu en el desenvolupament històric de les polítques de
Joventut a Catalunya.
Des de principis dels anys 80, les polítques de Joventut a Catalunya estaven centrades,
fonamentalment, en els àmbits de l’associacionisme, la cultura i l’oci juvenil. Si bé al llarg dels
anys 90 s’inicia el debat sobre la necessitat d’ampliar els àmbits d’actuació de les polítques
encarades als joves, és amb el PNJCat 2010 que es consoliden aquests plantejaments. Es tracta
doncs, d’un document innovador, no només a Catalunya, sinó també entre els països de la
comunitat europea.
Una altra aportació destacable del PNJCat 2010 és l’aposta per la coordinació entre la Direcció
General de Joventut de Catalunya i les administracions comarcals i locals. En aquest sentt, el
document planteja la necessitat de desenvolupar Plans de Joventut, tant en l’àmbit comarcal
com local, que esdevenen imprescindibles a l’hora de desplegar els plantejaments del PNJCat
2010 al territori, i també una manera de fomentar la coordinació entre els diferents actors
vinculats amb el disseny i l’aplicació de les polítques de joventut. Uns plans que, per altra
banda, també són imprescindibles a l’hora de comptar amb el suport econòmic de la
Generalitat.
L’actual PNJCat 2020 pren el relleu del seu predecessor amb la voluntat d’actualitzar els criteris
de les polítques de joventut, acomodant-los a la realitat social, polítca, econòmica, etc. del
període 2010-2020. És per aquest motu que podem afrmar que el PNJCat 2020 assumeix els
plantejaments del document anterior, adaptant-los a les canviants necessitats de les persones
joves i al context del país.
En aquest sentt, es defneixen un seguit de reptes que actualitzen els plantejats al llarg del
document anterior i que defneixen les principals línies d’actuació del PNJCs
Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educatva de les persones joves





L’educació com a element generador d’oportunitats socials.
La qualitat de l’educació com a condició necessària que permet avançar cap a una societat del
coneixement.
Corresponsabilitat de tots els agents educatus i aprenentatge de competències instrumentals i
procedimentals, i habilitats de la gent jove.
Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educatva.

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


Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves.





L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les oportunitats
professionals de la gent jove.
Qualitat del treball juvenil.
Avenç cap a un model productu basat en la innovació i el coneixement.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves






Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.
Foment del lloguer com a model de tnença que contribueix a millorar les oportunitats de
mobilitat de les persones joves.
Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves.
Partcipació, mediació i intermediació en habitatge.
Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social.

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves




Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.
Prevenció de les conductes de risc entre les persones joves.
Millora del coneixement, la percepció d’utlitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut.

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la partcipació de les persones joves
en allò col·lectu




Incidència sobre els factors individuals que afecten la partcipació per fomentar la implicació i la
mobilització de les persones joves i reduir les desigualtats en el perfl de joves actus.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que canalitzen la
partcipació de la gent jove.
Construcció d’una estructura insttucional i una administració més oberta i horitzontal que facilit
la partcipació i la incidència de totes les persones joves.

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenils treballar perquè l’oferta cultural respongui als
objectus educatus i socialment cohesionadors




Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crítc de les persones joves.
Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves.
Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització i de cohesió
social.

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·lectva





Organització i distribució social del temps.
Imatge social positva de les persones joves.
Igualtat, cohesió social i convivència.
Sostenibilitat i vertebració territorial.

De la mateixa manera, el document també especifca els principis rectors que s’han d’assumir a
l’hora de desenvolupar les polítques de Joventut. Aquests plantejaments es divideixen en
quatre punts fonamentalss


Partcipaciós La polítca de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el
moviment juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el
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desenvolupament de la polítca i en la realitat juvenils centres educatus, enttats que
treballen amb joves, etc.
Transformaciós Les polítques de joventut han de tenir una funció transformadora per
tal de contribuir en la missió del PNJC. Per tant, caldrà que tnguin un impacte positu en
la realitat juvenil i en l’entorns
o Transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes les
persones puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida.
o Fent possible un entorn-societat que ho permet.
Integralitats Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades.
Aquesta interconnexió implica treballar les polítques de Joventut des d’una perspectva
integral, tenint en compte la causalitat múltple de les problemàtques, la multplicitat
dels agents implicats i els diferents processos (transicions) juvenils.
Qualitats En referència als aspectes que han de contribuir que el desenvolupament de
les polítques de Joventut incorporin criteris de qualitat, efciència i efcàcia.

El Pla Local de Joventut assumeix els plantejaments recollits al llarg del PNJC 2010-2020 amb
l’objectu de desenvolupar-los d’acord amb la realitat de les persones joves del municipi. Tant el
procés d’elaboració com el posterior desplegament de les actuacions recollides al llarg d’aquest
Pla Local de Joventut s’han impulsat d’acord amb les línies estratègiques marcades pel Pla
Nacional.

» LA

DEFINICIÓ DE JOVENTUT DEL

PNJC AT 2020

Al llarg del PNJC 2010-2020 es fa una anàlisi del concepte joventut, al llarg del qual s’adopta una
defnició declaratva i una defnició operatva. Al llarg de la defnició declaratva, es planteja la
joventut com un període del cicle vital caracteritzat pels següents elementss
 Es produeixen un seguit de transicions –educatves, laborals, residencials, familiars i
ciutadanes- que fan que l’individu passi d’una situació de dependència a un estatus
autònom.
 La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida, és un moment
d’oportunitats i presa de decisions.
 En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans.
 Des d’una perspectva generacional, la joventut també es pot defnir com un col·lectu
destnat a tenir un paper protagonista en el canvi social.
 Per últm, la joventut és un període de construcció de les identtats personals i
col·lectves.
Cal tenir en compte tots aquests elements a l’hora de desenvolupar la diagnosi del Pla Local de
Joventut de Granollers. Tot i això, a l’hora de desenvolupar determinades anàlisis (sobretot de
caràcter qualitatu) és necessària una conceptualització més acotada i restringida de la joventut,
per aquest motu és útl recórrer a la defnició operatva que planteja el PNJCat 2020, on
s’especifca que “quan es vol delimitar la joventut com a període del cicle vital s’acostuma a fer
a través de l’edat”. La Llei de polítques de Joventut de Catalunya recull un interval d’edat dels
16 als 29 anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de
polítques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.

Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJC mantndrà la referència de 16 a 29 anys, tot i
que deixa oberta aquesta defnició operatva perquè sigui dins de cada polítca i/o programa
concret on es defneixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la intervenció”.
Prenent aquesta defnició com a referència, i tenint en compte la fexibilitat que ofereix, a l’hora
de desenvolupar el Pla Local de Joventut de Granollers es treballarà fonamentalment amb la
població d’entre 15 i 29 anys, si bé en alguns casos aquesta franja d’edat s’ampliarà dels 12 als
34 anys, ja que és important tenir en compte les persones que passaran a formar part de la
població jove al llarg dels pròxims anys.

» L A L LEI

DE

P OLÍTIQUES

DE J OVENTUT DE

C ATALUNYA

L’any 1979, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es fa el traspàs a la
Generalitat de les competències en matèria de Joventut. Tot i això, no és fns a l’any 2010 que
aquestes competències no es desenvolupen jurídicament a través de l’aprovació de la Llei de
Polítques de Joventut de Catalunya. Aquesta normatva estableix el marc legal a través del qual
s’han de dissenyar i aplicar les polítques de Joventut, establint l’àmbit d’aplicació d’aquestes
polítques, les competències de les diverses administracions amb presència al territori, els
canals de coordinació entre aquestes administracions, les funcions que ha d’assumir el PNJCat,
etc.
Si bé aquesta llei és un primer pas pel desplegament normatu de les polítques de Joventut a
Catalunya, cal dir que es tracta d’un marc de referència que delimita l’actuació de les polítques
d’aquest àmbit, però que ha de ser complementat per altres normatves que en concretn el
desplegament efectu.
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2. EL PUNT DE PARTIDA. LA DIAGNOSI
La diagnosi ─a partr del suport de la Diputació de Barcelona i a través de la Fundació Pere
Tarrés─ ha suposat un extens recull de diversos elements importants per entendre la realitat de
les persones joves de Granollers. Els resultats complets es poden consultar al document
específc de diagnosi, si bé aquí s’han sintettzat les principals conclusions extretes de
l’esmentat document.

 METODOLOGIA I FASES
Per decisió de l’equip local de Joventut, la diagnosi del Pla Local de Joventut de Granollers
estudia la població de 12 a 35 anys, atès que el PNJC permet l’ampliació de la franja d’edat
considerada jove, és a dir, de 15 a 29 anys.
Pel que fa a la temporalització, la fase preliminar es va iniciar el 17 de juliol de 2017 amb la
reunió d’inici del servei. El 18 de setembre del mateix any, el nucli dinamitzador es reuneix per
tal d’establir les persones que formarien part de l’esmentat nucli, establir les prioritats
estratègiques de la diagnosi, agendar-ne les diferents fases i les dates de treball de camp, i
identfcar els principals documents a tenir present per al desenvolupament de la diagnosi.
Aquesta informació ha estat complementada amb l’elaboració d’una enquesta amb un total de
642 respostes i diferents grups de discussió i tallers propositus amb persones joves, personal
tècnic i partts polítcs, amb un resultat de 127 partcipants.

 CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI
A contnuació es presenta una síntesi dels resultats de la diagnosi del Pla Local de Joventut, els
resultats fan referència as 1) l’anàlisi sociodemogràfca i revisió documental, 2) als resultats de
l’enquesta jove realitzada en el context del present pla, 3) a la revisió de la planifcació existent
al municipi ─que únicament correspon a l’àmbit de treball transversal─, 4) a les polítques de
Joventut desenvolupades i 5) a l’anàlisi social a partr de les sessions amb joves, equip tècnic
municipal i agents. Per tal de facilitar-ne la lectura, els principals resultats de la diagnosi s’han
ordenat segons diferents àmbits temàtcs; cada àmbit temàtc presenta els resultats dels
contnguts descrits al diagnosi amb l’ordre presentat.

» D ADES

SOCIODEMOGRÀFIQUES

Granollers té empadronades un total de 9.107 persones entre 16 i 29 anys, que representen el
15,1% del conjunt de la població, 60.174 persones (dades del 2016 1). El percentatge de
persones joves és lleugerament superior al Vallès Oriental, província de Barcelona i Catalunya. Sí
es considera la població de 12 a 35 anys, la població compta amb 16.607 persones, que
representa el 27,6%.
Pel que fa al conjunt poblacional de Granollers, ha augmentat d’una manera generalment
constant des de l’any 2000 fns al 2009, i ha arribat a un sostre de 60.658 persones; a partr
d’aquest punt, el municipi s’estabilitza entorn de les 60.000 persones aproximadament. De la
1
Touet let dadet ige et pretenuen en referència amb l’anàliti tociodemonràfca i revitió
docgmenual, ureu ige t’indiigi el conurari, tón de 2016. Per mét informació, contglueg el docgmenu de
diannoti del Pla.

mateixa manera que en els tres àmbits de referència territorial de caràcter superior, és a dir
comarca, província i comunitat autònoma, el percentatge de població juvenil en referència al
total poblacional s’ha reduït i ha passat del 23 al 15%.
Prenent de referència la població jove de 16 a 29 anys, els i les joves de 25 a 29 anys
representen el 38,6%; els de 20 a 24, el 35%; i els de 16 a 19, el 26,4%. La franja més jove es
caracteritza per tenir dos punts percentuals més d’homes que de dones, i la franja de més edat
gairebé 1,5 punts més de dones que d’homes. Si la franja d’edat jove s’amplia dels 12 fns als 35
anys, són els i les joves de 30 a 35 anys els més nombrosos, representen el 30,9%.
Vuit de cada deu habitats de Granollers de 16 a 29 anys tenen la nacionalitat espanyola i la xifra
de persones amb altres nacionalitats s’acosta al 20%, una xifra similar a la de la província de
Barcelona i la de Catalunya; pel que fa a l’àmbit comarcal aquest percentatge és del 12,5%. Pel
que fa a la procedència, Àfrica se situa en primer lloc, seguida de l’Amèrica del Sud.

» F ORMACIÓ
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El nivell d’instrucció de la població de Granollers segons el cens de 2011 es caracteritza per
presentar un percentatge superior de persones amb un segon grau d’estudis, en relació amb la
província de Barcelona i Catalunya, atès que Granollers se situa al 76%; Catalunya, al 65%; i la
província, al 64%. Pel que fa al nivell d’estudis de tercer grau, Granollers se situa uns quatre
punts percentuals per sota dels dos àmbits territorials de referència. Pel que fa a la població
amb un primer grau d’estudis, el municipi presenta un 2%; Barcelona, un 7%; i Catalunya, un
7%.
Les dades municipals de 4t d’ESO mostren que a Granollers el curs 2017-18 un 7,5% de
l’alumnat no va superar l’ESO2; les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al mateix any, mostren que l’alumnat que no supera l’ESO se situa en el 14,7% a
Catalunya i al 13,3%, al Vallès Oriental.
Polítques de Joventut desenvolupades
El municipi compta amb diverses polítques enfocades a afavorir l’èxit en les transicions
eductves de la població jove. A contnuació es mostra la llista de les actuacions; per a més
informació es pot consultar el document de diagnosi del Plas serveis de sales d’estudi, biblioteca
oberta, taller de suport escolar, centres oberts, PIDCES, Servei d’Orientació i Informació
Acadèmica, campanyes d’orientació acadèmica (Orienta’t, Després de l’ESO, què?), projecte
Recicla’t, comissió de seguiment de l’absentsme escolar, Entorn Ràdio G i taller de famílies.
També es fan polítques enfocades a afavorir la transició escola-treballs el Pla de transició
Escola-treball, Programes de Formació i Inserció, l’apropament d’alumnes de secundària amb
difcultats d’adaptació a l’entorn escolar amb el Projecte Singulars, projecte adreçat a joves de
diverses nacionalitats per oferir formació en l’àmbit TIC Enfeina’t, Foment de l’emprenedoria i
el Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació.
Mapa de visions
A les sessions amb joves i equip tècnic s’han tractat aspectes vinculats amb el suport de l’èxit en
les transicions eductves. S’esmenta la necessitat de treballar la motvació dels i les joves de
2

Algmnau mauricglau i no nradgau tobre l’algmnau nradgau
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manera adaptada i personalitzada, ateses les seves necessitats pel que fa a l’estmul emocional,
el bon resultat de l’Aula Oberta com a iniciatva per generar projectes educatus o el projecte
LEXCIT o altres actvitats extraescolars que permeten treballar la motvació de manera
personalitzada i adaptada a la realitat de les persones. També s’esmenta que només és possible
fer la detecció de joventut en risc a través de Serveis Socials. Donades aquestes situacions es
demanen accions que permetn motvar els joves per contnuar estudiant i tenir èxit en les
transicions eductves en un context d’elevada matrícula viva, més projectes com l’Aula Oberta i
més places per fexibilitzar les darreres etapes de l’educació obligatòria i postobligatòria, la
implementació de programes d’acompanyament psicològic per treballar l’absentsme,
iniciatves que ajudin a la detecció i prevenció entre la població en risc, i donar a conèixer i
incorporar la fgura d’orientació formatva i laboral.
Una altra necessitat és donar resposta a les especifcitats de les persones joves nouvingudes,
atès que les persones nouvingudes de 16 a 18 anys només poden partcipar al programa de
Joves nouvinguts i també tenen difcultats per realitzar un cicle formatu si no es poden donar
d’alta al SOC per la seva situació. Així, doncs, es demanda l’ampliació dels recursos i les places.
S’esmenta la necessitat d’ampliar l’oferta educatva i formatva, atès que els insttuts estan
sobreocupats i amb segregació escolar, i que l’oferta als cicles formatus és limitada. Vista
aquesta situació es demana la creació de més insttuts i que es posi en marxa mesures per
combatre la segregació escolar (zona única) i l’ampliació de l’oferta.

» O CUPACIÓ
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La taxa d’atur de les persones joves a Granollers ha augmentat des del 2008 fns al 2013, i ha
passat aproximadament del 9% al 20%. A partr d’aquest moment, s’ha reduït fns al 2017
─darrera dada disponible─ i ha arribat al 13%; cal esmentar que Granollers està lleugerament
més afectada que els seus àmbits territorials de referència. Durant el 2017 el Servei Local
d’Ocupació de Granollers va atendre 125 persones entre 16 i 24 anys, el 54 % dels quals, ho
eren per primera vegada.
Polítques de Joventut desenvolupades
En l’àmbit de l’ocupació el municipi compta amb diverses polítques enfocades a promoure-la,
com ara el Servei d’Orientació i Inserció Laboral, el Servei Local d’Ocupació, el Servei
d’Orientació Laboral, Impulsa’t i Joves per l’Ocupació.
Mapa de visions
Laboralment, una necessitat recollida als grups de discussió i tallers és la de millora de l’atenció,
atès que el programa Joves per l’Ocupació dóna resposta a l’abandonament de manera
adaptada, però no permet una atenció i acompanyament a més llarg termini; i que la formació
no reglada és l’única alternatva que els queda a les persones que no poden fer formació
professional o ocupacional per la seva situació administratva. Així, es demana posar en marxa
programes innovadors per treballar les competències transversals; ampliar els recursos per
millorar l’atenció i poder arribar a més població vulnerable; elaborar un mapa per conèixer què
fan els i les joves en l’horari extraescolar; i engegar projectes de lleure educatu que permetn
vincular-los a adults i a grups d’iguals com a factors protectors.

Una altra necessitat és la prospecció d’empresess es detecta que les empreses no coneixen els
ttols de cicles formatus i que, per tant, no els demanen, de manera que s’aposta per millorar la
prospecció i informació a les empreses.

» S ALUT
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Pel que fa a salut mental, al 2015 el Centre de Salut Mental Infantl i Juvenil (CSMIJ) de
Granollers ─que dona cobertura a una població potencial de 62.341 persones─ va atendre el
5,9% de la població de referència, lleugerament per sobre del 5,1% en l’àmbit català; tot i això
la intensitat d’atenció als menors de 18 anys va ser menor al CSMIJ de Granollers que la mitjana
catalana. L’edat mitjana dels menors de 18 anys que acudeixen per primera vegada a un CSMIJ
de Catalunya va ser de 10 anys i a Granollers, de 10,8 anys. El 74,5% de pacients a Granollers es
troba en seguiment, per sobre del percentatge català, que representa el 69,2%. Els principals
diagnòstcs que es tracten als CSMIJ, tant a Catalunya com a Granollers, són trastorns per dèfcit
d’atenció, trastorns mentals greus i d’espectre autsta.
L’enquesta feta a 330 alumnes de 4t d’ESO de 9 centres educatus de Granollers durant el curs
2015-16 sobre hàbits saludables, mostra ques el 45% ha fumat algun cop i que l’edat d’inici és
als 13,8 anys; el 47% dels que han fumat alguna vegada són fumadors habituals i el 38,6% dels
fumadors habituals fumen cada dia; el 74% ha begut alguna vegada i que l’edat d’inici és als
13,8 anys; el 35% ha consumit alguna vegada altres substàncies addictves i l’edat d’inici són els
14,2 anys.
En referència a l’apartat d’estat d’ànim i relacions, el 22% de les persones enquestades
presenta un estat d’ànim negatu; el 81% té una bona o molt bona percepció de la seva salut; el
33% ha patt situacions discriminatòries o assetjament escolar i el 36% hi ha partcipat; el 31%
ha patt maltractament fsic o psicològic (amb l’insttut com a espai més habitual); i el 21% de les
noies i el 4 % dels nois han patt assetjament sexual.
Sobre sexualitat, l’enquesta mostra que el 24% ha mantngut relacions sexuals amb penetració i
que l’edat d’inici són els 14,5 anys; el 77% manté relacions sexuals amb penetració de tant en
tant o diversos cops per setmana; el 30% ha fet servir la píndola del dia després; el 87,5%
utlitzen el preservatu com a mètode antconceptu; el 25% la marxa enrere; el 22,6 la píndola
antconceptva; i el 13,8% cap mètode; el 18% es consideren bastant o del tot incapaços de
comprar preservatus.
Enquesta jove
L’enquesta jove apunta que el 90% de joves afrma estar molt o bastant informat sobre el
consum de substàncies com alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna i altres drogues, però són les
persones més joves les que indiquen que no estant gaire o gens informades.
Pel que fa als àmbits vinculats a la salut que es consideren prioritaris, són, per ordre
d’importàncias el bullying, les violències masclistes, la sexualitat i les drogues.
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Polítques de Joventut desenvolupades
Pel que fa a salut, el municipi compta amb diverses polítques enfocades a promocionar-la, com
ara la prevenció sobre drogodependències i conductes de risc, el Programa Salut i Festa
d’intervenció en festes i esdeveniments de ciutat, les taules informatves en festes i concerts
per a la prevenció i reducció de riscos, Dispositu PuntG, la Comissió Municipal de
Drogodependències, l’Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD), el projecte de
caire preventu a l’entorn digital SobrePantalles.net, el Foment de l’educació afectva i sexual i
Promoció de la salut.
El municipi també compta amb diverses polítques enfocades a la promoció de l’esport jove,
com ara lligues de lleure, que suposa la pràctca d’esports d’equip per a esportstes no federats;
l’esport escolar a secundària; i l’obertura de pats de diversos centres escolars al programa
‘Obrim el pat per a tu’.
Mapa de visions
Pel que fa a salut, s’exposa la necessitat de millorar les accions preventves, tenint en compte el
consum abusiu d’alcohol a partr dels 12 o 13 anys, la percepció de disfunció dels programes
sobre consum responsable i la manca d’oferta de xerrades centrades en àmbits d’interès per la
població jove. Vista aquesta situació, es detecta la necessitat de refexionar sobre els programes
de treball en consum responsable i sexualitat, i d’ incorporar-hi nous perfls que estableixin un
lligam més estret amb la joventut.
En esport, es destaca la necessitat de promoure la perspectva juvenil i inclusiva dins les enttats
esportves, atès que no sempre tenen una perspectva juvenil ni promouen altres valors que no
siguin la compettvitat; per tant, es demana que es desenvolupin experiències que promoguin
la pràctca saludable i inclusiva.

» H ABITATGE
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En referència a l’habitatge, la darrera Memòria Social del Pla d’Ordenació Urbanístca Municipal
(POUM) del 2012 a partr de dades de 2005, indica que el 87% dels sol·licitants acaba trobant
habitatges de propietat i el 13%, de lloguer; tot i això, la demanda real de lloguer supera, amb
escreix, aquest percentatge. Pel que fa a la compra, és una clara preferència a mesura que
augmenta l’edat i és el préstec hipotecari la modalitat de pagament més emprada.
Pel que fa a dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, a
Granollers el preu mitjà del lloguer l’any 2016 era de 561€, 65€ per sota del preu mitjà de
lloguer de Catalunya i 124€ per sota del preu mitjà de lloguer a la demarcació de Barcelona.
L’any 2014 va ser l’any en què es van frmar més contractes de lloguer a Granollers.
Enquesta jove
Fent referència a la situació residencial, el 80% dels i les joves partcipants a l’enquesta jove
afrma viure a la llar familiar; les dones són les tenen un percentatge més alt d’emancipació
residencial. L’opció més triada com a emancipació residencial és compartr pis amb la parella,
seguit de fer-ho amb amics i amigues, tot i que aquesta opció representa la meitat de l’anterior.
El 60% considera que es podrà quedar a viure a Granollers quan s’emancipi; cal tenir present

que la principal problemàtca associada a l’emancipació residencial és el preu de l’habitatge de
lloguer, seguit del preu de l’habitatge de compra.
Polítques de joventut desenvolupades
En habitatge, el municipi compta amb diverses polítques enfocades a l’accés a l’habitatge, com
l’Ofcina Local d’Habitatge, la borsa jove de lloguer i la Comissió d’Habitatge (models
alternatus).
Mapa de visions
Cal ampliar l’oferta principalment de lloguer, atès que n’hi ha poca oferta a la ciutat, amb preus
elevats especialment al centre i barris propers, fet que genera que la població jove marxi a
municipis de l’entorn; també es recull la difcultat d’accedir a pisos de lloguer per a aquelles
persones que no són parella i la documentació que reclama l’Ofcina d’Habitatge i els horaris,
que es consideren reduïts; per tant, se’n demana l’ampliació i mecanismes per fomentar la
cessió de pisos a la borsa de lloguer, així com la revisió dels documents que cal presentar.

» P ARTICIPACIÓ
Enquesta jove
L’enquesta jove indica que el 36% de les persones joves de Granollers partcipen en alguna
enttat, ja sigui habitualment o esporàdicament. Són les persones més joves, i especialment les
noies, les que menys partcipen en enttats i per contra són els joves de més edat els que més hi
partcipen. Els factors causals de la no-partcipació són el desinterès per formar-ne part i el fet
de no conèixer-les.
Prop del 25% de les persones joves de Granollers partcipa en alguna actvitat de voluntariat de
forma habitual o esporàdicament, són persones de 18 anys o més de sexe femení. Els factors
causals de la no-partcipació en actvitats de voluntariat són la manca d’interès i de coneixement
sobre com fer-ho.
El 62% de la població jove del municipi considera que no té la possibilitat de partcipar en les
decisions que els afecten, es tracta d’una sensació més manifesta entre la joventut de més edat.
Els principals motus pels quals la joventut considera que no té la possibilitat de partcipar en les
decisions són que des de l’Ajuntament no es fomenta prou (42%), que no hi ha prou espais i
mecanismes de partcipació (24%) i que no s’informa als i les joves de les seves possibilitats de
partcipar (12%). Per contra, la població jove que sí que té la sensació de poder partcipar,
afrma que és per l’existència d’espais i mecanismes (59%). El 82% de joves afrmen que els
agradaria partcipar en les decisions de l’Ajuntament que els afecten; d’aquestes persones, al
40% li agradaria que fos a través de consultes puntuals, al 35% a través d’un grup de joves
organitzat i al 7% a ttol individual. Cal tenir present que són les persones de 18 a 35 anys les
que es mostren més favorables a les consultes puntuals, i que són les persones de 12 a 17 anys
les que no es mostren favorables a partcipar. També cal tenir present que el 21% de les
persones enquestades afrma haver partcipat en espais de partcipació de l’Ajuntament o del
Servei de Joventut i el 60% que no ho ha fet voldria fer-ho.
Polítques de Joventut desenvolupades
Pel que fa a partcipació, el municipi compta amb diverses polítques enfocades a l’enfortment
de les enttats, com ara el suport a enttats i actvitats de col·lectus juvenils, tallers i cursos
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formatus per a l’enfortment de les enttats juvenils i els serveis oferts a la xarxa de centres
cívics.
També es realitzen polítques enfocades a afavorir la dinamització juvenil, coms els PIDCES, la
Mobilitat Internacional i el Punt de Voluntariat.
Per últm, l’Ajuntament també impulsa el Consell Municipal Escolar una polítques enfocades a
la promoció de la partcipació estudiantl.
Mapa de visions
Pel que fa a l’enfortment de les enttats, es menciona la necessitat de promoure la partcipació i
implicació de les persones joves, atès que existeixen dues realitats diferenciades, la que viuen
els i les joves dels centres amb major partcipació associatva i la que viuen els i les joves dels
barris amb menor partcipació.
També referent a l’enfortment de les enttats, la necessitat de donar a conèixer els espais de
suport a les enttats i millorar-ne el servei, atès que no es coneix el servei de suport i
assessorament a enttats, les necessitats de capacitació en la gestó d’enttats i la manca
d’espais de trobada entre enttats, donada la situació es demanda la creació d’un kit sobre el
servei de suport i assessorament a les enttats que es faci arribar cada cop que const un canvi
dels membres d’una enttat, accions formatves sobre la gestó d’enttats, especialment en la
presentació de convocatòries i posar en marxa una Taula o consell d’enttats.
Sobre la dinamització juvenil, hi ha la necessitat d’arribar a nous perfls, atès que el programa
PIDCES és una bona iniciatva per promoure la informació, dinamització i partcipació dels
estudiants, però es centra en els i les delegades de classe, consellers escolars, per tant es
proposa incentvar la partcipació en aquests òrgans.
També pel que fa a dinamització juvenil, s’exposa la necessitat de comptar amb un nou
equipament juvenil, atès que no hi ha un espai relacional gestonat pels propis joves i cal,
segons les aportacions recollides, comptar amb un espai ─com un Casal de Joves─ on
l’Ajuntament present un perfl secundari i la població juvenil un principal.
Com a element prioritzat s’esmenta la necessitat de replantejar el Consell Municipal de la
Joventut i de les seves funcions o posar en marxa un nou mode, atès que existeix la necessitat
d’apropar aquest òrgan i estmular la partcipació de la joventut, concretament es demandas
partcipació a ttol individual, ampliació de l’edat, un paper més propositu en tots els afers de la
ciutat, un paper més actu per part de la joventut i que organitzi les seves pròpies actvitats,
espais itnerants pels barris i difusió adaptada als canals i motvació de la joventut.

» C ULTURA ,

OCI I CREACIÓ
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L’enquesta també mostra resultats entorn l’ocis el 87% practca esport, les actvitats més
habituals són escoltar música, utlitzar les xarxes socials i mirar la televisió, el 58,1% realitza oci
nocturn habitualment, el 20% torna a casa entre les 2 i les 4, el 15% entre les 4 i les 8 i el 6%
més tard de les 8 del mat.

Enquesta jove
A l’enquesta jove la diversitat d’actvitats d’oci i lleure, és un element positu del municipi força
esmentat, representant el 24% de les respostes i també es destaca la Festa Major de Granollers.
Tot i això, l’element negatu més destacat, és la manca d’oci nocturn, amb el 25% de les
respostes i la manca d’oci i lleure adaptada a la diversitat d’edats i motvacions dels i les joves,
representant el 13%.
Polítques de joventut desenvolupades
A nivell de cultura, oci i creació el municipi compta amb diverses polítques enfocades a la
promoció de la llengua, coms el casal lingüístc, el foment del català amb el projecte Joves
Nouvinguts, Català per a joves, Parelles lingüístques, el Club de lectura català i el recull de
textos literaris ‘Paraules per a vuit espais’.
En referència a la cultura popular, es desenvolupen les actuacionss La troca, la qual suposa una
programació estable d’actvitats de difusió de la cultura popular. I les festes de Nadal, Reis,
Carnestoltes, Sant Jordi, l’Ascensió i la Festa Major de Blancs i Blaus.
Pel que fa a les polítques de foment dels joves creadors o creació jove, es trobens els tallers
educatus per a joves Etcètera, els casals d’estu ‘Itneraris d’Estu’, els tallers i cursos formatus
de creació artstca ‘Arsènic’, projecte de mostra de talents ‘Escenari Obert’, els Concerts de
Lluna Plena, el concurs musical [És] Música, el concurs de curtmetratges Gra d’or, el Projecte de
cinema amateur Comissió Audiovisual de Granollers i la cessió d’espais expositus Gra-Fix, Espai
expositu.
També es realitzen actuacions d’oci juvenil cultural, coms el festval de música en directe
‘Musik’n Viu’ i el Club de lectura jove.
Mapa de visions
Fent referència a l’oci juvenil cultural, hi ha la necessitat de promoure una oferta d’oci
alternatu, atès que la programació estable i de referència no preveu l’oci alternatu, sobretot
en horari nocturn, i que els bars del municipi no obren més enllà de les 23h. Davant d’aquesta
situació, es demana que les enttats juvenils organitzin una festa cada 3 mesos, que duri fns a
les 3h de la matnada; la posada en marxa de la Festa Major d’Hivern i la reforma del Pla
Municipal.

» C OHESIÓ

SOCIAL

Anàlisi de fonts de dades
Pel que fa a la mobilitat i seguretat viària, l’enquesta apunta que el transport més utlitzat és el
cotxe, ja que un 72% l’utlitza sempre o sovint; el segon, el tren, amb un 13% de joves que el fan
servir sempre o sovint i el 33%, a vegades. El 62% no utlitza casc, mai o rarament, quan circula
amb bicicleta, i el 76% ha tngut un accident en l’últm any.
Polítques de Joventut desenvolupades
Pel que fa a mobilitat jove i el transport, l’Ajuntament desenvolupa dues accionss la T-10 per a
estudiants TransGran i l’educació per a la mobilitat segura i sostenible.
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L’Ajuntament també fa actuacions en referència a l’educació en valors i cultura de pau, com la
caminada ciutadana dirigida a 3r d’ESO promovent valors de convivència, respecte i
coneixement de la ciutat; les trobades amb artstes defensors/ores dels drets humans; l’actvitat
amb els alumnes de 2n de Batxillerat on a partr del coneixement del bombardeig de la ciutat
s’organitzen ponències amb experts rellevants en l’àmbit del desarmament, confictes armats, la
justcia social, etc. L’assessorament i suport a joves i professionals vinculada a diferents àmbits
de treball de Can Jonch. Centre de Cultura i Pau, i les beques adreçades a joves per partcipar a
la conferència internacional sobre pau al Japó.
A nivell de gènere el municipi compta amb diverses polítques, com ara l’atenció a les dones i la
sensibilització ciutadana.
Mapa de visions
La mobilitat i transport es caracteritza per la necessitat d’ampliar l’edat de la targeta T-10
Estudiants TransGran, atès que ara arriba fns als 21 anys. També hi ha la necessitat de
promoure l’ús de la bicicleta, perquè no hi ha mesures per fomentar-la i no s’ha habilitat un
carril bici en condicions per circular per tota la ciutat; així, es demana que se n’habilit un i que
s’apliquin mesures per fomentar aquest mitjà de transport sostenible.
Pel que fa als barris i ciutats del municipi, cal descentralitzar-ne l’oferta de serveis, ja que es
perceben mancances als barris, sobretot en els que tenen un fort sentment de pertnença.
Concretament, es demana més personal, la incorporació de la fgura de l’agent territorial i
treball col·laboratu per detectar necessitats i desenvolupar iniciatves motvadores.
També, en referència als barris de Granollers, hi ha la necessitat de dotar-los d’espais
relacionals adaptats als usos de la població jove, perquè no n’hi ha a tots els barris i el Gra no
obre els diumenges.
En l’àmbit del gènere s’exposa la necessitat de treballar per la igualtat efectva entre homes i
dones, ja que es donen acttuds masclistes per part de la població jove, així com per part de les
enttats esportves. Concretament, es demana contnuar i ampliar els programes per treballar la
igualtat de gènere i desenvolupar-ne d’inclusió de la dona a les enttats esportves.
També en l’àmbit del gènere, se subratlla la necessitat de promoure la visualització de les dones
nouvingudess n’hi ha poques que partcipin en programes de formació i acompanyament, o en
d’altres actvitats d’oci i lleure organitzades per organismes públics o privats. Consegüentment
es demana incorporar aquestes famílies en els programes i accions per treballar la igualtat de
gènere i desenvolupar campanyes amb aquestes dones per arribar a d’altres.

 EL SERVEI DE JOVENTUT
L’organització municipal de l’Ajuntament de Granollers s’estructura a partr de cinc àrees; Àrea
de Projectes Estratègics i Comunicació, Àrea de Govern i Economia, Àrea de Territori i Ciutat,
Àrea de Serveis a la Persona i Àrea d’Acció Comunitària i Benestar. El Servei de Cultura i
Joventut es troba dins de l’Àrea de Serveis a la Persona, juntament amb el Servei d’Educació i el
d’Esports.
Concretament el Servei de Cultura i Joventut es compon del Museu de Granollers (central i de
Ciències Naturals), biblioteques, cultura popular, suport a enttats, cicle festu, festes
tradicionals, programes, projectes i actvitats, gestó d’equipaments culturals, Granollers Escena
SL i els òrgans de joventuts Pla Director de Joventut, Ofcina Jove del Vallès Oriental, formació,

dinamització de centres d’ensenyament secundari, suport a enttats, Joves Creadors i sales
d’estudi, entre d’altres projectes.

» E VOLUCIÓ

I FITES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Des de la reconsttució dels ajuntaments democràtcs, l’any 1979, les polítques de joventut
s’han anat modifcant i adaptant a les necessitats i demandes dels i les joves. Durant els anys 80,
aquestes polítques estaven centrades, fonamentalment, en la partcipació (associacionisme), la
cultura, l’oci i l’esport. És durant els anys 90 quan els àmbits d’actuació d’aquestes polítques es
diversifquen, per tal de satsfer les necessitats específques de les persones joves de manera
integral. No obstant això, aquesta evolució és progressiva i no és fns al 2000 que cristal·litza el
primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya, al qual l’Ajuntament de Granollers s’adscriu.
Aquest pla estructurava el desenvolupament de les polítques de joventut durant el període
2000-2010 i oferia una pauta a l’hora d’impulsar-ne les polítques. Aquest primer pla és
reemplaçat pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, que és el que actualment
determina quins són els criteris que s’han de seguir per desenvolupar les polítques de joventut
i els plans locals.
Durant anys el Servei de Joventut i l’equipament el Gra no depenien del Servei de Cultura, sinó
que era un ens independent vinculat a la direcció de Serveis a la Persona.
Les polítques de Joventut a Granollers s’integraren a l’agenda del govern de la ciutat a l’any
1986. Fins aquest moment, les polítques de joventut s’artculaven sota el paraigües de la l’Àrea
de Cultura i Joventut.
El GRA (Gestó de Recursos i Actvitats) va néixer la tardor del 1986 arran d’una polítca de
potenciació de serveis adreçats a la Infància i la Joventut, amb el qual s’inicien també les
polítques de joventut a Granollers. La contnuïtat d’aquest projecte va vertebrar les polítques
de joventut a la ciutat amb actuacions específques en l’organització d’actvitats, la posada en
funcionament del punt d’informació juvenil i la presència als insttuts de secundària.
Posteriorment al 1998 es crea el Consell Municipal de la Joventut; el següent any el Pla
d’Actuació Municipal 1999-2003 va recollir la necessitat d’elaborar un pla director de Joventut
que planifqués a mig termini les actuacions municipals en matèria de joventut i establís un
sistema constant de relació interdepartamental per a l’execució dels diferents programes;
alhora que afavorís la implicació directa dels usuaris, els joves, en el disseny i gestó del
projecte. No és fns al 2009 que es fa el primer Pla Local de Joventut (2009-2012), seguit del
segon Pla Local de Joventut (2013-2017).
Al llarg dels anys el Gra ha anat esdevenint el referent dels joves de la ciutat i també de la
comarca. Després de dos canvis d’ubicació, el Gra es va establir, fns a l’actualitat, a l’edifci de
l’antc Centre de Teatre - La Saleta carrer Corró, 49. Actualment les polítques juvenils han
evolucionat i s’han estès a tot el territori. El 27 de setembre de 2008 s’inaugura el nou Gra, com
a equipament juvenil de referència.

» R ESULTATS

DE L ’E NQUESTA JOVE

Retornant al 2018, i concretament a l’enquesta jove, el Gra és l’aspecte positu més esmentat
del conjunt d’aspectes positus del municipi i representa el 27% de les respostes; en tercer lloc
es troba els equipaments i espais públics del municipi.
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L’enquesta jove mostra que el 66% de les persones joves coneix el Servei de Joventut de
Granollers-Gra, que obté una valoració de 6,6 sobre 10. Cal tenir en compte que són les dones
les qui coneixen en major mesura el servei i qui en fa una valoració més bona, de la mateixa
manera que són els i les joves de 12 a 17 anys els qui valoren més positvament el servei de
referència dels joves de 18 a 35 anys.
Les actvitats adreçades a la població jove amb major coneixement, són de més a menyss les
sales d’estudi del Gra i Roca (71%), el Festval Música en Viu (63%) i el Túnel del terror (62%), les
actvitats que presenten més partcipació són el Música en Viu (42%) i les sales d’Estudi (40%).
Les actvitats menys conegudes són l’Estació d’enllaç, el PIDCES, Treansa i les jornades
representatves d’estudiants.

» A NÀLISI

DE COMUNICACIÓ

A contnuació es presenten les dades de comunicació a partr d’informes facilitats pel servei de
joventut.
Web el Gra www.grajove.cat
Entre l’1 i el 17 de gener de 2018, el nombre de pàgines visitades indica un patró estable, sense
superar les 500 visualitzacions en cap cas. Durant aquest període s’han visitat 31.042 pàgines,
23.987 si tenim en compte les visualitzacions úniques, amb un temps mitjà d’un minut i mig; el
52% de les visites únicament s’han basat en una pàgina, sense navegar pel web.
Del total de pàgines visualitzades, el 22% se centra a la pàgina d’inici i el 21%, a la pàgina de
formació i actvitats, que és l’àmbit que més interès desperta.
Durant el mateix període de temps s’han registrat 8.607 usuaris, el 83% dels quals, nous, i 17%,
que han retornat; cada usuari ha realitzat 1,44 sessions de mitjana, ha visitat 2,5 pàgines per
sessió i hi ha destnant 2 minuts i 21 segons de mitjana. Durant el curs 2016-2017 les sessions
noves van representar el 66% del total i les repetdes, el 34%.
Mailing de l’Ofcina de Comunicació (OC) i newsleter
L’any 2016 es van comptabilitzar 44 enviaments de newsleterr, l’enviament setmanal on es
recorden actvitats; a la vegada, es van fer 7 enviaments de mailing. L’evolució històrica
d’ambdós mitjans en mostra una disminució dels inscrits i usuaris en els darrers anys.
Canal de Youtube
Tots els vídeos de les actvitats programades es pengen al canal de Youtube; en els darrers anys
s’han penjat de mitjana 31,5 vídeos amb una mitjana de 1.371,3 visualitzacions. El darrer any hi
ha hagut un nombre similar de vídeos penjats, però amb menys visualitzacions. Es ressalta que
els vídeos amb més visualitzacions són els protagonitzats per joves.
Instagram
El canal d’Instagram es va obrir el maig de 2017; no es disposa de dades actualitzades.
Facebook
El Gra té una pàgina de Facebook, amb un total de 2.287 m’agrada; el 59% són joves de sexe
femení. Els usuaris que més el consulten són joves entre 13 i 17 anys, seguit dels joves de 18 a
24 anys.

Twitter
El Twitter del Gra es va crear l’any 2010. La comparatva entre el curs 2015-2016 i el curs 20162017 mostra un augment en la majoria d’indicadors i segons es desprèn de l’informe original al
llarg del darrer curs ha esdevingut una eina útl i s’ha aconseguit augmentar la interacció.

»

TREBALL TRANSVERSAL

Revisió de la planifcació estratègica
L’anàlisi de la planifcació estratègica feta al municipi suposa una revisió de 14 documents. En
aquests documents, els que preveuen actuacions específques per a la població de 12 a 35 anys
representen el 57%; els que preveuen una diagnosi de la població de 12 a 35 anys també
representen el mateix percentatge; els documentes que han comptat amb la partcipació de
joves, el 36%; els que han incorporat el Servei de Joventut, el 50%; i els que han previst el
treball en xarxa, el 79%.

Mapa de visions
Pel que fa al treball col·laboratu, com a element prioritzat s’exposa la necessitat de fer del
treball col·laboratu una metodologia de treball, atès que aquest treball no sempre és real i hi ha
diferents elements que no el possibiliten, com per exemple la inexistència de mecanismes
interns de comunicació i d’espais de refexió conjunts; no es compta amb prou informació sobre
la diversitat dins la població jove ni amb una visió conjunta de la ciutat;i no totes les àrees tenen
coneixement sobre com incorporar la perspectva juvenil en les seves accions. Vista aquesta
situació es proposa crear mecanismes interns de comunicació, espais de refexió conjunta, que
el Servei de Joventut passi a ser una Ofcina Tècnica que treballi de manera transversal amb les
diferents àrees, que es desenvolupi el treball per projectes, que es creï un observatori de la
ciutat i que es faci formació per incorporar la perspectva juvenil.
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3. EL DISSENY DEL PLA JOVE
El disseny, per tant, és la fase que defneix com seran, quins àmbits i valors es treballaran, i com
s’implementaran les polítques de joventut al llarg dels pròxims anys. Com a punt de partda del
disseny es mostrarà la metodologia i les fases, les propostes recollides tant a la diagnosi com al
disseny, el marc estratègic del Pla i els eixos estratègics.

 METODOLOGIA I FASES
El disseny del Pla Jove ha comptat també amb un procés partcipatu, on a partr dels resultats
de la diagnosi s’han perflat propostes concretes. Les sessions partcipatves han suposat espais
de treball i refexió, on s’ha ofert eines i informació per tal de concretar els resultats en mesures
o propostes específques.
FASE DE DIAGNOSI
Trobades

Partcipants

Data

Equip de Joventut

18/09/2017

Grup de discussió personal tècnic

18 assistents

21/11/2017

Grup de discussió joves menors d'edat

29 assistents

21/11/2017

Grup de discussió joves majors d'edat

9 assistents

22/11/2017

Taller propositu personal tècnic

18 assistents

12/12/2017

Taller propositu joves menors d'edat

35 assistents

12/12/2017

Taller propositu joves majors d'edat

9 assistents

6 assistents

18/01/2018
11/12/2017 –
24/01/2018
08/02/2018

Trobades

Partcipants

Data

Reunió Grup motor

Grup motor

1/6/2018

Sessió tècnica

13 assistents

15/6/2018

Reunió Grup motor

Grup motor

26/7/2018

Reunió Grup motor

Grup motor

7/9/2018

Reunió Grup motor

Grup motor

28/9/2018

Sessió amb joves

6 assistents

28/9/2018

Jornada tècnica

45 assistents

19/10/2018

Reunió Grup motor

Grup motor

13/11/2018

Taula polítca

5 assistents

21/11/2018

8 serveis

IVT-2018

Sessió nucli dinamitzador

Enquesta a la joventut
Sessió amb els partts polítcs

642 respostes

FASE DE DISSENY

Recull de ftxes d’actuacions d’altres serveis

Paral·lelament s’ha revisat de forma exhaustva la diagnosi del Pla Jove i altres tpus de
documentació com memòries del Servei de Joventut i el Pla Local de Joventut de Granollers
2013-2017.

 LES PROPOSTES DEL PLA JOVE
A contnuació es resumeixen les propostes recollides al treball de camp tant al context de la
diagnosi com del disseny. Per tal de facilitar la transformació de les propostes en programes,
s’han establert subàmbits o línies de treball d’acord amb la proximitat temàtca, l’espai de
referència o col·lectus a quals es destnen les propostes. Primerament es mostren les propostes
recollides als processos partcipatus de la diagnosi i després, les recollides al disseny.

» P ROPOSTES

DE LA DIAGNOSI

Taula 1: propostes recollides a la diagnosi de l’eix d’Emancipació juvenil
Notas El Sub-àmbit es refereix a un subtema o a l’espai des del qual es proposa l’acció (per exemple, iniciatves
polítques o enttats i grups de joves).
Emancipació juvenil
Sub-àmbit

Formació

Formació

Promoure la Formació Professional entre els i les joves i millorar l'oferta formatva.

Formació

Realitzar xerrades sobre la transició cap a la vida adulta

Sub-àmbit

Ocupació

Formació
Prospecció empreses
Sub-àmbit

Dissenyar i executar projectes de formació, orientació i inserció coordinats amb la xarxa TET (educació, joventut,
serveis socials i servei local d'ocupació) i que aquests no perdin la perspectva juvenil.
Augmentar la prospecció d'empreses generalistes per a què es tngui en compte els i les joves i increment la
contractació d'aquestes persones.
Igualtat
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Sensibilització

Realitzar campanyes de conscienciació sobre igualtat i en contra de la violència de gènere.

Transversalitat

L'abordatge de la violència masclista i LGTBI en les accions amb la joventut.

Coeducació

Incorporar la coeducació a l'àmbit de l'educació formal i no formal.

Sub-àmbit

Salut

Hàbits saludables

Millorar l'atenció als i les joves amb problemàtques de risc

Hàbits saludables

Promoure l’atenció a les persones menors d'edat, especialment en programes com el de Salut i Festa.

Hàbits saludables

Realitzar prevenció en l'ús de pantalles

Espais

Comptar amb espais d'informació i assessoria sobre salut per als joves

Formació

Comptar amb formadors que coneguin la realitat juvenil

Sub-àmbit

Esport

Formació

Promoure els benefcis de l'esport per a la salut.

Formació

Realitzar cursos d'educadors/es esportus/ves.

Formació

Realitzar xerrades a les escoles sobre la importància de l'esport i les seves avantatges.

Actvitats

Desenvolupar més actvitats esportves per als joves vinculada als IES.

Actvitats

Promoure que les enttats esportves incorporin actvitats per a la joventut.

Espais

Comptar amb pistes on practcar esport.

Espais

Comptar amb espais públics més amables per a la joventut (joc no federat, esport informal).

Sub-àmbit

Cohesió social

Inclusió

Desenvolupar formació per a les persones joves nouvingudes que no poden escolaritzar-se.

Inclusió

Detectar nous i noves joves en situació de risc.

Inclusió

Utlitzar metodologia del treball en grup per intervenir amb joves amb problemàtques similars.

Inclusió

Desenvolupar polítques inclusives que tnguin en compte la diversitat d'origen o funcional de la joventut.

Treball en valors

Promoure el treball amb joves respecte els DDHHs cultura de la violència, discriminació / drets civils.

Treball en valors

Desenvolupar projectes intergeneracionals (amb gent jove i gent gran).

Mobilitat

Fomentar l'ús del transport públic.

Mobilitat

Donar facilitats per fer servir les bicis (carril bici).

Territori

Generar més espais i actvitats adreçades a la joventut des dels centres cívics.

Territori

Traslladar les polítques als barris

Territori

Deslocalitzar les accions per interessos de la joventut i no per barris (projectes transversals).

Territori

Realitzar actvitats a punts de la ciutat poc coneguts com a via per donar-los a conèixer.

Territori

Netejar el riu un cop l'any per part de la ciutadania per conscienciar de la contaminació.

Territori

Comptar amb espais itnerants pels barris.

Taula 2: propostes recollides a la diagnosi de l’eix d’Educació i lleure educatu
Sub-àmbit
Acompanyament
Formació
Espais

Educació i lleure educatu
Realitzar acompanyaments individuals i grupals en processos educatus per treballar per competències (proposar
referents educatus de ciutat amb qui connectn i siguin model).
Tenir en compte els interessos reals dels i les joves a l'hora de desenvolupar les polítques formatves (comptar amb
la seva partcipació per realitzar la programació)
Comptar amb espais on els i les joves puguin anar a fer deures.

Taula 3: propostes recollides a la diagnosi de l’eix de Suport i promoció de la partcipació
Sub-àmbit

Suport i promoció de la Partcipació

Oferta

Desenvolupar una oferta per als i les joves que sigui més partcipatva.

Oferta

Promoure polítques actves de suport a les iniciatves juvenils.

Oferta

Promoure les actvitats de voluntariat.

Oferta

Recolzar i prioritzar les iniciatves que sorgeixen de les pròpies persones joves.

Oferta

Impulsar la partcipació bottom-up

Oferta

Ampliar el ventall d'aspectes consultats en processos partcipatus

Iniciatves polítques

Donar veu als i les joves a l'hora de desenvolupar les polítques que els incideixen.

Iniciatves polítques

Tenir en compte a la joventut en la gestó dels pressupostos de la ciutat.

Iniciatves polítques

Fomentar la partcipació jove en el disseny i avaluació de polítques de joventut

Autogestó

Fomentar l'autogovern i autogestó

Enttats i grups de joves Promoure l'acompanyament a les enttats juvenils per a l'autogestó (informació, formació, etc.).
Enttats i grups de joves

Promoure la construcció i cooperació de grups de joves segons interessos comuns per al desenvolupament
d'iniciatves.

Perfls de joves

Contemplar tots els ventalls d’edat (de 12 a 35 anys) a l’hora de promoure la partcipació.

Espais

Afavorir espais de treball per a les enttats i col·lectus juvenils.

Espais

Comptar amb espais on recollir idees per apropar les actvitats als gustos de tothom.

Informació

Informar als i les joves de les ajudes que hi ha per poder crear noves actvitats.

Informació

Publicitar els consells partcipatus entre iguals.

Taula 4: propostes recollides a la diagnosi de l’eix de Cultura i oci
Sub-àmbit

Cultura i oci

Espais

Comptar amb espais relacionals i de trobada informal on es potenciï la creació de sinèrgies entre la joventut.

Espais

Comptar amb pats escolars més actus.

Espais

Cedir espais i material a les enttats i als joves que fan actvitats.

Espais

Incorporar els i les joves del territori a la dinàmica dels centres cívics.

Espais

Habilitar espais informatus a l'espai públic del municipi

Espais

Construir espais estables de trobada i treball entre joves a la ciutat

Espais

Promoure espais de trobada informals a partr de les necessitats o neguits de les persones joves que no pertanyen a
cap grup formal.

Perfls de joves

Promoure, dins la Festa Major, un espai per als adolescents.

Factor temps

Programes les actvitats els divendres i dissabte tarda.

Factor temps

Desenvolupar actvitats entre setmana

Oferta

Comptar amb una discoteca per als i les joves.

Oferta

Comptar amb una Festa major d'Hivern.

Oferta

Ampliar la varietat d'estls als concerts

Oferta

Incrementar l'oferta d'oci alternatu per a joves, tant dins com fora d' El Gra.

Oferta

Projectar pel·lícules i documentals al aire lliure i debats sobre temes socials.

Oferta

Promoure concursos i trobades literàries que no estguin vinculades als centres educatus.

Oferta

Realitzar projectes per acolorir els carrers i els centres educatus i fomentar l’expressió dels joves.
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Oferta

Oferir teatre gratuït o més assequible.

Partcipació

Realitzar projectes adreçats a implicar als i les joves en les enttats i associacions de la ciutat, com a socis actus i a les
juntes de govern.

Partcipació

Preguntar als i les joves anualment quins tallers troben interessants i ampliar l'oferta.

Partcipació

Realitzar una Festa major d'hivern organitzada per joves.

Enttats i grups de joves Treballar amb les enttats juvenils.

» P ROPOSTES

DEL DISSENY

Taula 5: propostes recollides al disseny de l’eix d’Emancipació juvenil
Emancipació juvenil
Sub-àmbit

Formació

Oferta

Promoure l'accés a la Formació Professional entre la població jove

Oferta

Vincular la formació als cursos ocupacionals, la sortda del mercat laboral i transició escola-treball

Sub-àmbit

Ocupació

Assessoria laboral

Potenciar l'assessoria laboral dirigida i especialitzada en la població jove al municipi

Prospecció empresarial

Donar a conèixer la borsa de treball municipal a les empreses i fomentar-ne el seu ús

Prospecció empresarial

Conèixer amb major precisió les demandes d'ocupació de Granollers a partr del contacte amb empreses

Sub-àmbit

Habitatge

Habitatge social

Fomentar l'habitatge social dirigit a les persones joves

Sub-àmbit

Igualtat

Violències masclistes

Establir un punt fx per al Punt G, espai conegut, estable i contnu, aquest espai ha de ser un lloc cèntric visible.

Oferta

Cal que les polítques d’igualtat i realitat LGTBI, siguin també actvitats o recursos estables

Transversalitat

Cal s'incorpori la perspectva de gènere de forma transversal als diferents àmbits municipals

Coeducació

Impulsar més projectes de coeducació als centres educatus de Granollers

Sub-àmbit

Salut

Espais

Fan falta espais d’interacció entre els i les joves a l’hora de tractar aspectes com drogues, sexualitat, etc.

Educació emocional

Generar espais de confança amb els i les joves pe tal de fomentar l'educació i acompanyament emocional

Educació emocional

Suport i acompanyament emocional dirigit a grans grups i a l'atenció personalitzada, iniciant-se des de la primera
edat juvenil

Educació emocional

Recursos de suport emocional als Centres de salut o altres espais com l'espai Salut i escola

Orientació
Orientació

Cal generar referents propers i estables en l'àmbit d'acompanyament i orientació en matèria d'emancipació
vinculada a salut
Espai d'assessorament a l'INS (emocional, de sexualitat i drogues) amb un caràcter preventu, no prohibicionista i
no heteronormatu

Sub-àmbit

Esport

Espais

Rehabilitar els espais esportus existents a l'espai públic per la pràctca esportva no-federada

Espais

Ampliar la quanttat de pats oberts als centres educatus del municipi

Oferta

Augmentar l'oferta esportva fomentant els espais i projectes esportus més enllà de l'esport federat i en espais

Sub-àmbit

Cohesió social

Inclusió

Donar major preponderància i reconeixement a la diversitat cultural existent al municipi

Inclusió

Realitzar més actvitats per facilitar la cohesió social i la inclusió cultural

Inclusió

Fomentar la partcipació de les persones amb altres orígens culturals diferent, per exemple a enttats i per tal
d'evitar la segregació de les mateixes

Inclusió

Cal integrar els barris amb una major presència de persones d'origen immigrant dins les dinàmiques del municipi

Mobilitat

Ampliar la xarxa municipal del carril bici i repintar les zones que demarquen el carril

Taula 6: propostes recollides al disseny de l’eix d’Educació i lleure educatu
Sub-àmbit

Educació i lleure educatu

Objectus

Fora escola s’ha de tenir també en compte als objectus de l’àmbit educatu

Oferta

Fer la formació no reglada més atractva a la població jove

Oferta

Promoure espais per tal de dissenyar la programació formatva dirigida a joves

Oferta

Fomentar la formació treballada a partr de valors, competències i convivència

Oferta

Realitzar actvitats accessibles i gratuïtes

Oferta

Tenir en compte les actvitats esportves amb vessant educatva

Perfls de joves

Crear una oferta de lleure adaptat als i les menors amb trastorns mentals
Creació d'àrees de lleure i relació social donant cabuda a actvitats vinculades a la formació i lleure educatu
descentralitzades territorialment, per exemple fent ús de insttuts fora de l'horari lectu, centres cívics, pats
oberts, espais per a joves, espais de reunió trobada o acompanyament
Dotar de professionals en les actvitats de formació i lleure ofertes a la població jove, amb especial atenció als i
les professionals de salut mental

Espais
Espais
Partcipació

Les actvitats de formació i lleure educatu han de ser partcipades i propositves, dinamitzades i inclusives

Enttats

Donar reconeixement a les enttats de lleure educatu que realitzin actvitats enfocades a la població juvenil i
infantl

Taula 7: propostes recollides al disseny de l’eix de Partcipació
Sub-àmbit

Suport i promoció de la Partcipació

Oferta

La promoció de la partcipació ha de tenir en compte els interessos i voluntats dels i les joves

Oferta

S'ha d'incentvar la partcipació actva

Espais

Ampliar el número de pats oberts al municipi

Espais

Comptar amb un espai de trobada juvenil que compt amb el protagonisme i la partcipació juvenil

Territori

Territorialitzar la partcipació, estenent-la als barris perifèrics

Territori

Establir punts de referència juvenil i punts de trobada als barris amb recursos humans, estructurals i econòmics
que dinamitzin la partcipació

Autogestó

Fomentar la autogestó dels espais d'ús juvenil

Autogestó

Els i les joves han d'impulsar accions que siguin del seu propi interès

Informació

Informar i comunicar amb més freqüència l'oferta del Punt de voluntariat

Informació

Formar als agents que treballen amb joves, sobre la partcipació juvenil

Igualtat

Potenciar la partcipació de les dones joves a través de programes específcs o del foment de la inclusió en
projectes existents

Enttats i grups de joves

Crear sinergies entre el Punt de voluntariat i les enttats de lleure infantl i juvenil

Enttats i grups de joves
Valor de partcipar
Perfls de joves
Perfls de joves

Realitzar actvitats per promoure les enttats juvenils i donar-les a conèixer, per exemple aproftant
esdeveniments d'alta afuència
Fent la partcipació, o part d'ella, vinculant on es pugui decidir els usos de l'espai públic o establint la programació
d'oci i cultura
Potenciar la partcipació estudiantl (menors d'edat) a partr de Consells escolars, espais de representació, recull
de propostes, espais de tutoria, organització d'esdeveniments, Fòrum jove, o passa classes
Reconèixer la partcipació estudiantl (menors d'edat) dels òrgans de partcipació
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Fer que els processos partcipatus amb majors d'edat siguin decisius i no consultus sobretot per aquelles
persones joves que no partcipen habitualment i que els impactes siguin palpables i notoris a nivell de ciutat
Fomentar la partcipació lligada al barri per aquells joves majors d'edat que no estan habituats a partcipar i
Perfls de joves
realitzar actvitats conjuntes entre el Centre obert i el Servei de joventut i potenciar l'autogestó
Ampliar el ventall d'accions de foment de la partcipació de les persones amb diversitat funcional, ja sigui a partr
Perfls de joves
de programes o òrgans partcipatus existents, com a partr de programes dissenyats ad hoc
Taula 8: propostes recollides al disseny de l’eix de Cultura i oci
Perfls de joves

Sub-àmbit

Cultura i oci

Oferta

Amplia l'oferta d'oci alternatu, concretament actvitats de música, cinefòrums, espais de debat, gimcanes, jocs
de rol, etc.

Oferta

Ampliar la partcipació juvenil a l'hora d'organitzar la programació de cultura i oci

Oferta

Passar d'un model d'oferta d'oci top-down a un bottom-up en el disseny i programació d'actvitats

Oferta

Ampliar l'oferta de festvals culturals, tallers i espais creatus

Oferta

Oferir una oferta d'oci nocturn per a la franja de 12 a 16 anys i fomentant la seva partcipació

Oferta

Que l'Ajuntament tngui incidència en els missatges i valors que transmet l'oferta d'oci nocturn privada

Espais

Espais de trobada per a joves on s'ofereixin tant actvitats d'oci com recursos

Espais

Espais de trobada als barris (e.g. Centres cívics) on es foment la partcipació i propostes en l'oferta cultural, d'oci
i creació

Espais

Habilitar més pats oberts i altres espais ─a l'aire lliure o coberts─ per la realització d'actvitats culturals i d'oci

Territori

Desenvolupar actvitats d'oci i cultura als barris

Territori

Ampliar l'oferta cultural realitzada als barris

Territori

Estendre la música als barris a través de l'escola de música o altres

Partcipació

Col·laboració amb enttats juvenils i partcipació dels i les joves a la resta d'enttats per la programació cultural i
d'oci

Partcipació

Vincular les enttats a través de projectes culturals al projecte de tallers educatus 'Etcètera'

Perfls juvenils

Segmentar l'oferta segons grups d'edat i característques socialss menors i majors d'edat, col·lectus minoritaris o
riscos associats

Inclusió

Augmentar beques a persones joves que realitzin actvitats culturals, per fomentar l'equitat a l'accés

Taula 9: propostes recollides al disseny de l’eix de Fem Xarxa
Treball transversal i comunicació
Sub-àmbit

Comunicació

Punts d'informació

Establir punts d'informació estables reservats a actvitats juvenils

Punts d'informació

Espais de comunicació i partcipació als insttuts amb la implicació de l'equip docent

Punts d'informació

Crear una agenda única de programació d'actvitats al territori

Punts d'informació

Tenir em compte les famílies a l'hora de comunicar

Coneixement

Realitzar un estudi sobre les fonts d'informació emprades per la població juvenil

Xarxes socials

Tenir en compte les persones joves que no tenen accés a les TIC a l'hora de comunicar (comunicació no digital)

Llenguatge

Fent ús d'un llenguatge "no-insttucional" i que sigui proper als i les joves per tal de no crear una bretxa
comunicatva

Partcipació

Fomentar un ús bidireccional de la comunicació, rebent feedback dels joves

Partcipació

No realitzar comunicació per als joves sinó amb els joves, fent que s'involucrin en l’elaboració de missatges

Partcipació
Referents
Referents

Comunicar no és la única variable a l'hora de determinar l'ús, cal que els i les joves siguin impulsors de les
actvitats
Fomentar la fgura del referent juvenil com a fgura que pot tenir una comunicació més directa i propera amb els i
les joves
Comptar amb la implicació de referents joves per tal que facin de canal transmissor a la població d’edat similar

Referents

Paper actu dels serveis municipals a l'hora de comunicar recursos o polítques existents al territori d'altres
serveis

Sub-àmbit

Treball transversal
El pla jove ha de comptar amb la defnició operatva de totes les actuacions, on s'estableixi el grau i tpus de
treball transversal
Compartr metodologies i protocols de treball entre agents, canals de comunicació, espais de refexió i autoconeixença i coneixement de les polítques desenvolupades al territori

Informació
Informació
Informació

Oferir més formació als i les professionals en matèria de joventut, per tal de facilitar l'òptca juvenil compartda

Taules de treball

Incorporar la perspectva dels agents del lleure en comissions de transició escola-treball tenint en compte els
barris i per tal de realitzar millors diagnòstcs

Treball per projectes

Els serveis que treballen conjuntament o paral·lelament han de crear estratègies conjuntes o compartdes

Treball per projectes

Cal establir els àmbits en els quals cada servei té incidència

Treball per projectes

Treballar en major mesura amb projectes compartts i fer-ho d'una forma sistemattzada, amb fgures de
lideratge i coordinació

Treball per projectes

Fomentar els espais de planifcació i avaluació dels projectes compartts

Treball per projectes

Augmentar els projectes transversals co-organitzats entre diferents serveis

Perfls de joves

Cal establir els perfls d'edats amb els quals cada servei treballa

Referents

Establir una xarxa de referents juvenils (professionals o no) que estguin coordinats per la transmissió
d'informació i que comparteixin una metodologia per fer efectva la comunicació, amb l'objectu de optmitzar
recursos, artcular la partcipació juvenil i detectar necessitats específques

Taula 10: propostes recollides referents a altres elements transversalsl
Sub-àmbit
Perfls juvenils
Emancipació

Altres elements transversals
Les accions s'han de dissenyar tenint en compte els diferents perfls juvenilss per edat, gènere, territori, moment
vital, trajectòria juvenil o ús dels espais.
Augmentar l'acompanyament, informació i recursos enfocats a la transició cap a la vida adulta oferts de forma
preventva o prèvia i no de forma pal·liatva

Emancipació

Cal assolir l'apoderament dels i les joves abans que s'emancipin

Emancipació

Descentralitzar als barris els recursos enfocats a la emancipació juvenil

Defnició d'objectus

Els projectes de trajectòria de vida no s'han de contemplar a la missió sinó als objectus dels programes

Defnició d'objectus

Els objectus han d’incloure ‘garantr la igualtat d’oportunitats’
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» L ÍNIES

DE PROPOSTES

Taula 11: propostes recollides totals de l’eix de Emancipació juvenil
Emancipació juvenil
Sub-àmbit

Educació

Oferta

Promoure l'accés a la Formació Professional entre la població jove

Sub-àmbit

Ocupació

Assessoria
laboral

Potenciar l'assessoria laboral dirigida i especialitzada en la població jove al municipi

Prospecció
empresarial

Augmentar la prospecció empresarial,
donant a conèixer la borsa de treball del
municipi, coneixent la demanda d'ocupació
al territori i cercant augmentar la
contractació juvenil

Formació

Dissenyar i executar projectes de formació, orientació i inserció coordinats amb la xarxa TET (educació, joventut, serveis
socials i servei local d'ocupació) i amb perspectva juvenil.

Sub-àmbit

Habitatge

Habitatge
social

Fomentar l'habitatge social dirigit a les persones joves

Sub-àmbit

Igualtat

Oferta

Augmentar les polítques d'igualtat de
gènere, realitat LGTBI i coeducació i fer que
siguin estables en espais i temps, tenint en
compte la prevenció, informació, formació,
dinamització i sensibilització

Concreció

Donar a conèixer la borsa de treball municipal a les empreses i fomentar-ne
l'ús
Conèixer les demandes d'ocupació
Fomentar la contractació juvenil

Concreció
Establir un punt fx per al Punt G
Estabilitzar les polítques d'igualtat i realitat LGTBI
Impulsar més projectes de coeducació als centres educatus
Incorporar la coeducació a l'àmbit de l'educació formal i no formal
Realitzar més campanyes de conscienciació sobre igualtat i contra la
violència de gènere

Transversalita
t

Transversalitzar la mirada de gènere als diferents serveis municipals

Sub-àmbit

Salut

Espais

Comptar amb espais d'interacció entre joves i d'informació i assessoria sobre salut

Educació
emocional

Oferir recursos, suport, orientació i
acompanyament d'eduació emocional

Concreció
Generar espais de confança per fomentar l'educació i acompanyament
emocional
Suport i acompanyament emocional dirigit a grups de joves i atenció
personalitzada
Referents propers i estables amb coneixement de la realitat juvenil
Assessorament amb caràcter preventu, no prohibicionista i no
heteronormatu
Oferir els recursos a diversos espais
Millora d'atenció a joves en situació de risc

Hàbits
saludables

Augmentar l'atenció realitzada a joves en
matèria d'hàbits saludables

Atenció dirigida a menors d'edat
Prevenció ús de pantalles

Sub-àmbit

Esport

Espais

Ampliar o habilitar espais per a la pràctca
esportva no-federada

Concreció
Rehabilitar espais esportus existent a l'espai públic
Ampliar els pats oberts
Promocionar l'esport no-federat

Oferta

Augmentar l'oferta esportva dirigida a joves

Promocionar l'esport no-federat

Col·laborar amb els Insttuts
Col·laborar amb les enttats esportves
Formació

Promoure els benefcis de l'esport per a la salut.

Formació

Realitzar cursos d'educadors/es esportus/ves.

Sub-àmbit

Cohesió social

Concreció
Donar major preponderància i reconeixement a la diversitat cultural
Realitzar més actvitats per facilitar la cohesió social i la inclusió cultural

Inclusió

Augmentar i desenvolupar polítques
enfocades a la inclusió d'aquelles persones
joves amb risc d'exclusió (per origen,
cultura, situació administratva, diversitat
funcional o altres)

Fomentar la partcipació de persones amb altres orígens culturals
Integrar els barris amb major presència de persones d'origen immigrant dins
les dinàmiques del municipi
Formació per a persones nouvingudes que no poden escolaritzar-se
Detectar nous i noves joves en situació de risc.
Treball en grup amb joves de problemàtques similars
Polítques inclusives que tnguin en compte la diversitat funcional

Treball en
valors

Desenvolupar projectes, o incloure als
existents, amb valors (DDHH, drets civils, nodiscriminació, intergeneracionalitat)

Promoure el treball amb joves respecte els DDHHs cultura de la violència,
discriminació / drets civils.

Mobilitat

Facilitar la mobilitat amb bicicleta

Ampliar la xarxa municipal de carril bici i repintant

Territori

Canvi de model de polítques municipals,
d'una oferta centralitzada al municipi a una
descentralitzada als barris

Desenvolupar projectes intergeneracionals (amb gent jove i gent gran).

Oferta des dels centres cívics
Donar a conèixer punts de la ciutat poc coneguts
Espais itnerants pels barris

Taula 12: propostes recollides totals de l’eix d’Educació i lleure educatu
Sub-àmbit

Educació i lleure educatu

Concreció
Formació reglada més atractva a la població jove
Espais de disseny/partcipació de la programació formatva

Oferta

Formació no reglada accessible i
partcipada per la població jove

Vincular la formació als cursos ocupacionals, la sortda del mercat laboral i
transició escola-treball
Formació treballada a partr de valors, competències i convivència
Actvitats accessibles i gratuïtes
Actvitats esportves educatves
Xerrades sobre la transició cap a la vida adulta

Espais

Creació d'espais de lleure i relació
vinculades a la formació
descentralitzades territorialment amb
professionals d'acompanyament

Fer us dels insttuts fora de l'horari lectu, paris oberts, espais per a joves,
espais de reunió, trobada i acompanyament
Amb professionals de salut mental
Espais per fer els deures o estudiar
Acompanyaments individuals o grupals per treballar per competències

Perfls de
joves

Oferta de lleure educatu i formació adaptada a persones joves

Enttats

Donar reconeixement a les enttats de lleure educatu que realitzin actvitats enfocades a la població juvenil i infantl
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Taula 13: propostes recollides totals de l’eix de Suport i promoció de la Partcipació
Sub-àmbit

Suport i promoció de la Partcipació

Concreció
Tenint en compte els interessos i voluntats dels i les joves
Incentvar la partcipació actva

Oferta

Promoure la partcipació i iniciatva juvenil

Promoure les actvitats de voluntariat.
Recolzar i prioritzar les iniciatves que sorgeixen de les persones joves
Impulsar la partcipació bottom-up
Ampliar el ventall d'aspectes consultats
Ampliar els pats oberts

Espais

Habilitar espais de trobada i treball juvenil
enfocats a la partcipació

Amb el protagonisme de la partcipació juvenil
Espais de treball per enttats i col·lectus juvenils
Espais per recollir idees

Territori

Traslladar la partcipació als barris

Perfls de
joves

Segmentar la partcipació segons perfls
juvenils (per gènere, edat, diversitat
funcional, cultura partcipatva)

Dotar dels espais als barris de recursos humans, estructurals i econòmics que
dinamitzin la partcipació
Menors d'edat a partr de Consells escolars, espais de representació, recull de
propostes, tutoria, organització d'esdeveniments, Fòrum jove
Majors d'edat, partcipació decisiva amb impactes palpables i notoris
Majors d'edat amb escassa cultura o hàbit partcipatu, col·laboració Centre
obert i Servei de joventut
Persones amb diversitat funcional a sigui a partr de programes o òrgans
partcipatus existents, com a partr de programes dissenyats ad hoc
Partcipació de les dones joves a través de programes específcs o del foment
de la inclusió en projectes existents
Acompanyament a enttats juvenils

Enttats i
grups de
joves

Promoure el desenvolupament i creació
d'enttats o grups juvenils

Construcció i cooperació de grups de joves segons interessos
Sinergies entre Punt de voluntariat i enttats de lleure
Donar a conèixer enttats juvenils en esdeveniments d'alta afuència

Iniciatves
polítques

Tenir en compte la partcipació juvenil en el
disseny o gestó de les polítques municipals

Tenir en compte a la joventut en la gestó dels pressupostos de la ciutat.

Autogestó

Fomentar l'autogovern i autogestó

En espais d'ús juvenil

Informació

Informar i comunicar als agents que treballen amb joves sobre partcipació juvenil

Informació

Informar als i les joves sobre els recursos de
partcipació existents

Fent la partcipació, o part d'ella, vinculant

Sobre l'oferta del Punt de voluntariat
Informació sobre ajudes per crear noves actvitats
Publicitar els consells partcipatus

Taula 14: propostes recollides totals de l’eix de Cultura i oci
Sub-àmbit

Cultura i oci

Concreció
Oferta d'oci alternatuss música, cinema, debat, gimcanes, etc
Major partcipació en la programació cultural i d'oci
Iniciatva juvenil a l'hora de programar
Oferta de festvals culturals, tallers i espais creatus
Oferta d'oci nocturn per a joves de 12 a 16 anys partcipada
Que l'Ajuntament tngui incidència en els missatges i valors que transmet
l'oferta d'oci nocturn privada

Oferta

Augmentar l'oferta cultural i d'oci al
municipi

Discoteca per a joves
Festa Major d'Hivern
Concerts amb una varietat d'estls més amplia
Oferta d'oci alternatu dins i fora del Gra
Tractar temes socials a partr de la cultura
Concursos i trobades literàries fora dels centres educatus
Projectes creatus-artstcs a la via pública
Oferta cultural gratuïta o assequible
Espais de trobada i relacionals estables i informals
Espais als barris, per exemple centres cívics

Espais

Habilitar espais per a joves enfocats a la
cultura i oci

Habilitar pats oberts
Espais on es creein sinergies entre els i les joves
Cessió d'espais i material a enttats i joves actus
Incorporar els i les joves del territori a la dinàmica dels centres cívics.

Territori

Traslladar l'oferta cultural i d'oci als barris
Col·laboració entre enttats i dels i les joves amb les enttats

Partcipació

Potenciar la vinculació i partcipació de les
enttats i dels i les joves a projectes
culturals i d'oci

Vincular les enttats a través de projectes culturals i educatus
Consultar als i les joves els seus interessos en tallers formatus
Festes organitzades pels i les joves

Perfls
juvenils

Segmentar l'oferta de cultura i oci segons grups d'edat i característques socialss menors i majors d'edat, col·lectus minoritaris
o riscos associats

Inclusió

Augmentar beques a persones joves que realitzin actvitats culturals, per fomentar l'equitat a l'accés

Factor
temps

Augmentar l'oferta cultural i d'oci

Programació divendres i dissabte
Programació entre setmana
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Taula 15: propostes recollides totals de l’eix de Fem Xarxa
Treball transversal i comunicació
Sub-àmbit

Comunicació

Concreció
Reservades a les actvitats juvenils

Punts
d'informació

Coneixemen
t
Xarxes
socials

Establir punts o fonts d'informació estables
i reconegudes

Comunicació als insttuts amb l'implicació de l'equip docent
Creació d'una agenda única de programació d'actvitats

Realitzar un estudi sobre les fonts d'informació emprades per la població juvenil
Tenir en compte les persones joves que no tenen accés a les TIC a l'hora de comunicar (comunicació no digital)

Llenguatge

Fent ús d'un llenguatge "no-insttucional" i que sigui proper als i les joves per tal de no crear una bretxa comunicatva

Partcipació

Implicar a la població juvenil en la comunicació dirigida a la població juvenil i fer-la bidireccional

Referents

Comptar amb persones joves referents, així
com de professionals referents per tal de
fer més efectva la comunicació

Implicació de joves referents

Sub-àmbit

Treball transversal

Concreció

Implicació de professionals i serveis

Defnició operatva de les actuacions, grau de treball transversal
Compartr metodologies i protocols entre agents, canals de comunicació i
coneixement de les polítques desenvolupades
Oferir més formació als i les professionals en matèria de joventut
Informació i
treball
transversal

Compartr metodologies, protocols,
estratègies, canals de comunicació
informació i relació i responsabilitats entre
serveis municipals

Incorporar perspectva dels agents de lleure en comissions de transició escolatreball
Estratègies conjuntes o compartdes entre serveis que treballen conjuntament
Establir els àmbits en els quals cada servei té incidència
Establir fgures de lideratge i coordinació entre projectes compartts
Espais de planifcació i avaluació de projectes compartts
Augmentar els projectes transversals co-organitzats
Cal establir els perfls d'edats amb els quals cada servei treballa

Referents

Establir una xarxa de referents juvenils (professionals o no)

 EL MARC ESTRATÈGIC DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Les línies estratègiques que estructuren el disseny del Pla Jove parteixen de la defnició dels
objectus, les característques i tasques del Servei de Joventut de Granollers. Aquests elements
conceptuals s’organitzen a través de la Missió, la Visió i els Valors que presenta el Servei, que
esdevenen els plantejaments rectors de la seva actuació. Els tres elements esdevenen
imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de refexió sobre quines són, ─o han de ser─ les
característques i els objectus que defneixen la tasca del Servei de Joventut del municipi.
Aquesta tasca ha d’ajudar a comprendre quina és l’essència del servei i cap a on ha d’enfocar
l’actvitat.

» L A M ISSIÓ

DE LA

R EGIDORIA

DE J OVENTUT

El Pla Jove té la missió, per un costat, de facilitar el procés d'emancipació de les persones joves
de la ciutat i, per tant, de desenvolupar un seguit de polítques que ajudin a realitzar els seus
projectes vitals de manera autònoma. Per un altre, apoderar els mateixos joves com a
ciutadania actva, facilitar-ne el paper protagonista com a persones implicades i compromeses
amb la ciutat i el conjunt de la societat, perquè esdevinguin agents de canvi i transformació
social.
Aquest procés d’apoderament no es pot entendre sense tenir en compte la diversitat de públics
joves i també el treball d'intencionalitats de gènere, sexualitat, diversitat funcional, social o
d’altres que afecten o poden afectar i provocar desigualtats.

» L A V ISIÓ

DE LA

R EGIDORIA

DE J OVENTUT

El Servei de Joventut ha de consolidar el seu paper referent en el desplegament de les
polítques de joventut al municipi entre la població jove i els agents que també despleguen
accions adreçades al col·lectu. De la mateixa manera, el Servei de Joventut ha de contnuar
liderant el desenvolupament de polítques lligades a la formació, l’emancipació, la promoció
cultural o l’oci, entre d’altres que li són pròpies; també ha de contnuar impulsant el treball
transversal en les polítques de joventut amb la resta de serveis municipals i agents al territori.
D’aquesta manera s’ha de concentrar i coordinar totes aquelles accions referents a la població
juvenil i crear una xarxa densa d’agents que afavoreixi, de manera afrmatva i proactva, un
teixit consolidat i potent de recursos juvenils.
L'acció del Servei de Joventut ha de sobrepassar les limitacions territorials de l’equipament
juvenil del Gra, i ha de poder oferir i/o provocar polítques de joventut de manera
descentralitzada als diversos barris del municipi.

» E LS V ALORS

DE LA

R EGIDORIA

DE J OVENTUT

Els valors que es recullen són els que implementa el Pla d’Actuació 2019-2020 del Pla Nacional
de Catalunya, més aviat de caire metodològic.
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Principis rectors

Valors

Proximitat
Qualitat

Avaluació i fonamentació en la realitat juvenil
Innovació
Integralitat

Integralitat

Interinsttucionalitat i interdepartamentalitat
Treball en xarxa
Governança democràtca / Govern relacional

Partcipació

Corresponsabilitat
Formes de democràcia directa
Igualtat d'oportunitats / Accessibilitat

Transformació

Treball en la diversitat
Reducció dels efectes dels factors estructurals de desigualtat

La manera d’implementar-los en el Pla Jove de Granollers és a través d’aquests eixos
metodològicss l’emancipació entesa com a projecte integral de vida; la partcipació entesa no
només com un mecanisme de feedback o assistència, sinó també com a motor de transformació
social de les persones a través de la presa de decisions en projectes col·lectus, i el
reconeixement d’un treball inclusiu a través del nostre públic, que ja no són els joves, sinó les
adolescències i les joventuts, diverses i interseccionalitzades per la procedència, pel gènere, per
la diversitat sexual, per la classe social i/o per qualsevol altre element que fa necessari enfocar la
mirada a través d’una adaptació a les oportunitats i necessitats dels nostres col·laboradors i
col·laboradores, els joves de la ciutat.
Emancipació integral
Entesa com la capacitat/oportunitat que tenen els joves d’emprendre els seus projectes vitals.
Tradicionalment es parlava d’estudis-treball i habitatge, però també entenem l’emancipació com
un procés més complex, en què cal abordar integralment el concepte incloent-hi altres àmbits
també importants per emancipar-se i autoafrmar-se com la salut, l’educació emocional, la
perspectva de gènere, la mobilitat o altres variables que infueixen indirectament o directament
sobre els joves. En defnitva, per emancipar-se no n’hi ha prou de tenir feina i accés a
l’habitatge, també és necessari l’abordatge de l’autonomia per dur a terme el projecte personal.
Promoció dels talents
La promoció passa necessàriament per apropar la informació que necessiten i per promoure un
espai de trobada i d’intercanvi d’informació, a més de poder planifcar i promoure actvitats que
incentvin la partcipació i que desenvolupin les necessitats vitals, educatves i lúdiques dels
joves. Cal promoure espais de trobada i de vincle, i aplicar una perspectva d’educació 360
(educació a temps complet), que possibilita un reconeixement dels talents i de les acttuds dels
joves.

Partcipació proactva
La partcipació implica accés, en diversos graus i fórmules, per aconseguir modifcar les
polítques públiques. El Servei de Joventut ha estat un servei molt permeable a la comunicació
amb els joves i també a la implicació de manera actva en els projectes que es desenvolupen.
Però volem tendir a un model de partcipació més proactva. En relació amb la partcipació
ciutadana, es pretén infuir en la presa de decisions de manera vinculant. No es tracta de
consultar determinades decisions a la ciutadania, sinó de traspassar-los el poder. Les polítques
de joventut basen el seu desenvolupament diferenciat a posar l’accent en el jove i en la seva
pròpia presa de decisions.
Treball en qualitat
El treball en qualitat passa no només per desenvolupar accions, sinó també per desplegar i
implementar procediments que ajudin a millorar-les. D’aquesta manera, eines com el Pla de
Comunicació o el Pla de Qualitat ajuden i acompanyen en la millora de la rendibilitat i efectvitat
dels processos estratègics.
També cal assenyalar que aquest Pla Jove recull un procediment de treball basat en la
transversalitat, a f de garantr el disseny, implementació i avaluació de les accions.
Diversitat i interseccionalitat
Es parla d’adolescències i de joves en plural, des d’una òptca d’igualtat d’oportunitats. Entendre
i adaptar a cada target les campanyes de difusió, la tpologia d’accions i fns i tot el format, ja
que la joventut és diversa i travessada per altres variables importants com el barri on es viu, el
tpus de família, el desenvolupament de l’expressió de gènere o sexualitat, o qualsevol altra
variable.
Igualtat de gènere
La idea fonamental de la transversalització de gènere és, per tant, que les polítques d'igualtat
no es limitn a aplicar-se des d’una acció o projecte, sinó que han d’impregnar qualsevol
actuació que es dugui a terme des del Servei de Joventut. Tota polítca pública haurà de
preveure quins efectes diferenciats podrà tenir sobre noies i nois, a f de procurar i impulsar una
equitat en l’accés, trànsit i utlització dels recursos.
Treball en xarxa en el desplegament de polítques de joventut
Una altra de les apostes importants és la transformació del Servei de Joventut en una Ofcina
Tècnica de Joventut que, a més de desenvolupar les accions pròpies del servei, les polítques
afrmatves, també doni suport, acompanyi, impulsi i faci d’observatori de les polítques
públiques adreçades a joves. En aquest Pla Jove el desenvolupament de la metodologia Fem
xarxa és una oportunitat per transcendir allò que es fa i construir unes polítques més integrals.
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 ELS EIXOS ESTRATÈGICS DEL DISSENY
Partnt dels criteris anteriorment presentats, tenint en compte la informació recollida al llarg de
la diagnosi del Pla Jove i els plantejaments del Servei de Joventut, s’han desenvolupat cinc grans
eixos estratègics que recullen les actuacions de les polítques de joventut a Granollers.
Cada eix defnit en aquest apartat compta amb objectus específcs, que es treballen en cada un
dels projectes conformats a partr de les actuacions concretes.
En tot aquest procés, a l’hora de defnir els eixos estratègics, s’ha tngut en compte les
aportacions recollides al llarg del procés partcipatu, de manera que tant a través de la
descripció dels eixos, com de la defnició dels objectus, s’ha ha incorporat ─sempre que ha estat
possible─ criteris recollits als grups de discussió.

» 1. P ROGRAMA

DE SUPORT A L ' EMANCIPACIÓ JUVENIL

L’eix d’emancipació juvenil preveu les polítques enfocades a l’evolució de la/les persones joves
cap a la vida adulta; entén que la joventut és aquell punt d’infexió on l’infant esdevé un adult
autònom, mitjançant l’adquisició de coneixement i de recursos facilitats a través de
l’acompanyament de l’entorn social.
Aquest eix té en compte les polítques juvenils que s’emmarquen en els àmbits d’ocupació,
educació formal, transició escola-treball, habitatge, igualtat de gènere, salut i cohesió social
(inclusió, mobilitat i territori).
Objectu estratègics
OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
Objectus operatuss







OOp1: Oferir informaciór, orientació i acompanyament a les persones joves en
matèria de educaciór, transició escola-treball i ocupació.
OOp2: Oferir espais a les persones joves en matèria de educació.
OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves.
OOp4: Oferir informaciór, orientació i acompanyament a les persones joves en
matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.
OOp5: Fomentar la mobilitat internacional de la població jove.
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» 2. P ROGRAMA

DE FORMACIÓ I LLEURE EDUCATIU

L’eix de formació i lleure educatu, se centra en les polítques de lleure amb vessant educatva,
per tant diferenciada de l’educació formal i de l’oci. Se separa aquest eix del d’Emancipació
juvenil i de l’eix de Cultura i oci, per tal de dotar-lo de característques pròpies, si bé poden tenir
punts de connexió.
Objectu estratègics
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les jovesr, en el context de la formació
informal o de lleure.
Objectus operatuss















OOp6: Oferir informaciór, orientació i acompanyament a la població jove en
matèria de lleure educatu.
OOp7: Oferir cursosr, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personalr, social i prelaboral
OOp8: OO8: Habilitar un espai formatu i de lleure a l’estu pels joves de la
ciutat.
OOp9: Facilitar l’accés als i les joves nouvingudes que estan fora del sistema
obligatori.
OOp10: Reconèixer les enttats que ofereixen actvitats de lleure educatu.
OOp11: Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
OOp12: Rehabilitar espais esportus al municipi
OOp13: Oferir informaciór, orientació i acompanyament a les persones joves en
matèria de salut i hàbits saludables.
OOp14: Fomentar la coeducaciór, la igualtat de gènerer, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp15: Facilitar la mobilitat entre la població jove.
OOp16: Promoure l’ús cívic i responsable de la mobilitat dels i les joves.
OOp17: Promocionar el desenvolupament dels models energètcament
sostenibler, sostenibilitat i medi ambient.
OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la paur, drets humansr, igualtat
socialr, civismer, etc.

» 3. P ROGRAMA

DE PROMOCIÓ I SUPORT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

L’eix de suport de la partcipació juvenil engloba les polítques enfocades a l’apoderament
juvenil a través de la partcipació, ja sigui des d’un punt de vista d’accés a la informació, a la
consulta, a la realització de propostes, la presa de decisions o l’actuació directa, i indistntament
de l’àmbit en què es posi en marxa. La posada en pràctca de la partcipació juvenil és un pas
més en les polítques juvenils municipals, en la mesura que els i les joves passen d’esdevenir
ciutadans dependents de l’acció municipal a ser ciutadans actus i autònoms.
Objectu estratègics
OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les joves en
la presa de les decisions que els hi concerneixen.
Objectus operatuss








OOp18: Fomentarr, promoure i facilitar la partcipació entre la població juvenil i
la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp19: Fomentarr, promoure i facilitar la partcipació entre la població juvenil
que menys partcipar, i cercant la seva col·laboració o impuls a les actvitats i
projectes al municipi.
OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.
OOp21: Fomentar l’atenció als i les joves que fan ús de l’espai públic des d’una
vessant partcipatva.
OOp22: Oferir espais per a la partcipació juvenil
OOp23: Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès juvenil
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» 4. P ROGRAMA

DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

L’eix de promoció sociocultural i oci alternatu fa referència a les polítques desplegades en pro
de l’accés a la cultura, les arts, l’oci alternatu i la creació, ja sigui programant actvitats de
consum o facilitant els recursos perquè sorgeixin des de la iniciatva juvenil. L’eix es vincula amb
el de partcipació i formació i lleure educatu, en la mesura que s’entén el lleure, l’oci i la cultura
com un element educador i partcipatu.
Objectu estratègics
OE4: Generar i facilitar l’accés a la culturar, l’oci i la creació artstca a les persones
joves.
Objectus operatuss




OOp24: Oferir informaciór, orientació i acompanyament a la població jove en
matèria de cultura i oci.
OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la població
jove en matèria de cultura i oci.
OOp26: Facilitar l’accésr, partcipaciór, impuls d’actvitats en matèria de cultura
i oci i protagonisme.

» 5. P ROGRAMA

DE TREBALL TRANSVERSAL I COMUNICACIÓ

L’eix de Treball transversal i comunicació és un eix de caràcter de tot transversal. Es
compon a partr de la creació de xarxes, ja sigui de manera externa o interna. L’externa
implica la comunicació amb la població juvenil i la creació de sinergies derivades de la
comunicació; la interna implica la comunicació i treball transversal amb el Servei de
Joventut i específcament amb la resta de serveis de l’Ajuntament que també
desenvolupen polítques de joventut. D’aquesta manera, l’eix preveu l’eina Fem xarxa,
que suposa una metodologia per sistemattzar i coordinar el treball transversal entre
serveis municipals en matèria de polítques de joventut.
Objectu estratègics
OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i treball
transversal amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen polítques de joventutr,
per tal de fer-la efcaç i efcient.
Objectus operatuss





OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball transversal entre
els agents que despleguen accions enfocades a la població jove.
OOp28: Establir recursos o accions que facilitn la comunicació amb la població jove
de forma bidireccional i efectva.
OOp29: Oferir recursos per a la promoció en competències de la població juvenil.
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4. ELS PROJECTES
La informació que s’ha presentat anteriorment, juntament amb l’estructura i els projectes del
Servei de Joventut, han servit per conformar l’estructura de projectes i actuacions de les
polítques de joventut, que aglutnen tant les impulsades des del Servei de Joventut com d’altres
serveis de l’Ajuntament.
Cada un dels cinc programes correspon a una àrea de treball, una segregació que és purament
organitzatva i orientatva, i que correspon a la proximitat temàtca de les polítques. Cada
programa es conforma per projectes que suposen una línia de treball específca d’un o diversos
serveis. Aquests projectes tenen objectus, justfcacions, lideratges i procediments singulars, i
es componen d’actuacions concretes. Per últm, les actuacions suposen la materialització dels
plantejaments teòrics dels projectes i els programes.
Com s’ha esmentat, no tots els projectes estan liderats pel Servei de Joventut, sinó que poden
estar liderats per un o més serveis; per tal d’establir el grau de treball transversal i el lideratge,
el Servei de Joventut ha establert quatre graus de treball coordinat 3s
-

Nivell 1s accions organitzades des del Servei de Joventut
Nivell 2s accions coorganitzades pel Servei de Joventut i el servei ttular
Nivell 3s accions organitzades pel servei ttular, amb la col·laboració del Servei de
Joventut
Nivell 4s accions organitzades pel servei ttular

Els projectes que estan impulsats per
joventut o amb la col·laboració d’un altre
servei, estan representats amb una ftxa
─vegeu l’apartat següent─ amb to turquesa,
tal com es mostren els programes del 1 al 4.
Pel que fa a les actuacions que estan
impulsades per altres serveis, amb la
coorganització, col·laboració o no del Servei
de Joventut, i que s’han dissenyat a partr
de les propostes metodològiques del ‘Fem
Xarxa’ del programa 5, treball transversal i
comunicació, les ftxes es representen amb
un verd-blavós.
Per tant, tots el projectes de nivell 1 de
treball transversal, es representen amb el
color turquesa, atès que estan organitzades
des del Servei de joventut, la resta ─nivell
de treball transversal 2, 3 i 4 es representen
amb el color verd-blavós.
3
Cal tenir present que els graus de treball transversal són orientatus i poden ser
modifcats a mesura que es concretn cada una de les actuacions circumscrites.

Taula 16: Estructura de programesr, projectes i lideratges del Pla Jove

1. Programa de suport a l'emancipació juvenil
ID

Projectes

Servei responsable

1.1

Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a insttuts

Joventut

Nivell 1

1.2

Xerrades d’emancipació del Gra

Joventut

Nivell 1

1.3

Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica

Joventut

Nivell 1

1.4

OJVO- Servei informació generalista

Conveni CCVO & Ajuntament de
Granollers

Nivell 2

1.5

Comissió de transicions educatves Consell de la Formació Professional
de Granollers (CFPG)

Consell Municipal de la Formació
Professional a Granollers

Nivell 2

1.6

Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra

Joventut

Nivell 3

1.7

Xarxa TET

Serveis municipals

Nivell 2

1.8

OJVO-Servei de treball

Conveni CCVO & Ajuntament de
Granollers

Nivell 2

1.9

OJVO-Servei de mobilitat internacional

Conveni CCVO & Ajuntament de
Granollers

Nivell 2

1.10 OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil

Conveni CCVO & Ajuntament de
Granollers

Nivell 2

1.11 Programa de Joves en pràctques

Promoció econòmica

Nivell 2

1.12 Projectes singulars SOC

Promoció econòmica

Nivell 3

Habitatge

Nivell 3

1.14 Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves

Habitatge

Nivell 3

1.15 Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu

Habitatge

Nivell 3

1.16 Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra)

Igualtat

Nivell 3

1.17 Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves

Igualtat

Nivell 2

1.13

Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge
(serveis)

Fem Xarxa

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
ID

Projectes

Servei responsable

Fem Xarxa

2.1

Cursos i tallers +16

Joventut

Nivell 1

2.2

Itneraris d’estu

Joventut

Nivell 1
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2.3

Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu

Joventut

Nivell 1

2.4

Programa 360s Projecte Etcètera (12-16)

Àrea serveis a la persona

Nivell 2

2.5

Programa 360s Treball amb famílies

Àrea serveis a la persona

Nivell 2

2.6

Programa 360s Taula tècnica adolescències

Àrea serveis a la persona

Nivell 2

2.7

Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents

Partcipació, Centres cívics.

Nivell 2

2.8

Actvitats de prevenció i sensibilització per a joves

Can Jonch

Nivell 4

2.9

Assessorament per a joves i a centres educatus

Can Jonch

Nivell 4

2.10

Trobada de defensores i defensores dels Drets Humans

Can Jonch

Nivell 4

2.11

Caminada ciutadana

Can Jonch

Nivell 3

2.12

Actvitat amb alumnat de 2n de Btx

Can Jonch

Nivell 4

2.13

Joves nouvinguts 16-18

Servei d’Acollida

Nivell 2

2.14

Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a través
d’una prospecció del que estan fent a altres municipis

Esports

Nivell 3

2.15

Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la biblioteca

Museu de la Ciència

Nivell 3

2.16

Joves productors

TAG

Nivell 3

2.17

Públic secret

TAG

Nivell 4

2.18

Museu jove

Museu de Granollers

Nivell 2

2.19

Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model
energètc sostenible a Granollers

Medi ambient

Nivell 3

2.20

Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del Parc
del Congost i del Torras Villà

Medi ambient

Nivell 2

2.21

Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació no
formal

Igualtat

Nivell 3

2.22

Incorporar perspectva de gènere programes formatus

Igualtat

Nivell 3

2.23

Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat

Igualtat

Nivell 2

2.24

Coenzims

TAG

Nivell 3

2.25

SIAD DP

Salut

Nivell 4

2.26

Punt G

Salut

Nivell 4

2.27

Actvitats preventves Drogues

Salut

Nivell 4

2.28

Actvitats preventves Pantalles

Salut

Nivell 4

2.29

Concurs Sobrepantalles

Salut

Nivell 2

2.30

Promoure la Targeta Transport T-Estudiant

Mobilitat

Nivell 4

2.31

Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de mobilitat
personal.

Mobilitat

Nivell 3

2.32

Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-nos»

Mobilitat

Nivell 3

2.33

Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones d’oci

Mobilitat

Nivell 4

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
ID

Projectes

Servei responsable

Fem Xarxa

3.1

Programa PIDCES ( servei d’informació)

Joventut

Nivell 1

3.2

Programa PIDCES ( foment partcipació estudiantl)

Joventut

Nivell 1

3.3

Suport a Iniciatves Juvenils

Joventut

Nivell 1

3.4

Suport puntual a enttats i grups de joves

Joventut

Nivell 1

3.5

Subvencions a enttats i grups joves

Joventut

Nivell 1

3.6

Servei de cessió de sales El Gra i residència d’enttats i grups juvenils

Joventut

Nivell 1

3.7

Impuls partcipació noies joves

Joventut

Nivell 1

3.8

Impuls partcipació joves amb diversitat funcional

Joventut

Nivell 1

3.9

Programa PIDCES, Projecte DINAMOs projecte educatu en el marc desl
PIDCES.

Joventut

Nivell 3

3.10

El voluntariat té un punt, la joventut té un punt

Partcipació -Punt del Voluntariat

Nivell 3

3.11

Programa 360s Fòrum jove

Àrea de serveis a la persona

Nivell 2

3.12

Accions em medi obert amb jovess prospecció de grups de joves

Serveis Socials, Roca Umbert-Fàbrica
de les arts

Nivell 3

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
ID

Projectes

Servei responsable

4.1

Actvitats obertes

Joventut

Fem Xarxa
Nivell 1
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4.2

Dnit

Joventut

Nivell 1

4.3

Premis i concursos

Joventut

Nivell 1

4.4

Musik N Viu Concerts

Joventut

Nivell 1

4.5

Musik N Viu Kids

Joventut

Nivell 1

4.6

Oferta de cultura i oci als barris

Joventut

Nivell 1

4.7

Taula d’oci nocturn

Joventut

Nivell 2

5. Programa de treball transversal i comunicació
ID

Projectes

Servei responsable

5.1

Fem Xarxa

Joventut

Nivell 1

5.2

Xarxa de referents ‘Antena Jove’

Joventut

Nivell 1

5.3

Comunicació del Servei de joventut

Joventut

Nivell 1

5.4

Pla de formació a professionals de joventut

Joventut

Nivell 1

LES FITXES
Les ftxes que es mostren a actuació fan referència als diversos projectes; detallen el programa
al qual corresponen, el nom del projecte, el servei que el lidera, la justfcació de la mesura,
l’objectu estratègic i l’objectu o objectus operatus ─presentats anteriorment─, la descripció
tècnica de les actuacions, la temporització prevista entre 2019-2022, els recursos necessaris per
impulsar la mesura, la població destnatària, el treball transversal, els indicadors d’avaluació i els
canals i estratègies de comunicació.

Fem Xarxa

» 1. P ROGRAMA

DE SUPORT A L ' EMANCIPACIÓ JUVENIL

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
ROJECTE

1.1 Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a Insttuts

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir assessorament acadèmic a la població jove
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
Assessoria a joves en matèria de formació.
Seguiment del protocol TET per a joves que quedin fora del sistema
educatu.
Promoure accions formatves i d’emancipació juvenil.
Xerrades i tallers als Insttuts.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Orientador/a

Estructurals

Insttuts de Granollers
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Xarxa TET

Indicadors quanttatus

Avaluació
Xerrades realitzades als Insttuts, assistència, tpologies de xerrades,
número d’assessoraments
Valoració tècnica i avaluacions als i les assistents a les xerrades

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, difusió específca xerrades d’emancipació.
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1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.2 Xerrades d’emancipació del Gra

Servei responsable

Servei de joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir informació sobre emancipació cap a la vida adulta
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
Tallers i xerrades de diverses temàtques que ajudin als joves a encarar el
seu futur i les seves expectatves personals, no només a nivell laboral o
formatu sinó també de salut, mobilitat internacional o altres.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Orientador/a i formadors/es i/o ponents

Estructurals

Aules dels Insttuts
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions del Gra - d’emancipació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de tallers i xerrades realitzats i número d’assistents

Indicadors qualitatus

Valoració de la persona formadora i assistents
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, cartellera i difusió específca.

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.3 Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica

Servei responsable

Servei de joventut
Necessitat d’oferir avaluacions i acreditacions de competències
professionals adquirides
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3s Fomentar la contractació de les persones joves.
Procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.
Assessoraments l’aspirant disposa d’un assessor/a que acompanya i
assessora en el procés de l’avaluació.
Avaluaciós l’aspirant demostra les competències professionals que vol
acreditar
Acreditaciós les persones que superen l’avaluació reben una certfcació
ofcial per cada una de les unitats en que han demostrat la seva
competència professional.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Orientador/a

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població jove de 16 a 35 anys/ també s’atenen persones de +35
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut, Xarxa TET

Mecanismes de coord.

Xarxa TET
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones inscrites al programa, assessorades i avaluades.

Indicadors qualitatus

Valoracions assessors/es i avaluadors/es.
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca.
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XARXA -

P ROGRAMA

DE SUPORT A L ’ EMANCIPACIÓ JUVENIL

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.4 OJVO- SERVEI INFORMACIÓ GENERALISTA

Servei responsable

Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació

Necessitat d’oferir informació de caràcter generalista
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp4s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
OOp6s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove en
matèria de lleure educatu.
OOp24s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove
en matèria de cultura i oci.

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Espai de consulta i assessorament de caràcter generalista
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Orientadors/es

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Nivell 2
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Servei de Joventut i Direcció de
Joventut
Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de consultes realitzades, temàtques consultades

Indicadors qualitatus

Valoració informació demandada en relació de la oferta d’informació
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, PIDCES, cartelleria o difusió específca

PROJECTE
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
1.5 Comissió de transicions educatves Consell de la Formació Professional
de Granollers (CFPG)
Consell Municipal de la Formació Professional a Granollers
Necessitat de fomentar la coordinació entre agents orientadors
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
La comissió fomenta i coordina la relació entre els diversos agents i enttats
que orienten als joves o bé ofereixen formacions i cursos, per tal de vetllar
per la coherència entre l’oferta formatva, les necessitats de les empreses i
les competències dels i les joves.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Orientador/a, Tècnic/a de Joventut

Estructurals

Gra
Població destnatària

Joves 16-35
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Nivell 2
Consell Municipal de la Formació Professional, Joventut, Enttats
orientadores i Enttats promotores de cursos
Consell Municipal de la Formació Professional
Avaluació

Indicadors quanttatus

Sessions realitzades, agents implicats, acords establerts i acords impulsats

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica dels agents implicats
Comunicació

Canals/estratègia

Coordinació interna
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1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.6 Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra

Servei responsable

Servei de Joventut
Necessitat d’habilitar espais d’estudi als i les joves estudiants a través de
l’ampliació de l’obertura que fa la Biblioteca Roca Umbert.
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp2s Oferir espais a les persones joves en matèria de educació.
Sales d’estudi a Roca Umbert (en períodes intensius d’estudi oberta tots els
matns de 9 a 14 i les tardes de 15 a 23h, els caps de setmana de 9 a 14 i de
15s30 a 23 h).
Sales d’estudi al Gra (oberta tot el curs, llevat d’agost, de 9 a 14 i de 16 a
20h; dilluns obre a les 10h i el juliol només a les tardes).
Ampliació en els períodes intensius d’estudi.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-NOV

SET-NOV

SET-NOV

SET-NOV

Implementació

DES-JUN

DES-JUN

DES-JUN

DES-JUN

Avaluació

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

1 monitor/a de dilluns a divendres i 1 monitor/a per caps de setmana.

Estructurals

El Gra i Roca Umbert
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys /Utlitzada sobretot de 16 a 35 anys.
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Joventut, Biblioteca i Roca Umbert

Mecanismes de coord.

Reunions del Gra- d’emancipació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de joves usuàries, incidències

Indicadors qualitatus

Valoració de la persona responsable
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca. Punt de llibre sales d’estudi.

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.7 Xarxa TET

Servei responsable

Coordinació de 2n grau serveis municipals

Justfcació

Necessitat de coordinar agents que treballen per la transició escola-treball

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en
matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball transversal entre
els agents que despleguen accions enfocades a la població jove.
Facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis
postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves que
busquen una sortda formatva adient i professionalitzadora, que els ajudi a la seva
incorporació al món laboral.
Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per
tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició
entre l’educació i les primeres ocupacions.
Facilitar la inserció laboral del jovent amb més difcultats, sense excloure altres
persones amb més oportunitats.
Crear un espai d’intercanvi i de refexió per a la millora de la pràctca professional
dels partcipants.
Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element
facilitador de la inserció en el món laboral.
Vetllar per la coherència entre l’oferta formatva, les necessitats de les empreses i
les competències del jovent.
Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de
la convivència i de la cohesió social.
Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la comarca
per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en Xarxa i propiciant
l’intercanvi d’experiències.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-NOV

SET-NOV

SET-NOV

SET-NOV

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Personal tècnic

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Personal tècnic de diferents enttats del municipi que treballen amb aquests joves.
Joves que volen accedir al món del treball
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Joventut, Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica

Mecanismes de coord.

Xarxa TET
Avaluació

Indicadors quanttatus

Sessions realitzades, agents implicats, acords establerts i acords impulsats

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica dels agents implicats
Comunicació

Canals/estratègia

Coordinació interna.

57

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.8 OJVO-SERVEI DE TREBALL

Servei responsable

Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació

Necessitat d’oferir informació i orientació en l’àmbit de treball
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
Oferiment de recursos informatus, assessorament i acompanyament en
matèria de treball.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

2 orientadors/es contractats pel CCVO

Estructurals

CCVO i Ajuntament de Granollers
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Consell Comarcal VO, Servei de Joventut i Direcció de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de consultes realitzades, temàtques consultades

Indicadors qualitatus

Valoració informació demandada en relació de la oferta d’informació
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.9 OJVO-Servei de mobilitat internacional

Servei responsable

Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació

Necessitat de facilitar i incentvar la mobilitat internacional
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp5s Fomentar la mobilitat internacional de la població jove.
El servei de Mobilitat internacional és un servei de consulta i assessorament
per poder resoldre dubtes i facilitar eines per poder aproftar una
experiència de mobilitat a l’estranger. S’informa sobre programes
internacionals com Erasmus +, Projecte Motva 3, Eurodissea. beques,
pràctques a l’estranger, etc. S’ofereixen adreces d’interès on poder ampliar
la recerca.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Orientadors/es, 1 Informador/a

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Empresa especialista contractada pel CCVO

Mecanismes de coord.

Ofcina jove del CCVO i Servei de Joventut
Avaluació

Indicadors quanttatus

Població usuària, temàtques consultades, seguiment de casos

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del cas i de la persona usuària
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca
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1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.10 OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil

Servei responsable

Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers
Necessitat de promocionar la formació i ocupació juvenil.
Aquest programa depèn de la subvenció que atorga el SOC per a la
contractació d’un/a orientador/a laboral pels programes de Garanta
Juvenil.
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3s Fomentar la contractació de les persones joves.
El Consell de Direcció del SOC va aprovar la creació de la fgura dels
Referents d’Ocupació Juvenil. Aquesta fgura neix gràcies a l’experiència del
treball dels impulsors de Garanta Juvenil i té com a principal objectu
facilitar i acompanyar la transició dels joves des del sistema educatu al
sistema laboral i/o ocupacional. Aquesta tasca d’acompanyament, es fa
encara més necessària per aquells joves que no aconsegueixen trobar el
seu espai en el sistema educatu o que per necessitat socials necessiten
d’un acompanyament un cop fnalitzen l’etapa d’Educació Secundària
Obligatòria.
Es planteja que aquesta fgura de referents d’Ocupació Juvenil, es pugui
coordinar amb els diferents agents educatus del territori i amb les enttats
que ofereixen programes professionalitzadors, però que també es puguin
coordinar amb d’altres serveis transversals com els serveis socials o fns i tot
els de Salut.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA

2020
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA
Recursos

Humans

Orientador/a laboral

Estructurals

El Gra

2021
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA

2022
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA

Població destnatària
Joves de Joves de 16 a 29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Promoció econòmica, Servei Ocupació de Catalunya i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Comissió municipal T.E.T (transicions educació i treball)
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS i difusió específca

1. Programa de suport a l’emancipació
PROJECTE

1.11 Programa de Joves en pràctques

Servei responsable

Promoció econòmica

Justfcació

Necessitat d’impulsar projectes de contractació juvenil
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3s Fomentar la contractació de les persones joves.
Projecte per tal de realitzar contractació laboral en pràctques de joves amb
formació benefciaris del Programa de Garanta Juvenil a Catalunya durant 6
mesos a jornada completa, amb l’objectu de millorar la seva ocupabilitat
mitjançant l'adquisició d’apttuds i competències derivades de la pràctca
laboral, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma
estable i duradora en el temps.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA

2020

2021

2022

-

-

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

-

-

Recursos
Humans

Tècnic/a de Joventut i Tècnic/a de Promoció econòmica

Estructurals

Serveis municipals que els acullen
Població destnatària

Joves de 16 a 29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Promoció econòmica i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Xarta TET
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, Ofcina Jove de Treball, web muncipal

61

1. Programa de suport a l’emancipació
PROJECTE

1.12 Projectes singulars SOC

Servei responsable

Promoció econòmica

Justfcació

Necessitat d’impulsar projectes de contractació juvenil
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3s Fomentar la contractació de les persones joves.
Projecte per tal de reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals
de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes
d’educació o formació, a partr d’un primer contacte amb el món laboral.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019
SEGONS
CONVOCATÒRIA
GEN-DES
SEGONS
CONVOCATÒRIA

2020

2021

2022

-

-

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

-

-

Recursos
Humans

Tècnica de promoció econòmica; personal de formació

Estructurals

Població destnatària

Joves de 16 a 29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Promoció econòmica i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Xarxa TET
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, Servei d’ocupació de Granollers.

PROJECTE
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
1.13 Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge
(serveis)
Habitatge
Necessitat d’oferir informació i orientació en matèria d’habitatge
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp4s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.
Servei d’informació i comunicació enfocada a habitatge.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Disseny

Humans
Estructurals

SET-DES

Recursos
Informadors/es Ofcina d’Habitatge, Tècnics del Gra (emancipació i
comunicació)
Ofcina Local d’Habitatge de Granollers i Gra
Població destnatària

Població de 18 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de consultes realitzades

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica, idoneïtat de la informació oferta en relació a la demanda
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Web d’habitatge i el Gra, difusions específques adaptades als joves
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1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.14 Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves

Servei responsable

Habitatge
Necessitat de fer l’habitatge jove accessible
L’'objectu d’aquestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un
habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes a
diversos col·lectus, entre els que estan els joves fns a 35 anys, que tenen el
seu domicili habitual i permanent a Granollers, contribuint al pagament de
dels recursos provenen de l'aprovació pressupostària anual corresponent
que sigui destnada a aquestes subvencions.
Els altres recursos necessaris pel seu desenvolupament són els propis de
funcionament de l'Ofcina d'Habitatge pel que afecta la gestó de les
despeses per a l'’accés i conservació d’'un habitatge en règim de lloguer.
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp4s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.

Justfcació

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Oferiment de suport i difusió dels ajuts destnats al lloguer d’habitatge
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

Implementació

ABR-JUNY

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Informadors/es

Estructurals

Ofcina Local d’Habitatge de Granollers i Gra
Població destnatària

Població de 18 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Informació disponible, consultes realitzades, seguiment de casos

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica, idoneïtat de la informació oferta en relació a la demanda
Comunicació

Canals/estratègia

Planifcar i dissenyar conjuntament la campanya jove.

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.15 Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu

Servei responsable

Habitatge

Justfcació

Necessitat de facilitar l’accés a l’habitatge i a models alternatus
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp4s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.
Projecte enfocat a promoure de forma conjunta models d’habitatge
alternatu com el cohabitatge, en règim en cessió d’ús, la masoveria, etc, a
través de grups de joves que esdevinguin impulsors dels seus projectes
inmobiliaris.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019
Disseny
Implementació

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-MAR

GEN-MAR

SET-DES

Avaluació
Recursos
Humans

Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Estructurals

Xerrades i tallers (espais per dur-les a terme)
Població destnatària

Població de 18 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Nombre de xerrades i tallers efectuats

Indicadors qualitatus

Característques i tpologia dels grups partcpants
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, difusió específca.
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1. Programa de suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.16 Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra)

Servei responsable

Igualtat

Justfcació

Necessitat d’oferir atenció al col·lectu LGTBI+
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
Creació d’una assessoria sobre diversitat sexual i de gènere gestonada pel
CIRD amb dos espais d’atenció el CIRD i el Gra (Servei de Joventut)
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Disseny

2018

Recursos
Humans

Tècnica d’Igualtat, professional enttat especialitzada, equip de Gra.

Estructurals

Un espai al Gra
Població destnatària

Total de la població amb atenció específca a joves
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei d’Igualtat i Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones assistents, temàtques consultades i seguiment del cas

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del servei i dels casos

Canals/estratègia

Comunicació
Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria.
La col·laboració del Servei de Joventut estarà més emmarcada en la cessió
d’un espai i en la difusió als joves interessats.

1- Suport a l’emancipació juvenil
PROJECTE

1.17 Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves

Servei responsable

Igualtat
Necessitat de millorar la transversalitat de la perspectva de gènere a partr
de la coordinació entre de serveis
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
Millora en la coordinació entre els diferents serveis municipals per a la
prevenció, detecció i abordatge dels casos de violència masclista en les
dones joves.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OC-DES

OC-DES

OC-DES

Disseny

Recursos
Humans

Professionals dels serveis (SIAD/CIRD i joventut)

Esructurals

Tècnica d’Igualtat i Refefrent Pla de Comunicació de Joventut
Població destnatària

Joves de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Servei d’Igualtat

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació i traspàs d’informació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Sessions realitzades, acords establerts i implantació dels acords

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica d'ambdós serveis

Canals/estratègia

Comunicació
Revisió des de comunicació d’elements de difusió en clau d’equitat de
gènere. Coordinacions puntuals.
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» 2. P ROGRAMA

DE FORMACIÓ I LLEURE EDUCATIU

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.1 Cursos i tallers +16

Servei responsable

Servei de joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir cursos i tallers a la població de més de 16 anys
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral.
OOp9s Facilitar l’accés als i les joves nouvingudes que estan fora del sistema
obligatori.
Tots els tallers i cursos es caracteritzen per ser actvitats d'iniciació zero (si
no s'especifca), de manera que no s'ha de tenir uns coneixements i/o
habilitats prèvies a la realització del taller, ja que partm de la premissa que
aquests són per gaudir i aprendre quelcom que ens agradi o ens faci sentr
bé amb nosaltres mateixos. Els cursos i tallers tenen una vessant formatva i
per altra banda creatva i recreatva.Existeixen dos blocss 1) Forma'ts
formació especialitzada que es pot obtenir un certfcat o ttulació com és el
cas del curs de monitor/a de lleure o el de Llengua de signes. 2)Recrea'ts
formació de caràcter creatu i/o artstc on es podrà adquirir coneixements i
aprofundir en els interessos personals.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Formadors/es, tècnica del Gra del programa de formaicó +16

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 16 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de de Gra -emancipació

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, joves partcipants, demandes rebudes de formació
valoració en l’avaluació fnal
Valoracions dels i les formadores i partcipants

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, difusió específca del programa.

2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.2 Itneraris d’estu

Servei responsable

Servei de joventut

Justfcació

Oferir una oferta de lleure educatu durant els estus
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp8s OO8s Habilitar un espai formatu i de lleure a l’estu pels joves de la
ciutat.
Casal d’estu amb diferents itneraris combinats de tallers especialitzats en
una temàtca, alhora els joves del casal lingüístc combinen els tallers amb
dos dies a la setmana de reforç de català mitjançant actvitats i jocs
dinàmics.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

JUL

JUL

JUL

JUL

Avaluació

SET

SET

SET

SET

Disseny

Recursos
Humans

Monitors/es i formadors/es

Estructurals

Suport infraestructural de Roca Umbert. Fàbrica de les arts.
Població destnatària

Població de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Joventut i Suport Roca Umbert

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número de joves partcipants, itneraris existents i joves per itnerari,
enquesta de valoració
Valoració monitors/es i formadors/des, famílies i joves

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, Difusió específca del programa Fes-te l’estuu
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2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.3 Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu

Servei responsable

Servei de joventut
Necessitat de promocionar i reconèixer a les enttats enfocades al lleure
educatu
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp10s Reconèixer les enttats que ofereixen actvitats de lleure educatu.
Accions per reconèixer i promocionar les enttats de lleure s trobades de
seguiment, Musik N Viu Kids, formació, altres.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Equip del Servei de Joventut

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Avaluació

Indicadors quanttatus

Enttats de lleure educatu, accions que desenvolupen, trajectòria,

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

Entrevistes periòdiques, suport puntual a accions i treball partcipatu.
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2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.4 Programa 360s Projecte Etcètera (12-16)

Servei responsable

Àrea serveis a la persona

Justfcació

Necessitat d’oferir cursos i tallers a la població de 12-16 anys.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral.
L'aliança per l’Educació360, programa pilot promogut per la DIBA pretén
promoure més i millors oportunitats educatves en tots els temps i espais
de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps
lectu i el no lectu. Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi
itnerari vital amb equitat i sense exclusions.
En el cas de l’Ajuntament de Granollers es concreta en el Projecte Etcètera.
És el recull de molts desitjos per poder unir diferents eixos com l'educació,
l'entorn,la comunitat i escola amb un propòsit comús promoure un espai
educatu per a joves de 12 a 16 anys i amb la col·laboració dels centres
d’educació secundària de la ciutat i de tots els equipaments culturals,
socials i esportus de la ciutat. El programa ofereix diferents cursos i tallers
de llarga durada i amb un projecte fnal.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

MAI-JUL
GEN-JUN I OCTDES
GEN-MAR

MAI-JUL
GEN-JUN I OCTDES
GEN-MAR

MAI-JUL
GEN-JUN I OCTDES
GEN-MAR

MAI-JUL
GEN-JUN I OCTDES
GEN-MAR

Recursos
Humans
Estructurals

Coordinació del projecte; formadors/es.
El Gra, Insttuts, equipaments culturals de Granollers
52,000 euros/any Subenvió DIBAs 40.000 euros
Població destnatària

Població de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nivell 2
Àrea serveis a la persona
Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.
Avaluació
Formacions realitzades, joves partcipants, demandes rebudes de formació
valoració en l’avaluació fnal
Valoracions dels i les formadores i partcipants
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, PIDCES, difusió específca.
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2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.5 Programa 360s Treball amb famílies

Servei responsable

Àrea serveis a la persona
Necessitat d’oferir suport formatu a les famílies dels i les joves. Ampliem el
programa de suport parental que ja realitza el Servei d’Educació.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
Promoure espais de trobada i acompanyament a les famílies dels nois i
noies partcipants del programa i altres.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Tècnic a d’educaciór, tècnica de joventut; formadors/es

Estructurals

Gra
Població destnatària

Població amb flls/es de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nivell 2
Àrea serveis a la persona, específcament el Servei d’Educació
Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.
Avaluació
Formacions rebudes, número de partcipants, temàtques tractades,
valoració en l’avaluació fnal
Valoracions dels i les formadores i partcipants
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió específca; treball amb les AMPAS.

2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.6 Programa 360s Taula tècnica adolescències

Servei responsable

Àrea serveis a la persona

Justfcació

Necessitat de fomentar el treball transversal entre els agents municipals
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Reunions periòdiques amb agents de joventut de l’Ajuntament.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Humans
Estructurals

Recursos
Tècnic de Joventut, Tècnic d’Educació, tots el personal tècnic que intervé
amb adolescència.
Població destnatària

Equip tècnic Àrea de serveis a la persona
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats

Nivell 2

Mecanismes de coord.

Àrea serveis a la persona
Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.
Avaluació

Indicadors quanttatus

Sessions realitzades, acords establerts, accions impulsades

Indicadors qualitatus

Valoració agents

Canals/estratègia

Comunicació
Crear un programa d’acció conjunt adreçat als adolescents; consttuir una
xarxa de radars o antenes com a referents de la població adolescent.
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2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.7 Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents

Servei responsable

Partcipació, Centres cívics.

Justfcació

Necessitat de descentralitzar l’oferta d’espais i equipaments als barris
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
Habilitar espais d’ús juvenil als barris del municipi, desplegant una
perspectva descentralitzada de les polítques juvenils, a partr des
Espais Joves a Centres Cívicss descentralitzar el servei de joventut amb
presència als barris i obrint els centres cívics a la població jove
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Educadors/es socials, Dinamitzadors/es

Estructurals

Centres cívics
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Partcipació, Centres cívics i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Taula interserveis

Indicadors quanttatus

Avaluació
Espais, equipaments habilitats, número d’assistents, actvitats
desenvolupades
Valoració tècnica

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, web, PIJ, Centres cívics, PIDCES; difusió de cartells.

2- Programa de formació, mobilitat i lleure
Projecte

2.8 Actvitats de prevenció i sensibilització per a joves

Servei responsable

Can Jonch
En el camp de la prevenció i sensibilització es desenvolupen actvitats de
diferent naturalesa i en camps temàtcs també diversos sempre vinculats als
drets humans.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17.1s Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans,
igualtat social, civisme, etc.
Partnt del plantejament que sense igualtat d’oportunitats ni justcia social
no pot haver pau ni convivència, pretenem realitzar accions de prevenció i
sensibilització amb els joves, en favor de la pau quotdiana i la convivència
basada en l'enfoc de drets humans i no discriminació.
Sensibilitzar als joves vers una educació en valors i no discriminació.
Potenciar accions de prevenció i promoció en l’àmbit dels drets humans,
memòria històrica i cooperació en el món educatu (primària, secundària,
educació no formal,...) a través d’accions compartdes amb enttats de la
ciutat i altres serveis de l'Ajuntament.

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals

Segons projecte
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Can Jonch

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
Pel que fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels
projectes transversals i de ciutat, per tan les col·laboracions també ho són.
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2- Programa de formació, mobilitat i lleure
Projecte

2.9 Assessorament per a joves i a centres educatus

Servei responsable

Can Jonch
Aquest assessorament i suport dependrà de la demanda concreta que faci
el jove i/o l'educador/a, pot ser tan variada com rebre assessorament per
un treball de recerca, informació o recursos per interès personal o per
realitzar actvitats amb els propis joves.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17.1s Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans,
igualtat social, civisme, etc.
Respondre a les demandes que fan els joves vinculades amb les temàtques
que treballem a Can Jonch, tan siguin de suport, assessorament o de cessió
d'espais.
- Facilitar la tasca d'educació per la pau, i basada en els drets humans als
centres educatus.
- Donar suport a actvitats d'estudi i recerca vinculades a la cooperació,
refugiats, cultura de pau i noviolència, memòria històrica... partnt de les
pròpies inquietuds dels joves.
- Assessorar en actvitats concretes als professionals de l'educació en els
àmbits de treball de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
- Informar i derivar a altres enttats i professionals experts

Justfcació

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals

Segons projecte
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Can Jonch

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
Pel que fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels
projectes transversals i de ciutat, per tan les col·laboracions també ho són.

2- Programa de formació, mobilitat i lleure
Projecte

2.10 Trobada de defensores i defensores dels Drets Humans

Servei responsable

Can Jonch

Justfcació

Ciutats defensores dels Drets Humans
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17.1s Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans,
igualtat social, civisme, etc.
Ciutats Defensores dels Drets Humans compta amb la partcipació de municipis

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

catalans i altres insttucions i enttats.
Els defensors i defensores partcipen en diversos actes que els permeten exposar les
seves reivindicacions i compartr la tasca que desenvolupen en el seu territori.
Tenint com a destnataris preferents als joves de les diferents ciutats.
El projecte a l'hora ofereix als actvistes suport i visibilitat internacional.
Aquest projecte té com a fnalitat posar en valor la seva tasca en la promoció i
protecció de drets humans i llibertats fonamentalss persones desplaçades,
col·lectus en situacions d'especial vulnerabilitat...
- Fer visible el paper dels municipis en la promoció i garanta dels drets humans i la
pau.
- Donar a conèixer la feina de defensors i defensores de drets humans als joves.
- Conscienciar als joves sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans
en el nostre dia a dia.

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

-

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

-

GEN-MAR

GEN-MAR

-

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals

Segons projecte
Població destnatària

Equip del Servei de joventut
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Can Jonch

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les formacions

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
Pel que fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels
defensors i defensores que hi partcipen, per tan les col·laboracions també
ho són.
Com a accions fxes sempre comptem amb actvitats amb els joves de la
ciutats Centres educatus o PTT o centres oberts...
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2- Programa de formació, mobilitat i lleure NOVA
Projecte

2.11 Caminada ciutadana

Servei responsable

Can Jonch
Coneixement de la ciutat en base a un eix temàtc i sota el rerefons dels
drets humans, convivència i civisme.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17.1s Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans,
igualtat social, civisme, etc.
Lligat a l'assignatura d'"Educació per la ciutadania" o des de tutoria
s'organitza una actvitat per l'alumnat de 3r d'ESO de tots els centres.
Consisteix a una acció conjunta, coorganitzada cada curs per un centre
diferent, des del curs 2010-2011, amb el suport dels serveis d'Educació,
Joventut i Can Jonch.
Aquesta acció sempre estarà vinculada als valors de ciutadania actva i
compromesa.
- Conèixer diferents indrets, serveis, equipaments de la ciutat
- Fer una actvitat compartda entre diferents centres educatus i on es
barreja l'alumnat dels diferents insttuts de la ciutat.
- Treballar en el projecte temàtc de la caminada, valors vinculats a la
ciutadania actva i compromesas convivència, respecte, compromís, drets
humans i justcia social

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

MAR-ABR

MAR-ABR

MAR-ABR

MAR-ABR

Avaluació

MAI-JUN

MAI-JUN

MAI-JUN

MAI-JUN

Recursos
Humans

Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals

Segons projecte
Població destnatària

Població de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Can Jonch

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Cada any es treballa una temàtca.

2- Programa de formació, mobilitat i lleure NOVA
Projecte

2.12 Actvitat amb alumnat de 2n de Btx

Servei responsable

Can Jonch

Justfcació

Projecte Granollers Vila Oberta a la Pau
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17.1s Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans,
igualtat social, civisme, etc.
Actvitat que té tres parts diferenciades però relacionades entre elless
1. Petta introducció històrica per conèixer i entendre el bombardeig que va
patr Granollers al 1938, i visionat d'un curt documental sobre els fets
tràgics que van passar el 31 de maig de 1938.
2. Xerrada per part d'un professional que treballa en l'actualitat en
temàtques vinculades als drets humans, memòria històrica, pau i
noviolència. A la part fnal intervenció dels joves per expressar la seva
opinió, fer preguntes i/o comentaris.
3. Intervenció artstca feta per joves.

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

- Donar a conèixer a l'alumnat de 2n de batxillerat de la ciutat, el
bombardeig que va patr la ciutat el 31 de gener de 1938.
- Escoltar professionals destacats en temàtques vinculades als drets
humans, memòria històrica i, pau i no violència, i compartr la seva
experiència amb els joves.
2019

2020

2021

2022

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

GEN-JUN/OCT A DES

GEN-JUN/OCT A DES

GEN-JUN/OCT A DES

GEN-JUN/OCT A DES

MAI-JUN

MAI-JUN

MAI-JUN

MAI-JUN

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos
Humans

Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals

Segons projecte
Població destnatària

Població de 17 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Can Jonch

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Cada any es treballa una temàtca.
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2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu
Projecte

2.13 Joves nouvinguts 16-18

Servei responsable

Servei d’Acollida
Necessitat de potenciar les polítques inclusives amb els i les joves
nouvingudes. Actualment des de Nova ciutadania estan realitzant accions
formatves i lúdiques pels joves +16 que estan fora del sistema educatu.
Quatre dies a la setmana fan català i esports. Caldria apropar-los els
recursos de Joventut i mirar d’adaptar i promoure accions que necessitn.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp9s Facilitar l’accés als i les joves nouvingudes que estan fora del sistema
obligatori.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
És un grup d'aprenentatge per a joves d'entre 16 a 18 anys, acabats
d'arribar de països estrangers amb possibilitat d'incorporar-se a
ensenyaments reglats. En aquest espai s'imparteixen classes de català i
d’informàtca i es desenvolupen actvitats esportves i de coneixement de
l'entorn i de socialització que facilitn la integració al municipi.
Temporització

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

ABR-JUN

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Formadors/es, educadors/es socials

Estructurals

Aula informàtca, pavelló d’esports i sala de manualitats
Població destnatària

Població nouvinguda de 16 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nivell 2
Acollida, Servei de joventut, Servei d’educació, Servei de promoció
econòmica i Serveis socials
Taula joves nouvinguts
Avaluació
Població usuària en relació a la població potencialment usuària, seguiment
i trajectoria de la població nouvinguda
Valoració tècnica i de la població usuària
Comunicació

Canals/estratègia

Crear un espai de coordinació.

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
2.14 Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a través
Projecte
d’una prospecció del que estan fent a altres municipis
Servei responsable
Esports
Necessitat de cercar noves o bones pràctques en el foment de l’esport des
de l’òptca de la salut i el lleure educatu. A la ciutat no es fan accions de
Justfcació
promoció de l’esport a la població 12-18 fora de les federacions i/o enttats
privades esportves. A la diagnosi hi ha una demana d’esport no federatu.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
Objectu Estratègic
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
Objectu Operatus
personal, social i prelaboral
OOp11s Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
OOp12s Rehabilitar espais esportus al municipi.
Prospecció a través de la xarxa de municipis d’iniciatves 12-18 que
Descripció tècnica de les
s’estguin duent a terme en altre municipi. Valorar d’implementar-ne alguna
actuacions
a Granollers.
Temporitzac-ió
2019
Disseny

2020

2021

SET-DES

2022

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Equip tècnic del Servei de joventut i esports

Estructurals

Pistes i equipaments esportus, pats dels Insttuts
Població destnatària

Equip tècnic
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei d’esports i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Taula interserveis, coordinacions eventuals
Avaluació

Indicadors quanttatus

Municipis analitzats, bones o noves pràctques detectades

Indicadors qualitatus

Grau d’adaptabilitat de les pràctques esportves a Granollers
Comunicació

Canals/estratègia

Acció de prospecció.
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Projecte
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2. Programa de formació i lleure educatu
2.15 Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la
biblioteca
Museu de la Ciència
Oportunitat de promoure la biblioteca i la sala d’estudi del Museu.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
OOp12s Rehabilitar espais esportus al municipi.
Per determinar.
Temporització
2019

Disseny
Implementació
Avaluació

2020

2021

2022

ABR-JUNY

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-DMAR

OCT-DES

GEN A JUN/OCT A
DES

GEN A JUN/OCT A
DES

GEN A JUN/OCT A
DES

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Recursos
Humans

Equip tècnic del Servei de joventut i Museu

Estructurals

Biblioteca i sala d’estudi del Museu
Població destnatària

Joves 12 a 35
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Equip del Museu de Ciències i Equip de Joventut

Mecanismes de coord.

1 trobada per defnir el projecte, 1 trobada anual d’avaluació.
Avaluació

Indicadors quanttatus

Nombre de joves que assisteixen al Museu de Ciències.

Indicadors qualitatus

Tipologia de partcipació que fan elsjoves.
Comunicació

Canals/estratègia

Possible estratègia de que siqui un espai més de les sales d’estudi.

2. Programa de formació i lleure educatu
Projecte

2.16 Joves productors

Servei responsable

TAG

Justfcació

Necessitat de facilitar l’accés a la cultura a la població juvenil
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp6s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove en
matèria de lleure educatu.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Des de 2017 dos joves es reuneixen amb la taula de programació cultural
que coordina el Teatre Auditori. Proposen espectacles i valoren propostes.
El Teatre Auditori els facilita entrades i invitacions a diferents equipaments
culturals d'arreu de Catalunya per anar a veure espectacles.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019
Disseny

ABR-JUN

Implementació

SET-DES

Avaluació

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Recursos
Humans

Tècnica de públics del TAG, Equip de Joventut

Estructurals

Teatre Auditori de Granollers
Població destnatària

Població de 12 a 29 anys.
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de propostes visionades i valorades

Indicadors qualitatus

Aportacions realitzades

Canals/estratègia

Comunicació
Estudiar un lligam entre el projecte de joves creadors del gra i el de joves
productors del TAG.
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2. Programa de formació i lleure educatu
Projecte

2.17 Públic secret

Servei responsable

TAG

Justfcació

Necessitat de facilitar l’accés a la cultura a la població juvenil
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Una de les barreres d'accessibilitat del col·lectu de joves, és la barrera
econòmica. Però també n'hi ha d'altres (sentment que el teatre és avorrit,
no va amb ells, és per més grans, etc).
Amb el descomptes #secret Joves volem trencar aquesta barrera
econòmica en primera instància i fer-ne promoció, sobretot a les xarxes
socials.
Organització d'ambaixadors joves
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

Implementació

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnica de públics del TAG, Equip de Joventut

Estructurals

Teatre Auditori de Granollers
Població destnatària

Població 12-29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions eventuals.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Joves benefciaris, en relació a la població potencialment benefciaria, i
assistència de les benefciàries. Impacte de la comunicació virtual i fsica en
el seguiment virtual i assistència al Teatre Auditori
Valoració tècnica del procés

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
Comunicació a partr de XXSS i distribució de cartells. També a través dels
PIDCES.

2. Programa de formació i lleure educatu
Projecte

2.18 Museu jove

Servei responsable

Museu de Granollers
Necessitat d’oferir actvitats culturals a la població jove i de fe r més
accessible els Museu com a equipament i també respecte els seus serveis.
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp24s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove
en matèria de cultura i oci.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
Conjunt d’actvitats dirigides a la població jove en l’àmbit de la cultura i
història local oferides pel Museu de Granollers, sent les següentss
El museu és jove

Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

A banda hi ha actvitats generalistes a on també hi poden partcipar els
jovess
Expressem Records. Lluís Estopiñan (1958)
Fem recerca i documentació
Granollers, dins i fora de les Muralles
Granollers, ciutat bombardejada
Jordi Benito al Parc de ponent
Les xemeneies de les fàbriques
Llegim un retaule gòtc. El Retaule de Sant Sebastà i de Sant Eloi
Ofcis i gremiss els adobers
Relats d'art
Volum i textures. Antoni Cumella (1913-1985)
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

ABR-JUN

GEN-DES

GEN-DES

-

SET-DES

SET-DES

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnica museòloga Museu de Granollers

Estructurals

Museu de Granollers o espai públic
Població destnatària

Joves de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Museu de Granollers, Servei de cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Comissió Museu Jove, Comissió Directva Joventut-Cultura

Indicadors quanttatus

Avaluació
Actvitats desenvolupades, joves partcipants, resultats enquesta
partcipació; nombre de reunions.
Valoració tècnica

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Per determinar
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PROJECTE
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació

2. Programa de formació i lleure educatu
2.19 Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model
energètc sostenible a Granollers
Medi ambient
Necessitat de promoure els models d’energia sostenible
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp17s Promocionar el desenvolupament dels models energètcament
sostenible, sostenibilitat i medi ambient.
El pla de treball preveu les següents accionss
- Establiment d'una xarxa amb socis locals per arribar a grups juvenils
vulnerables i desenvolupar un equip/consell assessor.
- Identfcar els joves i col·lectus/enttats juvenils locals interessades en la
planifcació climàtca i energètca.
- Reunir-se amb aquests joves per crear equips d'intervenció juvenils (YIT).
- Mobilitzar i capacitar els joves d’'aquests equips (YIT) perquè puguin
desenvolupar les següents tasquess (a) contribuir a millorar els plans
climàtcs locals i (b) investgar i establir les millors vies per involucrar els
joves per emprendre accions de mitgació i adaptació al canvi climàtc.
Proporcionant als joves tècniques que millorin la seva capacitat d'anàlisi de
problemàtques socials i que generin respostes positves per afrontar-les.
Temporització
2019

2020

2021

2022

2018

-

-

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN

-

GEN-MAR

FEB

-

Avaluació

Recursos
Humans

Estructurals

Contractació d’un/a dinamitzador/a des del Servei de Medi ambient
Cal descriure la previsió de pressupost del projecte i ressenyar l’aportació
que fa el servei ttular.
Costos totalss 46.319,00
Finançament EUs 37.055,20
Cofnançament Ajuntament de Granollerss 9.263,80
Població destnatària

Joves preferiblement de 16 a 29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nivell 3
Coordinació i assessorament tècnic del projectes Servei Medi ambient i
Espais verds; amb la col·laboració del Servei de Cultura i joventut i el Servei
d’Educació. Assessorament externs Granollers en Transició. Enttat
associadas Joves pel Clima.
Taula de coordinació
Avaluació
Número de joves partcipants, tasques impulsades i impactes de les
mateixes
Valoració tècnica i dels i les joves partcipants
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Ofcina de Treball, difusió específca, si s’escau.

PROJECTE
Servei responsable
Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2. Programa de formació i lleure educatu
2.20 Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del Parc
del Congost i del Torras Villà
Medi ambient
Les pistes de Skate estan gestonades per Espais Verds. Els joves skate han
demanat al Servei de Joventut una millora de les pistes del Parc Torras Villà
per les seves condicions tècniques i, del Parc del Congost, per la sensació
d’inseguretat en el seu accés.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp11s Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
OOp12s Rehabilitar espais esportus al municipi
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi..
Acordem amb Espais Verds d’establir vàries acconss
-estudiar la millora tècnica de les pistes durant els propers dos anys.
-obrir algun espai d’interlocució i dinamització de les pistes a través dels
joves que les utlitzen.
Temporització
2019

Disseny

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-MAR

GEN-MAR

SET-DES

Implementació
Avaluació

Recursos
Humans
Estructurals

Tècnica d’Espais Verds i Tècnic de Joventut; equip de dinamització del Gra
Pistes de skate
Partda de millora de les infrastructures
Pressupostos partcipatus 2019
Població destnatària

Joves preferiblement de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Servei de Joventut, Espais Verds, puntualment Obres i projectes.

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número de joves partcipants, tasques impulsades i impactes de les
mateixes
Valoració tècnica i dels i les joves partcipants

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, Ofcina de Treball, difusió específca, si s’escau.
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PROJECTE
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2. Programa de formació i lleure educatu
2.21 Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació no
formal
Igualtat
Necessitat de donar impuls en l’àmbit de la coeducació no formal
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2. Incorporar i promoure formacions, tallers, trobades, xerrades en
l’àmbit de la coeducació i la diversitat per a joves.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva, sexual i de gènere en
els espais d’educació no formal des de diversos àmbitss joventut, esports,
cultura, educació.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

OCT-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Personal dels serveis

Estructurals

Insttuts de Granollers
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei d’Igualtat i Igualtat

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número d’actvitats desenvolupades, població jove assistent, temàtques
tractades
Valoració tècnica i de la població usuària

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria.

2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.22 Incorporar perspectva de gènere programes formatus

Servei responsable

Igualtat

Justfcació

Necessitat de sensibilitzar a la població juvenil en la perspectva de gènere
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp1s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
Incorporació de la perspectva de gènere en les orientacions i
acompanyaments realitzats a la població juvenil en l’àmbit acadèmic
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Disseny

Recursos
Humans

Tècnica d’igualtat I Tècnica d’emancipació del Gra

Estructurals

Recursos formatus municipals
Població destnatària

Població de 16 a 29 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei d’Igualtat , Tècnica emancipació Gra

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació, formacions

Indicadors quanttatus

Avaluació
Agents implicats, sessions de planifcades, serveis que incorporen la
perspectva i àmbits amb els que s’aplica
Valoració i seguiment tècnic de la incorporació de la perspectva

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Treball de seguiment de les accions d’emancipació en clau de gènere
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2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.23 Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat

Servei responsable

Igualtat
Necessitat de millorar la transversalitat de la perspectva de gènere a partr
de la coordinació entre de serveis.
Creuar dades en relació a joventut i igualtat per tal d’establir possibles
camps d’acció.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
Establir una coordinació permanent per a l'impuls de la transversalitat,
crear sinergies per a l’impuls de la transversalitat i anàlisi de la realitat
social de la ciutat des de la perspectva de gènere i el cicle de vida
Temporització

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

OCT-DES

Disseny

2020
SET-DES

Recursos
Humans

Personal del Servei d’igualtat i del Servei de Joventut

Estructurals

Ofcines dels Serveis involucrats
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Servei d’igualtat i del Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Reunions realitzades, acords establerts, accions impulsades i impactes

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica dels dos serveis
Comunicació

Canals/estratègia

Treball intern

2. Programa de formació i lleure educatu
Projecte

2.24 Coenzims

Servei responsable

TAG

Justfcació

Necessitat d'oferir actvitats culturals
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp25s Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la
població jove en matèria de cultura i oci.
OOp7s Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament
personal, social i prelaboral
Projectes coenzimss Són projectes educatus que es basen en la creació de
vincles entre agents, sabers i espais per promoure noves experiències a
persones a partr de la cultura. Són projectes molt variats, que es van fent a
mida, segons les sinergies i oportunitats que es van donant. Són alhora
projectes realitzats no per un únic actor, sinó que hi ha implicat tot un núvol
de serveis, equipaments i agents de la Ciutat. El centre de cada projecte és
una proposta cultural del Teatre Auditori de Granollers (una obra de teatre,
dansa, circ, música), adreçada a un col·lectu identfcat per algun dels
serveis implicats, per tal de provocar un treball d’aproximació i producció
que generi novetats i situacions insòlites.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

MAI-JUL

MAI-JUL

MAI-JUL

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnica del TAG, Equip del Gra.

Estructurals

Teatre Auditori de Granollers
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions interserveis.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Accions desenvolupades, joves partcipants, agents implicats, temàtques
tractades
Valoració tècnica i dels i les partcipants

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, web, PIJ, PIDCES, cartelleria
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2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.25 SIAD DP

Servei responsable

Salut

Justfcació

Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de drogues i pantalles
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
Oferiment d’un espai confdencial i individual, per a persones menors de 18
anys, en el que poder respondre dubtes que puguin sorgir al voltant del
consum de drogues i usos de pantalles. És un servei informatu i/o
d’intervenció socioeducatva.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019
Disseny

Humans
Estructurals

2021

2022

ABRI-DES

GEN-DES

GEN-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

GEN-MAR

Implementació
Avaluació

2020

OCT-DES

Recursos
Tècnica de prevenció de conductes en risc, Referent de comunicació del Gra
i dinamitzador de temes de Salut.
Població destnatària

Població de 12 a 17 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats

Nivell 4

Mecanismes de coord.

Servei de Salut pública
Coordinació inicial, coordinació amb l’equip de dinamització i la Ofcina de
comunicació del Gra i coordinació d’avaluació anual.
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de persones assistents, temàtques consultades i seguiment del cas

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica del servei i dels casos
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES.

2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.26 Punt G

Servei responsable

Salut
Necessitat de prevenir i sensibilitzar en el consum de drogues i agressions
sexistes
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
OOp14s Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i
transversalitat de la perspectva gènere.
OO20s Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.
El Punt G és visible en forma d’estand a Barraques, Musik N Viu i Festa
Major. La fnalitat és poder dotar a les persones involucrades en
l’organització d’aquestes festes de recursos per a poder realitzar una festa
segura i saludable pel que fa a agressions sexistes i consum de drogues. Dos
punts d’intervenciós
1) suport anual per part de professionals a les enttats del municipi que
organitzen festes populars on s’ofereix assessorament i acompanyament de
disseny de festes segures i saludables (tot l’any).
2) Presència d’estand on es realitza una tasca de suport en conductes de
risc associades amb el consum de drogues i en agressions sexistes dins la
festa. S’ofereix un telèfon disponible les nits de festa per poder contactar
amb els professionals del Punt G.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Personal de l’estand

Estructurals

Estand del Punt G
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Servei de Salut

Mecanismes de coord.

Taula de coordianció del Punt G

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número d’assessoraments i acompanyaments realitzats a enttats i
tpologia, número de consulta a l’estand i tpologia i intervencions.
Valoració tècnica i de la població usuària

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca.
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2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.27 Actvitats preventves Drogues

Servei responsable

Salut
Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de drogues. Inclosa dins
del Pla de prevenció de Drogues.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
S’ofereixen actvitats preventves per tal de poder donar als adolescents i
joves les informacions i eines necessàries davant la decisió de consumir o
no una droga.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Tècnia de prevenció, suport puntual de l’equip de dinamització del Gra

Estructurals

Centres educatus
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Servei de Salut pública i Consum

Mecanismes de coord.

Eventuals

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número d’actvitats realitzades, número d’assistents, relació de temàtques
tractades i consultes realitzades, evolució d’atencions
Valoració tècnica i de les persones assistents

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES.

2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.28 Actvitats preventves Pantalles

Servei responsable

Salut

Justfcació

Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de pantalles
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure..
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
S’ofereixen actvitats preventves per tal de dotar als adolescents i joves de
les eines necessàries per poder fer un bon ús de les pantalles i les TIC, així
com tenir els recursos per poder fer front a les possibles problemàtques
que deriven dels seus casos.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Formadors/es, dinamitzadors/es

Estructurals

Centres educatus
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Servei de Salut pública i Consum

Mecanismes de coord.

interna

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número d’actvitats realitzades, número d’assistents, relació de temàtques
tractades i consultes realitzades, evolució d’atencions
Valoració tècnica i de les persones assistents

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca.
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2. Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.29 Concurs Sobrepantalles

Servei responsable

Salut

Justfcació

Necessitat de prevenir i sensibilitzar sobre pantalles i igualtat
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure..
OOp13s Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.
Concurs de vídeos amb el qual es busca la refexió individual o grupal al
voltant de temes d’igualtat i pantalles. Es busca que en tot el procés
d’elaboració del vídeo hi hagi un espai per qüestonar la temàtca
plantejada (que cada concurs variarà), amb el suport de professionals o
actvitats que fomentn la defnició del contngut del material audiovisual
que s’elaborarà

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

1r any de col·laboració amb la difusió
a partr de 2019 passar a un nivell de coorganització
Temporització
2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Disseny

Humans
Estructurals

GENER-MAR

Recursos
Tècnica de prevenció i equip de dinamització del Gra, referent de
comunicació
Bases del concurs
Població destnatària

Joves de 12 a 17 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Servei de Salut i Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de joves partcipants, número d’assistents, temàtques tractades

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica, joves partcipants i audiència
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca.

2- Programa de suport a l’emancipació
PROJECTE

2.30 Promoure la Targeta Transport T-Estudiant

Servei responsable

Mobilitat

Justfcació

Necessitat de facilitar el transport públic accessible
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2s Valorar l’ampliació de l’edat d’ús de la tarja fns els 27 anys.
OOp15s Facilitar la mobilitat entre la població jove.
Títol de transport unipersonal de 10 viatges per a joves estudiants fns a 21
anys. Vàlid per qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre
Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès o Canovelles.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Disseny

OCT-DES

Recursos
Humans

Tècnic de mobilitat i tècnic de joventut

Estructurals

Població destnatària

Població jove estudiant fns a 27 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats

Nivell 4
TransGran

Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Avaluació
Percentatge d'usuaris en relació potencialment usuària, línies amb més
usos
Valoració dels joves de la tarja
Comunicació

Canals/estratègia

Es pot plantejar alguna acció de difusió, si fóra convenient.
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PROJECTE
Servei responsable
Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatu

Descripció tècnica de les
actuacions

2. Programa de formació i lleure educatu
2.31 Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de mobilitat
personal.
Mobilitat
Necessitat de fomentar l’ús responsable dels Vehicles de Mobilitat Personal
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure..
OOp16s Promoure l’ús cívic i responsable de la mobilitat dels i les joves.
Projecte que promou l’ús cívic i responsable del patnet elèctric, skate,
scooter, etc. També es preveu l’establiment d’una normatva que reguli el
seu ús.
Promoció de l'ús responsable dels vehicles de mobilitat personal al jovent
en insttuts o centres de formació professional.
-Millorar la normatva sobre l'ús dels patnets i altres vehicles de mobilitat
personal a la via pública.
En el procés d'elaboració fer campanyes de partcipació dirigides al jovent
per conèixer el seu punt de vista, necessitats i alhora puguin expressar quin
enfocament creuen que ha de tenir la nova normatva.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Disseny

OCT-DES

Recursos
Humans

Tècnic de mobilitat i Tècnic de Joventut

Estructurals

Normatva
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Mobilitat i Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Taula de treball interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Nombre de joves que partcipen de la proposta

Indicadors qualitatus

Avaluació i grau d’implicació dels joves en les accions que es realitzin

Canals/estratègia

Comunicació
Elements gràfcs de difusió; grups de partcipació; disseny d’una normatva
específca.

2- Programa de formació i lleure educatu
PROJECTE

2.32 Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-nos»

Servei responsable

Mobilitat
Necessitat de facilitar el transport personal cívic i sostenible

Justfcació

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

El projecte es proposa oferir un protocol d'anàlisi, diagnosi i propostes de millora en
relació a l'ús quotdià de la bicicleta a centres educatus, enttats juvenils i
equipaments destnats a la gent jove.
Inclou per cada centre/enttats
Sessió amb direcció o responsables del centre/enttat per orientar el treball.
Enquestes sobre hàbits de mobilitat
Inspecció instal·lacions i espais
Informe amb resultat de les enquestes, anàlisi, diagnosi i propostes de millora de les
instal·lacions d'aparcament i accés amb bicicleta.
Disseny de material de sensibilització per al centre/enttat.
Opció de xerrada de sensibilització al centre/enttat.
Es procediria segons demanda.

OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure.
OOp15s Facilitar la mobilitat entre la població jove.
Promoure l’ús de la bicicleta entre la gent jove a través d’accions,
campanyes i/o suport a enttats que treballen el tema com «Granollers
pedala» a través del seu projecte «Granollers, ciutat ciclable»
Incorporar, facilitar i promoure l'ús quotdià de la bicicleta en centres
educatus, enttats i equipaments.
Temporització
2019

2020

2021

2022

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Disseny

SET-DES

Recursos
Humans

Tècnic de mobilitat, tècnic de Joventut

Estructurals

Població destnatària

Joves d’entre 12 i 35
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei de mobilitat, Servei de Joventut, Granollers Pedala

Mecanismes de coord.

Taula interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus

Nombre d’accions realitzades

Indicadors qualitatus

Tipologia de les accions

Canals/estratègia

Comunicació
A través del suport a l’enttat.
Recursos humans - visites, xerrada, redacció informes i elaboració material.
El cost d'aquestes sessions es veuria fnançat pel conveni que l'associació
Granollers Pedala manté amb l'Ajuntament de Granollers i no suposaria cap
cost per al centre o enttat.
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2-Programa de formació, mobilitat i lleure
PROJECTE

2.33 Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones d’oci

Servei responsable

Mobilitat

Justfcació

Necessitat de facilitar el transport públic accessible
OE1s Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la
formació informal o de lleure..
OOp15s Facilitar la mobilitat entre la població jove.
Els joves de la ciutat es desplacen a les zones d’oci de Barcelona o Mataró.
Valorar i estudiar el tpus de transport nocturn de tornada i el seu
desplaçament en base a criteris de reducció de riscos.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

Disseny

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

SET-DES

Implementació
Avaluació

OCT-DES
Recursos

Humanst

Tècnic de mobilitat i tècnic de joventut

Estructurals

TMB
Població destnatària

Població de 17 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 4

Agents implicats

Servei de Mobiitat, TMB

Mecanismes de coord.

Coordinacions puntuals.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Percentatge d'usuaris en relació potencialment usuària, línies amb més
usos
Valoració dels joves de l servei

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Actvitat de coordinació interna.

» 3. P ROGRAMA

DE PROMOCIÓ I SUPORT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.1 Programa PIDCES ( servei d’informació)

Servei responsable

Joventut
Necessitat de promocionar la partcipació juvenil en els centres escolars. El
programa té tres projectess el servei de descentralització e la informació, o
bé a través dels pats dels insttuts o bé a través d’altres formules; el
projecte de partcipació estudiantl i el projecte de dinamització del PIDCES.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp23s Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès
juvenil
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DESCENTRALITZAT

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Els PIDCES, Punts d'Informació i Dinamtzació en els Centres d'Educació
Secundària,es va desenvolupant a la ciutat de Granollers a través del Servei
de Joventut des de fa més de 10 anys i es concreta a cada insttut amb la
presència i l'atenció als joves a través del punt d'informació jove. Aquest
punt és un espai d'atenció presencial estable a l'insttut que posa a l'abast
dels i les joves recursos informatus d'interès i accions i estratègies que
promouen experiències de partcipació tant en el mateix centre com en el
seu entorn més proper, el barri i el municipi. L'atenció presencial es
concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pat, tot i que les
intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de
delegats, organització de campanyes informatves, actvitats de
dinamització, etc.).
Aquest projecte està encarat a potenciar la partcipació juvenil i a fer arribar
als joves tota aquella informació i recursos juvenils que en l'àmbit municipal
i en l'extra municipal poden obtenir.
Aquests recursos es fan arribar mitjançant taules i sessions informatves i
dinàmiques realitzades en els centres de secundària a partr d'actvitats
diversess reunions de delegats/des, tallers, sessions formatves, entre
d'altres.
CAMPANYES INFORMATIVES
Una de les altres accions del PIDCES és la realització de campanyes i dies
internacionals com l’1 de desembre, dia internacional contra la SIDA, el
25N, dia en contra de la violènica envers les dones o d’altres que puguin
sorgir.
Temporització

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

JUL-SET
GEN-JUN/SEPDES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-JUN/SEPDES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-JUN/SEPDES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-JUN/SEPDES
JUL-SET

Recursos
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Humans

Dinamitzadors/es

Estructurals

Insttuts
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut i Insttuts

Mecanismes de coord.

Taula de dinamització (Gra)
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de joves atesos o partcipants a actvitats

Indicadors qualitatus

Valoració dels i les dinamitzadores i dels insttuts.
Comunicació

Canals/estratègia

Difusions específques dels projectes i accions que es duen a terme.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.2 Programa PIDCES ( foment partcipació estudiantl)

Servei responsable

Joventut
Necessitat de promocionar la partcipació juvenil en els centres escolars. El
programa té tres projectess el servei de descentralització e la informació, o
bé a través dels pats dels insttuts o bé a través d’altres formules; el
projecte de partcipació estudiantl i el projecte de dinamització del PIDCES.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació i autonomia dels joves en
el marc dels consells escolars, taules de delegats i/o altres taules de
partcipació democràtca dels centres.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp23s Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès
juvenil
Els PIDCES, Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació
Secundària, té també un llarg recorregut en l’acompanyament i formació
polítca de delegats i delegades i membres dels Consells Escolars.
Cal assenyalars
-dinamització dels Consells Escolars
-Jornades estudiantls i jornades formatves
-Suport a les eleccions del Consell Escolars
-Suport sindical
-Dinamització de projectes
Temporització

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

GEN-JUN/SEP-DES

GEN-JUN/SEP-DES

GEN-JUN/SEP-DES

GEN-JUN/SEP-DES

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Dinamitzadors/es

Estructurals

Insttuts
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut i Insttuts

Mecanismes de coord.

Taula de dinamització (Gra)
Avaluació

Indicadors quanttatus

Número de joves atesos o partcipants a actvitats

Indicadors qualitatus

Valoració dels i les dinamitzadores i dels insttuts.
Comunicació

Canals/estratègia

Difusions específques dels projectes i accions que es duen a terme.
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3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.3 Suport a Iniciatves Juvenils

Servei responsable

Joventut
Necessitat de promocionar les iniciatves juvenils de grups emergents. Es
tracta d’un nou projecte de 2018 que ofereix assessorament tècnic i suport
econòmic a iniciatves emergents sense la necessitat de sol·licitar una
subvenció.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OO20s Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Acompanyament tècnic i econòmic de grups emergents .
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Recursos
Humans

Equip de dinamització

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de dinamització.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número de joves partcipants, número d’iniciatves, actvitats
desenvolupades a partr del suport
Valoració tècnica de les propostes.

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, PIDCES, el PIJ, cartelleria i difusió específca.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.4 Suport puntual a enttats i grups de joves

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat de donar suport a les iniciatves juvenils amb caràcter esporàdic
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OO20s Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.
Suport puntuals a grups de joves i enttats per realitzar festes, accions al
carrer, aniversaris, etc.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans
Estructurals

Ofcina tècnica de Joventut, equip de dinamització
El Gra
Cada any es destna una partda econòmica a l’efecte.
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions del Gra -dinamització.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Demandes realitzades, suports concedits, actvitats desenvolupades a partr
del suport
Valoració tècnica del suport

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Treball intern.
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3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.5 Subvencions a enttats i grups joves

Servei responsable

Joventut
Necessitat de donar suport econòmic i tècnic a les enttats juvenils de
forma nominatva i anual.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OO20s Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.
Oferir recolzament econòmic (mitjançant subvenció (suport en actvitats
puntuals), suport tècnic (tramitació sol·licituds i justfcacions
subvencions, cessió d’espais, suport infraestructural, suport en la
difusió, suport en la formació de les enttats/grups de joves.
Accions de suports Tramesa a les enttats juvenils de la convocatòria
de subvencions de la Secretaria de Joventut. I tramesa a les enttats
de lleure i juvenils de la convocatòria de subvencions del Servei de
l’Ajuntament de Granollers.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

SET-DES

SET-DES

SET-DES

SET-DES

Recursos
Humans
Estructurals

Ofcina tècnica de Joventut
El Gra
Cada any es detna una partda econòmica a subvencions nominatves.
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut

Mecanismes de coord.

Reunions generals d’equip de Joventut.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Enttats demandants de suport, suport concedit (subvenció, suport tècnic o
en espèciess material, infraestructura), subvencions denegades, justfcació
de la subvenció
Valoració tècnica

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
XXSS, blog, web, entrevistes des de la Regidoria de Joventut amb les
enttats.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.6 Servei de cessió de sales El Gra i residència d’enttats i grups juvenils

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir espais per a la partcipació juvenil
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp22s Oferir espais per a la partcipació juvenil
Els joves poder efetuar les reserves a través del web del Gra. Disposen d’un
aula grup, d’una sala fòrum per reunions, d’una sala per tallers i de dues
sales grans. També poden accedir a utlitzar les sales fora de l’horari
habitual fent-se «enttats residents».
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació

2019
MAI-JUL
GEN-DES

2020
MAI-JUL
GEN-DES

2021
MAI-JUL
GEN-DES

2022
MAI-JUL
GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Equip de Joventut

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Avaluació

Indicadors quanttatus

Nombre d’espais cedits, nombre d’usuaris, actvitats desenvolupades

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, blog, web, PIJ, PIDCES
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3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.7 Impuls partcipació noies joves

Servei responsable

Joventut
Necessitat d’impulsar la partcipació de les dones joves.
Acció d’aplicació intengral al Servei de Joventut.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp19s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil que menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les
actvitats i projectes al municipi.
Accions partcipatves o d’impuls d’iniciatves enfocades a dones joves o
fomentant-ne la seva partcipació, cercant una incidència directa sobre
Granollers o part del mateix.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019
Disseny

ABR-JUN

Implementació

SET-DES

Avaluació

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Dinamitzadors/es

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Dones de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número de dones partcipants, percentatge sobre els homes partcipants,
projectes amb els que han partcipat o projectes impulsats
Valoració tècnica

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt del Voluntariat.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.8 Impuls partcipació joves amb diversitat funcional

Servei responsable

Joventut
Necessitat d’impulsar la partcipació de joves amb diversitat funcional
Acció integral a aplicar al Servei de Joventut a totes les accions
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp19s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil que menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les
actvitats i projectes al municipi.
Accions partcipatves o d’impuls d’iniciatves enfocades a joves amb
diversitat funcional o fomentant-ne la seva partcipació, cercant una
incidència directa sobre Granollers o part del mateix.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019
Disseny

ABR-JUN

Implementació

SET-DES

Avaluació

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Equip de Joventut

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Dones de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nivell 1
Servei de joventut, Serveis Socials-SIRIUS, enttats diversitat funcional,
CREDA i Fundació APADIS
Avaluació
Número de joves amb diversitat funcional partcipants, percentatge sobre la
resta de partcipants, projectes amb els que han partcipat o projectes
impulsats
Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt de voluntariat
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3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
3.9 Programa PIDCES, Projecte DINAMOs projecte educatu en el marc desl
Projecte
PIDCES.
Servei responsable
Joventut
Aquest projectes neix de la necessitat d’implementar dins de l’horari
escolar algun crèdit variable realcionat amb un tema d’interès dels insttuts
i, a la vegada, amb la promoció d’algun servei de la casa. Els darrers anys
Justfcació
s’ha fet el projecte de «Booktrailer» amb les Biblioteques o «En Igualtat de
condicions» amb el Servei d’Igualtat i Salut. Enguany i fns el 2010 el
projecte és el «Fòrum de les adolescències».
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
Objectu Estratègic
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
Objectu Operatus
OOp23s Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès
juvenil
Descripció tècnica de les
Per defnir
actuacions
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

-

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

-

SET-JUN

SET-JUN

SET-JUN

Avaluació

-

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Equip de dinamització

Estructurals

Insttuts, Serveis Municipals
Població destnatària

Població de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei de Joventut i altres serveis municipals

Mecanismes de coord.

Taula de coordinació interserveis
Avaluació

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Nombre de joves partcipants; nombre d’insttuts implicats
Grau d’implicació dels serveis, dels insttuts; valoració tècnica dels resultats
contnguts.
Comunicació

Canals/estratègia

Per determinar, segons projecte.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.10 El voluntariat té un punt, la joventut té un punt

Servei responsable

Partcipació -Punt del Voluntariat
Necessitat d’establir sinergies entre el teixit associatu i els serveis de
voluntariat.
El Punt de Voluntariat està dinamitzat conjuntament per la companya Núria
Collet i Júlia Mas.
Considerem interessant poder fer un treball conjunt en temes de
voluntariat i joves (a partr de 18 anys), tenint en compte la vostra
experiència en temes de joventut i com comunicar-se i fer arribar la
informació amb els joves, així com l'experiència del Punt amb temes de
voluntariat.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OO20s Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al
municipi.
OOp21s Fomentar l’atenció als i les joves que fan ús de l’espai públic des
d’una vessant partcipatva.
A concretar conjuntament;

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

buscar els millors canals (ja sigui presencials o virtuals) per tal que els joves
(a partr de 18 anys) coneguin la partcipació i el voluntariat, quins serveis
municipals tenen al seu abast perquè els puguin orientar i assessorar en
aquest sentt i també quins espais virtuals existeixen per cercar voluntariats
que s'adeqüin als seus interessos, disponibilitat, etc.
El projecte es pot dur a terme anualment, modifcant i millorant aquells
aspectes que es detectn en cada edició.
Establiment de lligaments entre les enttats de Granollers i el punt de
voluntariat per tal de fomentar la seva retroalimentació a partr d’acords de
col·laboraciós 1) Joves d’enttat partcipants a actvitats de voluntariat i 2)
persones membres de la borsa del punt de voluntariat partcipant a les
actvitats de les enttats juvenils.
Temporització

Disseny

2019

2020

2021

2022

SET-DES

-

SET-DES

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació
Avaluació

Recursos
Humans

Tècnics/es de voluntariat i del Servei de joventut

Estructurals

Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Servei de joventut i Can Jonch

Mecanismes de coord.

Taula interserveis.
Avaluació
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Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Número de reunions realitzades, acords establerts, joves d’enttats
partcipants a accions de voluntariat, número de persones de la borsa de
voluntariat partcipants a accions de enttats juvenils
Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt de voluntariat

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.11 Programa 360s Fòrum jove

Servei responsable

Àrea de serveis a la persona

Justfcació

Necessitat de fomentar la partcipació entre els i les joves de 12 a 16 anys
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp19s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil que menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les
actvitats i projectes al municipi.
OOp22s Oferir espais per a la partcipació juvenil.
Fòrum jove conformat per, com a màxim, 38 nois i noies de 12 a 16 anys
que cursin l’ESO a Granollers, d’enttats de lleure, centres oberts i de
l’Escola Montserrat Montero. El Fòrum Jove, cerca la promoció de la
partcipació dels i les adolescents com a espai d’aprenentatge de
competències i habilitats, com a espai d’oportunitats, on els nois i noies es
vinculen de manera progressiva i acompanyada. També es fa sentr la veu
dels i les adolescents, fomentant la seva partcipació en la presa de
decisions en la comunitat i, en defnitva per a facilitar-ne el seu encaix, com
a persones responsables, en la societat adulta.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2018

ABR-JUN

Implementació

GEN-DES

Avaluació

JUL--SET

Disseny

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans
Estructurals

Tècnic/a de Joventut, Tècnic/a d’Educació, Equip de dinamització.
Casa de colònies, altres segons projecte.
Es destna una partda a pressupostos partcipatus.
Població destnatària

Població de 12 a 16 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Àrea de serveis a la persona

Mecanismes de coord.

Reunions interserveis.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Avaluació
Joves partcipants, edats i característques socials, propostes impulsades,
grau e materialització de les propostes realitzades
Valoració tècnica i dels i les joves; grau de qualitat de les propostes que
resultn dels pressupostos partcipatus.
Comunicació
XXSS, blog, web, PIJ, PIDCES, difusió específca.
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3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
Projecte

3.12 Accions em medi obert amb jovess prospecció de grups de joves

Servei responsable

Serveis Socials, Roca Umbert-Fàbrica de les arts.
Necessitat de fomentar la partcipació entre els i les joves que fan ús del
medi obert.
Arrel de l’ús que fan de la via pública i d’alguns equipaments determinats
grups de joves es valora de fer una prospecció, treball i captació de
demandes. Especialment hi ha un interès de Fàbrica de les Arts a on ja s’ha
començat amb un projecte concret.
OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les
joves en la presa de les decisions que els hi concerneixen.
OOp18s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp19s Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població
juvenil que menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les
actvitats i projectes al municipi.
OOp22s Oferir espais per a la partcipació juvenil.
Atenció als grups de joves que fan ús del medi obert, com carrers i places,
en horari extraescolar i detectar i possibilitar accions que donin resposta a
les necessitats o voluntats d’aquests.
Temporització

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

2018

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Disseny

Recursos
Humans

dinamizador/a de Roca Umbert, Educadors de carrer, Equip de Joventut

Estructurals

Medi obert, Pats insttuts, Recinte de Roca Umbert
Població destnatària

Població de 12 a 18 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 3

Agents implicats

Acció territorial i Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions interserveis.

Indicadors quanttatus

Avaluació
Nombre i grups de joves detectats, necessitats detectades i accions
impulsades
Valoració tècnica i juvenil

Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Comunicació
Crear un espai de trobada regular per tal de compartr la detecció que es fa
a via pública i Roca Umbert.

» 4. P ROGRAMA

DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.1 Actvitats obertes

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat de fomentar la partcipació en la creació cultural i d’oci
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Les actvitats obertes són accions que pretenen en tot moment, ja siguin
organitzades pels propis joves i/o enttats de la ciutat, l'accès i
l'oportunitat a que assumeixin els seus projectes com a propis i que
permetn posteriorment visualitzar les seves obres i accions a la ciutat.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

Recursos
Humans

Equip de dinamització

Estructurals

Gra
Població destnatària

Població de 12 a 17 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut, enttats, grups de joves

Mecanismes de coord.

Reunions de dinamització
Avaluació

Indicadors quanttatus

Actvitats realitzades, número de partcipants

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica i dels i les partcipants
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Blog, web, PIDCES, PIJ, difusió específca.
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4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.2 Dnit

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp24s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove
en matèria de cultura i oci.
El programa del DNIT neix l'any 2008-09 amb l'obertura del nou
equipament juvenil i amb la intenció d'oferir un oci nocturn i alternatu a la
ciutat de Granollers. Dirigit a un públic jove-adult, la intenció d'aquest
programa és proporcionar a la ciutat de Granollers nits amb espectacles de
varietats i amb entrada lliure amb grups semi-professionals i professionals.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

JUL-SET
GEN-MAR/ABRJUL/OCT-DES
JUL-SET

Recursos
Humans

Programadors/es, organitzadors/es

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 34 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de dinamització
Avaluació

Indicadors quanttatus

Actvitats programades, número d’assistents

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, difusió específca.

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.3 Premis i concursos

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat de fomentar el protagonisme juvenil en la cultura i oci
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Organització de concursos i entrega de premis en l’àmbit de la cultura i oci
coms Gra d’Or, Es Musica o el Mostra el teu talent.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació
Avaluació

2019

2020

2021

2022

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

MAR-JUN

MAR-JUN

MAR-JUN

MAR-JUN

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

JUL-SET

Recursos
Humans

Equip de dinamització

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut

Mecanismes de coord.

Reunions de coordinació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Esdeveniments organitzats, aspectes o produccions valorades

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió específca dels premis a través d’una convocatòria única.

117

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.4 Musik N Viu Concerts

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp25s Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la
població jove en matèria de cultura i oci.
Musik N Viu és un festval de música en directe que va néixer l'any 2005
fruit de la demanda de diverses enttats i grups de joves que reclamaven la
manca d'espais d'oci nocturn a la ciutat. L'objectu del festval és oferir els
joves una alternatva d'oci nocturn a l'estu, programada i gestonada
conjuntament amb les enttats, que aposta per la música en directe amb
una programació que, en conjunt, consttueixi una oferta atractva per als
joves i un espai adequat per a la celebració de concerts. La base que
enriqueix aquest projecte és el protagonisme que tenen les enttats com a
organitzadores del festval de tal manera que no només en són les
benefciàries, sinó també les responsables del bon funcionament del
festval, conjuntament amb el Servei de Joventut.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAI

GEN-MAI

GEN-MAI

GEN-MAI

Implementació

JUN-JUL

JUN-JUL

JUN-JUL

JUN-JUL

JUL

JUL

JUL

JUL

Avaluació

Recursos
Humans
Estructurals

Tècnics/es, enttats programadores.
Partda infrastructurass so i il·luminació, escenari, tanques, seguretat, etc.
Partda de suport a la programació de les enttats partcipants.
Població destnatària

Població de 17 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de Joventut i Enttats juvenils

Mecanismes de coord.

Comisisó Musik N Viu

Indicadors quanttatus

Avaluació
Número d’actvitats organitzades, número de joves i enttats implicades i
partcipants
Valoració tècnica

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

XXSS, Blog, Web, PIJ, PIDCES, Pla de comunicació del Musik N Viu.

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.5 Musik N Viu Kids

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp25s Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la
població jove en matèria de cultura i oci.
Actvitats i concerts enfocats a famílies amb la partcipació d’enttats de
lleure educatu i altres enttats.
Temporització

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

GEN-MAI

GEN-MAI

GEN-MAI

GEN-MAI

Implementació

JUN

JUN

JUN

JUN

Avaluació

JUL

JUL

JUL

JUL

Disseny

Humans
Estructurals

Recursos
Tècnics/es del Gra, enttats de lleure programadores i altres com Centres
Oberts, Centres cívics o l’Escola de Música.
Necessitats infrastructurals.
Partda de suport a la programació per a les enttats partcipants.
Població destnatària

Adreçat a infància.
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Nivell 1
Servei de joventut, enttats de lleure educatu, altres enttats, Centres cívics,
Aules d’estudi i l’Orquestra
Comisisó del Musik N Viu KIDS
Avaluació

Indicadors quanttatus

Actvitats desenvolupades, joves i enttats implicats, afuència de públic

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica i d’organització
Comunicació

Canals/estratègia

Difusió específca.
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4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.6 Oferta de cultura i oci als barris

Servei responsable

Joventut
Necessitat de descentralitzar l’oferta cultural i d’oci als barris a través de la
diagnosi del Pla Jove. Acció integral a aplicar a les actvitats del Servei de
Joventut.
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
OOp25s Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la
població jove en matèria de cultura i oci.
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Descentralització d’actvitats d’oci i cultura als barris de Granollers, oferint
una programació estable o rotatva d’actvitats, cercant la partcipació dels i
les joves dels barris i les enttats.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

-

SET

SET

SET

Implementació

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

-

JUL

JUL

JUL

Recursos
Humans

Programadors/es

Estructurals

Centres cívics i espai públic
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut i centres cívics

Mecanismes de coord.

Reunions interserveis.
Avaluació

Indicadors quanttatus

Actvitats desenvolupades, joves i enttats involucrades, afuència de públic

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica i d’organització
Comunicació

Canals/estratègia

XXSS, web, blog, centres cívics, PIJ, PIDCES, cartelleria

» F EM

XARXA -

P ROGRAMA

DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
Projecte

4.7 Taula d’oci nocturn

Servei responsable

Servei de Joventut
Arrel de la manca d’oferta d’oci nocturn pels joves i tal i com s’ha demanat
de manera reiterada a la diagnosi, cal un espai conjunt d’abordatge de l’oci
nocturn a on puguinj partcipar altres agents.
OE4s Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les
persones joves.
0e4- Promoure espais d’oci nocturn a Granollers, especialment pels més
joves.
OOp24s Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove
en matèria de cultura i oci.
OOp25s Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la
població jove en matèria de cultura i oci.
OOp26s Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de
cultura i oci i protagonisme.
Des de la NauB1, Joventut i enttats com Jovent Ignorat i/o Ausa s’expressa
la necessitat d’unir esforços amb l’objectu d’emprendre accions més enllà
del Musik N Viu o de les revetlles populars de Jovent Ignorat.
Temporització

Justfcació

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

Disseny
Implementació

2019

2020

2021

2022

GEN-MAR

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

ABR-DES

GEN-JUL/OC-DES

GEN-JUL/OCT-DES

GEN-JUL/OCT-DES

-

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Avaluació

Recursos
Humans

Tècnic/a de Nau B1, Tècnic de Joventut, Enttats juvenils implicades.

Estructurals

Segons el tpus d’acció. Nau B1, Gra, etc.
Població destnatària

Població de 14 a 17 i 18 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 2

Agents implicats

Joventut Nau B1 Jovent Ignorat (enttat) AUSA (enttat)

Mecanismes de coord.

Taula d’oci nocturn

Indicadors quanttatus

Avaluació
Nombre de propostes realitzades i partcipants en la organització i
assistència
Grau de satsfacció dels joves

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Difusió específca.
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» 5. P ROGRAMA

DE TREBALL TRANSVERSAL I COMUNICACIÓ

5. Programa de treball transversal i comunicació
Projecte

5.1 Fem Xarxa

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat de coordinar els actors i accions de les polítques de joventut
OE5s Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen
polítques de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
OOp29s Oferir recursos per a la promoció en competències de la població
juvenil.
Metodologia de treball transversal que cerca la sistemattzació de les
polítques de joventut desplegades de forma coordinada, a partr des
l’elaboració de ftxes de treball transversal on s’estableix el grau d’aquest i
les fgures de lideratge; compartr metodologies de treball, protocol
d’actuació, objectus, canals de comunicació i avaluació; establiment dels
camps d’acció de cada servei (grups d’edat, perfls socials, àmbits temàtcs;
formació sobre joventut i partcipació a agents i establiment de les bases de
l’observatori de la Joventut de Granollers.
Temporització

Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Equip de joventut

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Agents de les polítques de joventut al territori
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut; agents implicats a través de les ftxes/projectes.

Mecanismes de coord.

Reunió general de Servei

Indicadors quanttatus

Avaluació
Agents i serveis involucrats, accions acordades, seguiment d’implantació de
les accions
Valoració dels agents implicats

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Canals interns de l’Ajuntament, missatgeria, jornades.

5. Programa de treball transversal i comunicació
Projecte

5.2 Xarxa de referents ‘Antena Jove’

Servei responsable

Joventut
Necessitat de coordinar els i les referents juvenils.
Subprojecte vinculat a la Taula de les adolescències.
OE5s Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen
polítques de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.
OOp27s Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball
transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població
jove.
OOp28s Establir recursos o accions que facilitn la comunicació amb la
població jove de forma bidireccional i efectva.
Xarxa de referents juvenils (professionals, agents o persones joves) que
tnguin una incidència i coneixement clar sobre la població juvenils
coordinats a partr d’una metodologia de treball, canals de comunicació
estables, per tal d’optmitzar recursos, artcular la partcipació juvenil i
detectar i cobrir necessitats no detectades prèviament.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic

Objectu Operatus

Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

Disseny

ABR-JUN

GEN-MAR

Implementació

OCT-DES
-

Avaluació

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Recursos
Humans

Referents juvenils, independentment del servei on estguin

Estructurals

El Gra; formacions, material, etc.
Població destnatària

Referents juvenils
Treball transversal
Tipus de nivell
Agents implicats
Mecanismes de coord.

Indicadors quanttatus
Indicadors qualitatus

Canals/estratègia

Nivell 1
Professionals de joventut o amb vinculació, agents d’enttats, empreses i
persones joves referents
Xarxa de referents
Avaluació
Persones implicades, vinculació (professionals, membres enttats, joves),
sessions realitzades, acords establerts, acords impulsats.
Valoració membres de la xarxa
Comunicació
Canals interns de l’Ajuntament, formació, elements de gestó i difusió de
les actvitats i recursos adreçats a joves.
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5. Programa de treball transversal i comunicació
Projecte

5.3 Comunicació del Servei de joventut

Servei responsable

Joventut
Necessitat de seguir comunicant les accions desenvolupades pel servei a
través d’un Pla d’actuació.
OE5s Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen
polítques de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.
OOp28s Establir recursos o accions que facilitn la comunicació amb la
població jove de forma bidireccional i efectva.
Comunicació digital, a partr del web, Newsletter i xarxes socials; cercar la
implicació dels i les joves en la comunicació a partr de la comunicació
bidireccional; actualització del web del Gra i Pla de Comunicació anual.
Temporització

Justfcació
Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Avaluació

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

OCT-DES

Recursos
Humans

Referent de comunicació , Cap de comunicació

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Població de 12 a 35 anys
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut, Servei de comunicació i imatge

Mecanismes de coord.

Reunions de comunicació; avaluació del Pla d’actuació
Avaluació

Indicadors quanttatus

Comunicacions realitzades, feedback rebut, anàlisis seguiment virtual

Indicadors qualitatus

Valoració tècnica i de la població jove
Comunicació

Canals/estratègia

-

5. Programa de treball transversal i comunicació
Projecte

5.4 Pla de formació a professionals de joventut

Servei responsable

Joventut

Justfcació

Necessitat de promocionar el coneixement i la promoció interna al Servei
OE5s Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen
polítques de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.
OOp29s Oferir recursos per a la promoció en competències de la població
juvenil.

Objectu Estratègic
Objectu Operatus
Descripció tècnica de les
actuacions

Diferents càpsules formatves dirigides a l’equip del Servei de joventut
Temporització
2019

2020

2021

2022

Disseny

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

ABR-JUN

Implementació

OCT-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

GEN-MAR

GEN-MAR

GEN-MAR

Avaluació

Recursos
Humans

Formadors/s

Estructurals

El Gra
Població destnatària

Equip del Servei de joventut
Treball transversal
Tipus de nivell

Nivell 1

Agents implicats

Servei de joventut

Mecanismes de coord.

-

Indicadors quanttatus

Avaluació
Formacions realitzades, temàtques, assistència, grau d’aplicació del
coneixement generat
Valoració de les formacions

Indicadors qualitatus

Comunicació
Canals/estratègia

Canals de comunicació interna
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5. LA SISTEMATITZACIÓ DEL PLA
La sistemattzació del Pla suposa la síntesi de tots els projectes presentats, per tal d’obtenir-ne
una visió panoràmica. En aquest apartat es mostraran tots els projectes d’acord amb la
temporització, la franja d’edat a qui es destna els projectes i els agents implicats en els
projectes.

 TEMPORITZACIÓ
A contnuació es mostra la sistemattzació de la temporització, concretament de la
implementació; la taula permet obtenir-ne una visió general.
1. Programa de suport a l'emancipació juvenil
ID

Projectes

2019

2020

2021

2022

1.1

Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a Insttuts

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.2

Xerrades d’emancipació del Gra

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.3

Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.4

OJVO- Servei informació generalista

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.5

Comissió de transicions educatves Consell de la Formació Professional de
Granollers (CFPG)

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.6

Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra

DES-JUN

DES-JUN

DES-JUN

DES-JUN

1.7

Xarxa TET

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.8

OJVO-Servei de treball

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.9

OJVO-Servei de mobilitat internacional

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.10

OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.11

Programa de Joves en pràctques

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.12

Projectes singulars SOC

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.13

Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge (serveis)

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.14

Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.15

Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.16

Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra)

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

1.17

Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2019

2020

2021

2022

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

JUL

JUL

JUL

JUL

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

ABR-JUNY

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
ID

Projectes

2.1

Cursos i tallers +16

2.2

Itneraris d’estu

2.3

Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu

GEN-DES

2.4

Programa 360s Projecte Etcètera (12-16)

GEN-JUN I GEN-JUN I GEN-JUN I GEN-JUN I
OCT-DES
OCT-DES OCT-DES
OCT-DES

2.5

Programa 360s Treball amb famílies

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.6

Programa 360s Taula tècnica adolescències

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.7

Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.8

Actvitats de prevenció i sensibilització per a joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.9

Assessorament per a joves i a centres educatus

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.10

Trobada de defensores i defensores dels Drets Humans

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

-

2.11

Caminada ciutadana

MAR-ABR

MAR-ABR

MAR-ABR

MAR-ABR

2.12

Actvitat amb alumnat de 2n de Btx

GEN-JUN/ GEN-JUN/ GEN-JUN/ GEN-JUN/
OCT A DES OCT A DES OCT A DES OCT A DES

2.13

Joves nouvinguts 16-18

2.14

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a través d’una prospecció del
que estan fent a altres municipis

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.15

Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la biblioteca

OCT-DES

GEN A
JUN/OCT
A DES

GEN A
JUN/OCT
A DES

GEN A
JUN/OCT
A DES

2.16

Joves productors

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.17

Públic secret

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.18

Museu jove

ABR-JUN

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.19
2.20

ABR-JUN

Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model energètc
GEN-DES
sostenible a Granollers
Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del Parc del Congost i del
Torras Villà

2.21

Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació no formal

GEN-DES

GEN-DES

OCT-DES

2.22

Incorporar perspectva de gènere programes formatus

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.23

Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat

GEN-DES

GEN-DES

2.24

Coenzims

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.25

SIAD DP

ABRI-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.26

Punt G

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.27

Actvitats preventves Drogues

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.28

Actvitats preventves Pantalles

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.29

Concurs Sobrepantalles

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.30

Promoure la Targeta Transport T-Estudiant

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.31

Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de mobilitat personal.

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.32

Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-nos»

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2.33

Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones d’oci

GEN-DES

GEN-DES

SET-DES

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
ID

Projectes

3.1

Programa PIDCES ( servei d’informació)

3.2

Programa PIDCES ( foment partcipació estudiantl)

2019

2020

2021

2022

GEN-JUN/
SEP-DES
GEN-JUN/
SEP-DES

GEN-JUN/
SEP-DES
GEN-JUN/
SEP-DES

GEN-JUN/
SEP-DES
GEN-JUN/
SEP-DES

GEN-JUN/
SEP-DES
GEN-JUN/
SEP-DES
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3.3

Suport a Iniciatves Juvenils

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.4

Suport puntual a enttats i grups de joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.5

Subvencions a enttats i grups joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.6

Servei de cessió de sales El Gra i residència d’enttats i grups juvenils

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.7

Impuls partcipació noies joves

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.8

Impuls partcipació joves amb diversitat funcional

SET-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.9

Programa PIDCES, Projecte DINAMOs projecte educatu en el marc desl
PIDCES.

-

SET-JUN

SET-JUN

SET-JUN

3.10

El voluntariat té un punt, la joventut té un punt

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.11

Programa 360s Fòrum jove

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

3.12

Accions em medi obert amb jovess prospecció de grups de joves

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

2019

2020

2021

2022

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
ID

Projectes

GENGENGENGENMAR/ABR- MAR/ABR- MAR/ABR- MAR/ABRJUL/OCT- JUL/OCT- JUL/OCT- JUL/OCTDES
DES
DES
DES
GENGENGENGENMAR/ABR- MAR/ABR- MAR/ABR- MAR/ABRJUL/OCT- JUL/OCT- JUL/OCT- JUL/OCTDES
DES
DES
DES

4.1

Actvitats obertes

4.2

Dnit

4.3

Premis i concursos

MAR-JUN

MAR-JUN

MAR-JUN

MAR-JUN

4.4

Musik N Viu Concerts

JUN-JUL

JUN-JUL

JUN-JUL

JUN-JUL

4.5

Musik N Viu Kids

JUN

JUN

JUN

JUN

4.6

Oferta de cultura i oci als barris

-

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

4.7

Taula d’oci nocturn

ABR-DES

GEN-JUL/
OC-DES

GEN-JUL/
OCT-DES

GEN-JUL/
OCT-DES

Projectes

2019

2020

2021

2022

5.1

Fem Xarxa

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

5.2

Xarxa de referents ‘Antena Jove’

OCT-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

5.3

Comunicació del Servei de joventut

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

5.4

Pla de formació a professionals de joventut

OCT-DES

GEN-DES

GEN-DES

GEN-DES

5. Programa de treball transversal i comunicació
ID

 EDAT
A contnuació es mostra el nombre de projectes dirigits 4 a la població menor i major d’edat 5,
segmentades per programes. El programa 1 està més enfocat a la població de 18 a 35 anys que
a la de 12 a 17 anys; el programa 2 ─que aglutna un conjunt més alt de projectes─, està
lleugerament més dirigit a la població de 12 a 17 anys que a la major d’edat; el programa 3 està
clarament enfocat a la població menor d’edat, si bé alguns projectes s’adrecen a la població de
majors d’edat; el programa 4 pràctcament ofereix el mateix nombre de projectes als i les joves
de diverses edats; per últm, el programa 5, ─ pràctcament metodològic i de caràcter tècnic─
disposa d’un projecte enfocat tant a menors com a majors d’edat.

Gràfc 1: Projectes dirigits a joves de 12 a 17 anys i/o a joves de 18 a 35 anysr, segmentats per Programes
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 AGENTS
La següent taula mostra els serveis responsables dels projectes del Pla Jove i els agents implicats
─que hi col·laboren d’una manera més directa o indirecta.
Abans es mostra la quanttat de projectes als quals s’impliquen ─directament o indirectament─
els diferents agents, sense tenir en compte els que únicament partcipen en un sol projecte. El
Servei d’Igualtat és el que més projectes té associats, seguit de Can Jonch, Cultura, Partcipació
(d’enttats, en un sentt ampli), Promoció Econòmica o Salut.

4
Quan un projecte cobreix el total de la població juvenil o la pràctca totalitat, es
considera com un projecte adreçat tant a menors d’edat com a majors d’edat, per tant el projecte es
compta per duplicat.
5
Per tal d’establir si un projecte està adreçat a menors o majors d’edat, s’ha fet la
mitjana entre l’edat mínima i màxima de la població a la qual s’adreça ─establint si es troba per sobre o
per sota dels 18 anys─, atès que les edats mínimes i màximes de cada projecte varien.
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Projectes
Acció uerriuorial
Servei retpontable
Partcipació
Medi ambienu
Inttugut
Direcció de Jovenugu
TAG
Habiuaune
Edgcació
Cenuret cívict
Serveit Socialt
Roca Umberu
Mobiliuau
CCVO
Àrea terveit a la pertona
Salgu
Promoció econòmica
Entuaut
Cglugra
Can Jonch
Ingaluau
0

1

2

3

4

5

6

7

1. Programa de suport a l'emancipació juvenil
ID

Projectes

Servei responsable

1.1 Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a Insttuts

Joventut

1.2 Xerrades d’emancipació del Gra

Joventut

1.3 Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica

Joventut

1.4 OJVO- Servei informació generalista
1.5

Comissió de transicions educatves Consell de la Formació
Professional de Granollers (CFPG)

1.6 Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra
1.7 Xarxa TET
1.8 OJVO-Servei de treball
1.9 OJVO-Servei de mobilitat internacional
1.10 OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil

Agents implicats

Xarxa TET

Conveni CCVO & Ajuntament Servei de Joventut i Direcció
de Granollers
de Joventut
Consell Municipal de la
Joventut, Enttats
Formació Professional a
orientadores i Enttats
Granollers
promotores de cursos
Joventut

Biblioteca i Roca Umbert

Coordinació de 2n grau
Joventut, Educació, Serveis
serveis municipals
Socials i Promoció Econòmica
Conveni CCVO & Ajuntament Servei de Joventut i Direcció
de Granollers
de Joventut
Conveni CCVO & Ajuntament
Empresa especialista
de Granollers
Promoció econòmica, Servei
Conveni CCVO & Ajuntament
Ocupació de Catalunya i
de Granollers
Servei de joventut

1.11 Programa de Joves en pràctques

Promoció econòmica

Servei de joventut

1.12 Projectes singulars SOC

Promoció econòmica

Servei de joventut

Habitatge

Servei de joventut

1.13

Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge
(serveis)

1.14 Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves

Habitatge

Servei de joventut

1.15 Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu

Habitatge

Servei de joventut

1.16 Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra)

Igualtat

Servei de joventut

1.17 Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves

Igualtat

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu
ID

Projectes

Servei responsable

2.1 Cursos i tallers +16

Joventut

2.2 Itneraris d’estu

Joventut

2.3 Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu

Joventut

2.4 Programa 360s Projecte Etcètera (12-16)

Àrea serveis a la persona

2.5 Programa 360s Treball amb famílies

Àrea serveis a la persona

2.6 Programa 360s Taula tècnica adolescències

Àrea serveis a la persona

2.7 Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents

Partcipació, Centres cívics

2.8 Actvitats de prevenció i sensibilització per a joves

Can Jonch

2.9 Assessorament per a joves i a centres educatus

Can Jonch

2.10 Trobada de defensores i defensores dels Drets Humans

Can Jonch

2.11 Caminada ciutadana

Can Jonch

2.12 Actvitat amb alumnat de 2n de Btx

Can Jonch

Agents implicats

Roca Umbert

Servei de joventut

Servei d’Acollida

Servei de joventut, Servei
d’educació, Servei de
promoció econòmica i
Serveis socials

Esports

Servei de joventut

Museu de la Ciència

Servei de joventut

2.16 Joves productors

TAG

Cultura i Servei de joventut

2.17 Públic secret

TAG

Cultura i Servei de joventut

2.18 Museu jove

Museu de Granollers

2.13 Joves nouvinguts 16-18
Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a través
d’una prospecció del que estan fent a altres municipis
Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la
2.15
biblioteca
2.14

Servei de cultura i Servei de
joventut
Servei de Cultura i joventut i
el Servei d’Educació.
Assessorament externs
Granollers en Transició.
Enttat associadas Joves pel
Clima
Servei de Joventut, Espais
Verds, puntualment Obres i
projectes

2.19

Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model
energètc sostenible a Granollers

Medi ambient

2.20

Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del Parc
del Congost i del Torras Villà

Medi ambient

2.21

Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació no
formal

Igualtat

Igualtat

2.22 Incorporar perspectva de gènere programes formatus

Igualtat

Servei de joventut

2.23 Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat

Igualtat

Servei de joventut

TAG

Cultura i Servei de joventut

2.24 Coenzims
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2.25 SIAD DP

Salut

2.26 Punt G

Salut

2.27 Actvitats preventves Drogues

Salut

2.28 Actvitats preventves Pantalles

Salut

2.29 Concurs Sobrepantalles

Salut

Servei de Joventut

Mobilitat

TransGran

Mobilitat

Servei de Joventut

2.32 Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-nos»

Mobilitat

Servei de Joventut

2.33 Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones d’oci

Mobilitat

TMB

3.1 Programa PIDCES ( servei d’informació)

Joventut

Insttuts

3.2 Programa PIDCES ( foment partcipació estudiantl)

Joventut

Insttuts

3.3 Suport a Iniciatves Juvenils

Joventut

3.4 Suport puntual a enttats i grups de joves

Joventut

3.5 Subvencions a enttats i grups joves

Joventut

3.6 Servei de cessió de sales El Gra i residència d’enttats i grups juvenils

Joventut

3.7 Impuls partcipació noies joves

Joventut

3.8 Impuls partcipació joves amb diversitat funcional

Joventut

Serveis Socials-SIRIUS,
enttats diversitat funcional,
CREDA, Fundació APADIS

Joventut

Altres serveis municipals

Partcipació -Punt del
Voluntariat

Servei de joventut

2.30 Promoure la Targeta Transport T-Estudiant
2.31

Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de mobilitat
personal.

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil
ID

3.9

Projectes

Programa PIDCES, Projecte DINAMOs projecte educatu en el marc
desl PIDCES.

3.10 El voluntariat té un punt, la joventut té un punt
3.11 Programa 360s Fòrum jove
3.12 Accions em medi obert amb jovess prospecció de grups de joves

Àrea de serveis a la persona
Serveis Socials, Roca Umbert- Acció territorial i Servei de
Fàbrica de les arts
joventut

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu
ID

Projectes

4.1 Actvitats obertes

Joventut

Enttats, grups de joves

4.2 Dnit

Joventut

4.3 Premis i concursos

Joventut

4.4 Musik N Viu Concerts

Joventut

Enttats juvenils

4.5 Musik N Viu Kids

Joventut

Enttats de lleure educatu,
altres enttats, Centres cívics,
Aules d’estudi i l’Orquestra

4.6 Oferta de cultura i oci als barris

Joventut

Centres cívics

4.7 Taula d’oci nocturn

Joventut

Nau B1 Jovent Ignorat
(enttat) AUSA (enttat)

5. Programa de treball transversal i comunicació
ID

Projectes

5.1 Fem Xarxa

Joventut

5.2 Xarxa de referents ‘Antena Jove’

Joventut

5.3 Comunicació del Servei de joventut

Joventut

5.4 Pla de formació a professionals de joventut

Joventut

Agents implicats a través de
les ftxes/projectes
Professionals de joventut o
amb vinculació, agents
d’enttats, empreses i
persones joves referents
Servei de comunicació i
imatge
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6. ELS RECURSOS DEL PLA
Recursos humans
El Servei de Joventut compta amb un ampli equip de professionals que impulsen les polítques
de joventut al municipi. Hi ha dues categories essencials a l’hora de considerar els recursos
humanss el personal de plantlla, compost per dues persones, i el personal contractat per obra i
servei d’una empresa externa, que són cinc persones i la previsió d’una addicional en l’inici del
Pla.
Taula 17: Recursos humansr, personal en plantlla

PERSONAL EN PLANTILLA
Categoria professional

Grup
professional

Hores de
dedicació

% horari dedicat a Joventut

Cap d’Àrea

Assessor

4,5

12%

Cap de Servei

A2

15

40%

Tècnic de Joventut

A2

37,5

100%

Auxiliar administratva

C2

37,5

100%

Taula 18: Recursos humansr, personal contractat d’obra i servei

PERSONAL CONTRACTAT D’OBRA I SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROGRAMA O PROJECTE CONCRET
Lloc
de
trebal
l

Categoria professional

Hores de
dedicació

Empresa

GRA

Coord. actvitats i projectes

35

Doble Via

GRA

Coord. actvitats i projectes

35

Doble Via

GRA

Dinamitzador/ora

35

Doble Via

Ofcina jove i serveis
d’emancipació
Formació, territori i
comunicació
PIDCES i suport a iniciatves

GRA

Dinamitzador/ora

35

Doble Via

PIDCES i suport a iniciatves

GRA

Coord. actvitats i projectes

30

Doble Via

Projecte Etcètera
(Educació 360)

Projecte

Taula 19: Recursos humansr, personal necessari per al desenvolupament del projecte

PROVISIÓ DEL PERSONAL NECESSARI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA JOVE
Lloc de
treball

Categoria professional

Hores de
dedicació

% Horari dedicat a
Joventut

GRA

Coord. actvitats i projectes

35

100%

GRA

Coord. actvitats i projectes

35

100%

GRA

Dinamitzador/ora

35

100%

GRA

Dinamitzador/ora

35

100%

GRA

Coord. actvitats i projectes

30

100%

GRA

Referent
Projecte Fem-xarxa

Previsió
15-20

100%

Projecte/ Programa
Ofcina jove i serveis
d’emancipació
Formació, territori i
comunicació
PIDCES i suport a
iniciatves
PIDCES i suport a
iniciatves
Projecte Etcètera
(Educació 360)
Desenvolupament
treball transversal

Recursos funcionals
Com s’ha esmentat Granollers compta amb un equipament juvenil, el Gra; no disposa d’altres
equipaments d’ús exclusivament juvenil.
Taula 20: Equipament juvenil

EQUIPAMEN
T

El Gra

DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
S

El GRA és un equipament públic obert a tots els joves de
la ciutat que té la voluntat de donar suport i d'assessorar
en el seu procés d'emancipació individual i col·lectva, i
Joves 12que propugna la igualtat, el respecte entre tots els seus 35
membres i el rebuig de qualsevol forma de violència,
marginació, intolerància i discriminació.

RÈGIM

Públic

Recursos econòmics
El pressupost de joventut s’ha mantngut per sota de l’1% des de 2007 fns a l’actualitat, i ha
presentat una disminució des dels primers anys fns al 2014; més endavant, mostra un augment
fns al 2016 i una estabilització posterior. Cal tenir en compte que de 2007 a 2009, l’augment
pressupostari s’atribueix a la construcció de l’equipament jove.
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Taula 21: Evolució del pressupost de l’Ajuntament de Granollers i del Servei de Joventut
Pressupost total
consolidat

Any

Ajuntament de
Granollers

Pressupost consolidat

INVERSIÓ

Despesa
Ordinària

Servei de joventut

Pressupost despeses ordinàries del
servei

% sobre
el total
despesa
ordinàri
a

2007

102.060.514,53 €

38.851.130,58 €

63.209.383,95 €

F2 Servei Joventut
(inclou infància)

533.299,24 €

0,84%

2008

97.375.724,06 €

28.560.229,14 €

68.815.494,92 €

G62 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

471.452,28 €

0,69%

473.026,96 €

0,64%

2009

103.968.921,01 €

29.545.101,31 €

74.423.819,70 €

G62 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

2010

99.693.651,47 €

26.762.589,78 €

72.931.061,69 €

G62 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

428.867,47 €

0,59%

2011

83.295.595,56 €

11.106.872,68 €

72.188.722,88 €

G62 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

418.154,57 €

0,58%

2012

78.446.987,39 €

6.939.509,00 €

71.507.478,39 €

H44 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

398.562,03 €

0,56%

2013

76.995.827,30 €

5.792.600,00 €

71.203.227,30 €

H44 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

413.544,89 €

0,58%

2014

83.287.930,18 €

6.339.620,00 €

76.948.310,18 €

H44 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

405.084,54 €

0,53%

2015

74.984.534,24 €

5.219.620,12 €

69.764.914,12 €

H44 SERVEI DE
JOVENTUT (inclou
infància)

400.867,60 €

0,57%

450.167,50 €

0,64%

459.908,00 €

0,64%

473.150,05 €

0,63%

2016

76.952.562,09 €

6.376.129,36 €

70.576.432,73 €

2017

80.739.344,38 €

8.896.150,00 €

71.843.194,38 €

2018

83.811.990,62 €

9.200.000,00 €

74.611.990,62 €

J4320 SERVEI
JOVENTUT
(Subprogrames:
33720/33724/33710/33
721/33722/33723)
J4320 SERVEI
JOVENTUT
(Subprogrames:
33720/33724/33710/33
721/33722/33723)
J4320 SERVEI
JOVENTUT
(Subprogrames:
33720/33724/33710/33
721/33722/33723)

Inversió Servei de
Joventut

847.500,00 €

F720 .
31310 .
62217
EQUIPA
MENT
PER A
JOVES
PL.
ESGLÉS
IA

140.000,00 €

G620 .
31310 .
62217
EDIFICI
GRA

Gràfc 2s Evolució del pressupost de l’Ajuntament de Granollers i del Servei de Joventut
90.000.000,00 €

0,90%

80.000.000,00 €

0,80%

70.000.000,00 €

0,70%

60.000.000,00 €

0,60%

50.000.000,00 €

0,50%

40.000.000,00 €

0,40%

30.000.000,00 €

0,30%

20.000.000,00 €

0,20%

10.000.000,00 €

0,10%

0,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Detpeta
Ordinària Ajgnuamenu

0,00%

% tobre el uoual detpeta ordinària

Taula 22: Pressupost de cultura i joventut 2018r, Ingressos
J43

CULTURA I JOVENTUT

261.718,01

J4312

Equipaments culturals

1.020,00

J4312 . 34200

PREU PUBLIC FORMACIO EN TIC

1.000,00

J4312 . 36072

VENDA FOTOCOPIES BIBLIOTECA C.PEDRALS

10

J4312 . 36073

VENDA FOTOCOPIES BIBL.ROCA UMBERT

10

TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

1.020,00

J4321

Programes i equipaments de joventut

103.598,01

J4321 . 31232

TAXA ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUT

15.000,00

J4321 . 34002

PREU CURSOS INFANCIA I JOVENTUT

7.500,00

TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

22.500,00

J4321 . 45014

GENERALITAT INFANCIA I JOVENTUT

18.000,00

J4321 . 45017

GENERALITAT PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

26.398,01

J4321 . 46111

DIPUTACIO SERVEI DE JOVENTUT

10.000,00

J4321 . 46500

CCVOR FORMACIO LLEURE INFANTIL

2.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

56.398,01

J4321 . 54103

ARRENDAMENT CASA COLÒNIES ROQUES BLANQUES

20.500,00

J4321 . 55003

CONCESSIO SERVEI BAR GRA

4.200,00

INGRESSOS PATRIMONIALS
24.700,00
Fonts ttpss//seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2840_1.pdf

137

Taula 23: Despeses servei de Joventut de Granollers

Any
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Codi
J4101/32610/22699
J4311/33430/48335
J4320/33720/20301
J4320/33720/22502
J4320/33720/22699
J4320/33720/22706
J4320/33720/22799
J4320/33720/23020
J4320/33720/23120
J4321/33710/22706
J4321/33721/21200
J4321/33721/21300
J4321/33721/21302
J4321/33721/21303
J4321/33721/22001
J4321/33721/22100
J4321/33721/22101
J4321/33721/22102
J4321/33721/22609
J4321/33721/22699
J4321/33721/22700
J4321/33722/22602
J4321/33722/22609
J4321/33722/22699
J4321/33722/22706
J4321/33722/22707
J4321/33722/48100
J4321/33722/48202
J4321/33722/48253
J4321/33722/48256
J4321/33722/48258
J4321/33722/48708
J4321/33723/20300
J4321/33723/22602
J4321/33723/22699
J4321/33723/22701
J4321/33723/48251
J4321/33723/48315

Descripció
ALTRES DESPESES ESCOLA A TEMPS COMPLET
SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES DE GRANOLLERS
ARRENDAMENT FONT D'AIGUA JOVENTUT
IMPOSTOS LOCALS ROQUES BLANQUES
ALTRES DESPESES GRAL.ADM.JOVENTUT
PLA JOVE DE GRANOLLERS
TREBALLS EMPRESES JOVENTUT
DIETES PERSONAL GRAL.ADM.JOVENTUT
LOCOMOCIO GRAL.ADM.JOVENTUT
ESTUDIS I TREBALLS ITINERARIS ESTIU
MANTENIMENT EDIFICI GRA
MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE GRA
SERVEIS IMPRESSIO GRA
MANTENIM.CLIMATITZACIO GRA
PREMSA,LLIBRES I ALTRES GRA
ENERGIA ELECTRICA GRA
AIGUA GRA
GAS GRA
ACTIVITATS GRA
ALTRES DESPESES GRA
TREBALLS NETEJA GRA
PUBLICITAT I PROPAGANDA DINAMITZACIÓ JUVENIL
ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL
ALTRES DESPESES DINAMITZACIÓ JUVENIL
SALES D'ESTUDI DINAMITZACIÓ JUVENIL
FORMACIO DINAMITZACIÓ JUVENIL
PREMIS I BEQUES DINAMITZACIÓ JUVENIL
SUBVENCIÓ ESPLAI GUAI DE PALOU
SUBVENCIÓ PARDALS I COLONIES PARRÒQUIA SANT ESTEVE
SUBVENCIÓ JOVENT IGNORAT
SUBVENCIÓ ESPLAI D'ASSÍS
SUBVENCIÓ ESTEL DEL MATÍ
ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS MUSIK N VIU
DIFUSIÓ MUSIK N VIU
ALTRES DESPESES MUSIK N VIU
TREBALLS SEGURETAT MUSIK N VIU
SUBVENCIÓ ENTITATS PROGRAMADORES MUSIK N VIU
SUBVENCIO DIABLES DE GRANOLLERS MUSIK N VIU
Total

Previsió
52.000,00 €
0,00 €
450,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
0,00 €
135.000,00 €
400,00 €
400,00 €
18.000,00 €
3.500,00 €
3.150,00 €
1.650,00 €
1.600,00 €
1.000,00 €
21.000,00 €
900,00 €
6.000,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
16.750,00 €
3.800,00 €
21.250,00 €
2.700,00 €
17.500,00 €
15.500,00 €
2.500,00 €
5.500,00 €
3.500,00 €
600,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
37.500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
8.800,00 €
26.000,00 €
0,00 €
425.750,00 €

ANNEX
 ANÀLISI DE COMUNICACIÓ (AMPLIAT)
A contnuació es presenten les dades de comunicació a partr d’informes facilitats pel Servei de
Joventut.
Web el Gra www.grajove.cat
Entre l’1 de gener i el 17 de juny de 2018, el nombre de pàgines visitades indica un patró
estable, sense superar les 500 visualitzacions en cap cas. Durant aquest període s’ha visitat
31.042 pàgines, 23.987 si tenim en compte les visualitzacions úniques, amb un temps mitjà d’un
minut i mig; el 52% de les visites únicament s’han basat en una pàgina, sense navegar pel web.

Font: Informe Google Analitycs

Del total de pàgines visualitzades, el 22% se centra a la pàgina d’inici i el 21%, a la pàgina de
formació i actvitats, que és l’àmbit que més interès desperta.

Font: Informe Google Analitycs
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Durant el mateix període s’ha registrat 8.607 usuaris, dels quals un 83% són nous i un 17%, que
han retornat; cada usuari ha fet 1,44 sessions de mitjana, ha visitat 2,5 pàgines per sessió i hi ha
destnant 2 minuts i 21 segons de mitjana. Durant el curs 2016-2017, les sessions noves van
representar el 66% i les repetdes, el 34%.

Font: Informe Google Analitycs
Mailing de l’Ofcina de Comunicació (OC) i newsleter
L’any 2016 es van comptabilitzar 44 enviaments de newsleterr, l’enviament setmanal on es
recorden actvitats; a la vegada, es van fer 7 enviaments de mailing. L’evolució històrica
d’ambdós mitjans mostra una disminució dels inscrits o usuaris en els darrers anys.

Font: Memòria del Servei de Joventut (apartat Ofcina de Comunicació)

Font: Memòria del Servei de Joventut (apartat Ofcina de Comunicació)

Canal de Youtube
Tots els vídeos de les actvitats programades es pengen al canal de Youtube. Els darrers anys
s’han penjat de mitjana 31,5 vídeos, amb una mitjana de 1.371,3 visualitzacions. El darrer any
ha tngut un nombre similar de vídeos penjats, però amb menys visualitzacions. Es ressalta que
els vídeos amb més visualitzacions són els protagonitzats per joves.

Font: Memòria del Servei de Joventut (apartat Ofcina de Comunicació)
Instagram
El canal d’Instagram es va obrir el maig de 2017; no es disposa de dades actualitzades.
Facebook
El Gra té una pàgina de Facebook, amb un total de 2.287 m’agrada; el 59% són joves de sexe
femení. Els usuaris que més consulten aquest canal són joves entre 13 i 17 anys, seguit dels de
18 a 24 anys.
Twitter
El Twitter del Gra es va crear l’any 2010. La comparatva entre el curs 2015-2016 i el curs 20162017 mostra un augment en la majoria d’indicadors; segons es desprèn de l’informe original, al
llarg del darrer curs ha esdevingut una eina útl i s’ha aconseguit una major interacció.

Font: Informe de valoraciór, comunicació 2017-2018
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 SESSIONS PARTICIPADES
» S ESSIÓ

TÈCNICA

El 18 de juny de 2018 es va fer la primera sessió tècnica del disseny del Pla Jove amb
l’assistència d’unes 13 professionals, tècniques municipals d’altres serveis. Durant la sessió es
van presentar els resultats més rellevants obtnguts a través de la diagnosi del Pla i es va
debatre sobre els principis acordats durant la sessió de plantejament de l’1 de juny del mateix
any. A contnuació es detallen les aportacions més rellevants de la sessió.
En referència a la Missió i Objectus del Pla anterior (2013-2016) s’estableix que cal fer una
defnició més acurada i compartda de conceptes que poden resultar confosos per a altres
professionals o serveis, uns conceptes que han de vincular-se a la Missió i als Objectus. Alhora
s’exposa que la missió del Pla Jove ha de preveure els objectus fnals que es plantegen en clau
d’escenari ideal, però a l’hora també ha de comptar amb objectus operatus capaços d’establirse d’una manera clara i realista.
Per tal de ser coherents amb els principis del Servei, la Missió i els Objectus del Pla, han de tenir
en compte els diferents perfls juvenilss els grups d’edat, el gènere, el territori, el moment vital,
la trajectòria juvenil o els espais que fan servir. En especial es fa esment a les trajectòries
juvenils com a variable a tenir present, atès que moltes de les desigualtats socials s’ocasionen o
consoliden en l’etapa juvenil i determinades trajectòries juvenils. Per tant, s’exposa que els
serveis municipals han de prevenir la reproducció de les esmentades desigualtats.
Se subratlla la necessitat de tenir en compte els diferents espais d’actuació en els objectus del
Pla per tal de no obviar espais, agents o perspectves rellevants en les polítques juvenils.
Pel que fa a la valoració dels i les partcipants en referència als eixos i programes proposats,
s’esmenta que cal que els ttols siguin apropiats pels serveis que treballen amb Joventut. Alhora
cal tenir present que l’estructura d’eixos i programes no suposa una organització basada en
l’àmbit d’actuació, és a dir temàtca, sinó que suposa una organització per projectes, on es
destaca l’agent o espai on es desenvolupa l’actuació i no l’àmbit temàtc, atès que es posa
èmfasi en el treball transversal.
La partcipació juvenil és un dels eixos destacats en l’esquema; s’esmenta que aquesta
partcipació ha de comptar amb els interessos i voluntats juvenils i tenir present la partcipació
actva. Alhora s’exemplifca aquest treball a partr d’agents que en altres espais o moments han
pogut tenir un paper secundari en les polítques juvenils o de partcipació.
Per últm, es tracta el treball transversal; s’esmenta que cal establir els àmbits en què cada
servei té incidència per tal de crear estratègies conjuntes en referència a les actuacions que
incideixen en competències de diferents àrees. De la mateixa manera, el Pla Jove ha de comptar
amb la defnició operatva de les actuacions, i establir el treball transversal i el grau i tpologia de
col·laboració de cada servei.
Elements a tenir en comptes
Apoderament va abans que emancipació.

Projectes vitals no ha d’anar a missió, però sí a objectus.
Els objectus han d’incloure el fet de garantr la igualtat d’oportunitats.
Fora de l’escola s’ha de tenir també en compte als objectus de l’àmbit educatu.
Es planteja vincular els objectus amb els Objectus de Desenvolupament Sostenible (ODS) del
PNUD de l’ONU agenda 2020-2030 i posar l’èmfasi en la reducció de les desigualtats; no genera
consens total.
Salut no es veu en l’esquema dels eixos, emancipació hauria de ser acompanyament o
autonomia personal.
Fan falta espais d’interacció entre els i les joves a l’hora de tractar aspectes com drogues,
sexualitat, etc.
S’explica que el concepte d’interseccionalitat és més apropiat que el d’inclusió (com a element
transversal dels eixos i programes); diversitat també es qüestona.

» S ESSIÓ

AMB JOVES

La sessió amb joves es va celebrar el 28 de setembre de 2018, amb 6 partcipants d’enttats de
lleure i polítques de 17 a 26 anys. Durant la sessió se’ls va presentar els principals resultats de la
diagnosi i es va debatre sobre les polítques necessàries a implementar per tal de donar
resposta a les necessitats i problemàtques presentades.
Per tal de captar els àmbits més prioritzats entre la població jove partcipant, es demana als i les
joves que marquin quins àmbits consideren més rellevants a l’hora de dur a terme polítques
juvenils per cobrir les necessitats i problemàtques detectades durant la diagnosi. Les persones
partcipants concentren les seves prioritzacions en l’àmbit de cultura i oci, atès la manca
d’actvitats de lleure o el coneixement i la manca d’espais de trobada.
SUPORT A L’EMANCIPACIÓ
Salut
Ha mancat una educació emocional durant l’etapa juvenil, una educació que ha estat rebuda a
partr de l’àmbit familiar. S’ha de generar espais de confança amb els i les joves per tal de
fomentar aquesta educació o acompanyament emocional, enfocat al cicles de vida. Aquest
suport s’ha de donar tant a grups grans a partr de formacions o tallers, com en espais
personalitzats i individuals. L’aspecte emocional s’ha d’oferir des de la primera edat, tot i això hi
ha el risc d’obtenir una baixa partcipació pel desinterès dels i les joves.
Hi ha serveis de suport, per exemple, a les dones. Es proposa que s’ofereixi suport emocional als
CAP o a altres espais, com al Servei de Salut i a l’escola. Cal que es generin referents propers en
l’àmbit de l’acompanyament i orientació en matèria d’emancipació.
Assessorament
Hi hauria d’haver un espai d’assessorament a l’INS (emocional, sexual, drogues) que tngui
caràcter preventu abans de les edats de risc. Aquests assessoraments no han de ser prohibitus
i no han de ser des d’un punt de vista únicament masculí.
Establir un punt fx per al Punt G, un espai conegut, estable, contnu, cèntric visible.
143

Esport
El municipi disposa d’equipaments esportus, però destnats només als socis; hi ha una
percepció de manca de pistes esportves obertes a la població. Una possibilitat és que es
conformin equips no federats per partcipar a les lligues de diferents esports. Es proposa que
s’habilitn els espais existents per a la pràctca d’esport no federat o més pats oberts als centres
educatus municipals.
Gènere
S’argumenta que pel que fa a polítques per al foment d’igualtat de gènere o LGTIB, a part de fer
campanyes de conscienciació puntuals, també hi hagi actvitats o recursos estables, o que
s’incorpori la perspectva de manera transversal als diferents àmbits municipals.
Altres temes
Més actvitats d’assessorament o punts d’informació juvenil en l’àmbit de l’emancipació.
Inclusió i cohesió
Es demana més preponderància i reconeixement a la diversitat cultural del municipi; es parla d’
establir accions per facilitar el foment de la cohesió i inclusió cultural, i de fomentar la
partcipació d’aquestes persones, per exemple en enttats de lleure per tal d’evitar la segregació
de les persones membres de les enttats pel seu origen i el desarrelament de les enttats del seu
àmbit territorial de referència. En aquesta línia s’exposa que cal fomentar la integració d’aquells
barris amb més presència de persones d’origen immigrant dins de les dinàmiques del municipi.
Transport i mobilitat
S’argumenta les difcultats existents a l’hora d’anar a la Universitat Autònoma de Barcelona i al
Vallès Occidental, en general. També s’argumenta que la xarxa municipal de carril bici no és
prou extensa i que caldria ampliar-la per tal de no generar confictes amb cotxes o motos;
també s’ha de repintar les zones que marquen el carril bici.
Territori
Cal ampliar l’oferta cultural als barris i fer-ne més difusió.
FORMACIÓ I LLEURE
Es proposa que la formació no reglada sigui més atractva per a la població jove i també que es
promogui l’accés a la Formació Professional entre els i les joves.
SUPORT I PROMOCIÓ A LA PARTICIPACIÓ
Pel que fa al Punt de Voluntariat, s’esmenta que cal informar amb més freqüència la població
jove de l’actvitat del Punt; també es considera important crear sinergies entre el punt de
voluntariat i les enttats de lleure infantl i juvenil.
També es remarca la necessitat de comptar amb un espai de trobada juvenil caracteritzat pel
protagonisme i la partcipació juvenil.
S’exposa la possibilitat de fer una actvitat per promoure les enttats juvenils i donar-les a
conèixer, per exemple, aproftant altres esdeveniments d’alta afuència.

En referència a les enttats i a la població jove, es proposa establir espais per dissenyar la
programació formatva, atès que el Servei de Joventut considera que s’ha de fomentar la
proactvitat a l’hora d’establir-ne una.
CULTURA I OCI
Es proposa fer més actvitats d’oci alternatu de música, cinefòrum, espais de debat, gimcanes,
jocs de rol, actvitats de nit orientades a joves, actvitats organitzades a través de la partcipació
juvenil, etc. També es demana un espai de trobada per a joves que ofereixi tant actvitats d’oci
com recursos per als i les joves, i que les actvitats es facin fora del Gra, concretament als barris
del municipi.
Les enttats partcipants exposen que no organitzen actvitats d’oci obertes a la població més
enllà de la planifcació habitual de lleure amb infants i joves de l’enttat, perquè no disposen de
temps sufcient per fer-ho. Es demana que es foment la partcipació ─de manera transversal en
diferents àmbits o espais─ dels i les joves, per tal que siguin capaços de generar les seves
pròpies actvitats d’oci, cultura i lleure, és a dir, que la partcipació es generi a partr de la
iniciatva juvenil i no tant des de la insttució.
COMUNICACIÓ
Pel que fa a la comunicació de les actvitats i recursos dirigits a la població jove, es proposa
establir punts de formació estables reservats a actvitats juvenils, atès que els cartells que es
fxen a l’espai públic són tapats ben aviat per d’altres cartells. També s’exposa que es troben
difcultats a l’hora que la població juvenil conegui les actvitats que es desenvolupen a
Granollers, tot i els esforços de l’Ajuntament; es proposa fer un estudi sobre les fonts
d’informació més emprades.

» J ORNADA

TÈCNICA

El 19 d’octubre es va celebrar la Jornada d’apoderament juvenil i treball en xarxa en el context
del Pla Jove de Granollers, en la qual es va comptar amb una ponència del Carles Vila Mumbrú,
una síntesi de la diagnosi del Pla Jove i grups de treball amb els agents convocats. En total, hi
van assistr 45 persones, que es van dividir entre taules de treball d’emancipació juvenil i
formació i lleure educatu; i cultura, oci i lleure i partcipació.
A contnuació es presenten les aportacions dels agents convocats per a cadascun dels eixos
estratègics establerts al Pla.
Emancipació juvenil
A les persones partcipants se’ls planteja la pregunta ‘Com treballar la motvació dels i les joves
de manera adaptada i personalitzada de cara a la transició cap a la vida adulta?’ tenint en
compte els següents elements destacats a la diagnosis
o
o

L’educació emocional, la prevenció de conductes de risc, la informació,
orientació i acompanyament
Els àmbitss ocupació, habitatge, salut, esports, cohesió social i territorial

Les principals propostes o aportacions de la primera i segona ronda de partcipants es
desgranen en diferents punts o programess
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1. Ocupació jove. Pel que fa a l’ocupació de la població jove, s’estableixen dues línies de
treballs primer, en referència a la potenciació del servei d’assessoria laboral; i segon, a
la prospecció d’empreses, per tal de fer-hi més treball en xarxa perquè tnguin en
compte la borsa de treball municipal a l’hora de publicar les ofertes de feina i conèixer
millor així les demandes d’ocupació a Granollers.
2. Habitatges les propostes s’enfoquen clarament a fomentar l’habitatge social per a les
persones joves.
3. Igualtat de gèneres s’indica la necessitat d’impulsar més projectes de coeducació als
centres educatus de Granollers. Les persones partcipants proposen fomentar que els
joves refexionin i treballin des d’adolescents en el seu projecte de vida.
4. Transició cap a la vida adultas que s’augment l’acompanyament, la informació i els
recursos per a aquest grup d’edat, i que s’ofereixin els recursos des d’un punt de vista
preventu i no pal·liatu, és a dir, que es disposi de la informació referent a la vida adulta
abans d’afrontar la situació.
5. Espais joves als barriss per tal de fer efectves les polítques de joventut, s’han d’oferir
en els espais on es troben les persones joves; per tant, una de les propostes és
descentralitzar als barris els espais de joves.
A les persones partcipants també se’ls demana que donin resposta a la pregunta inicial tenint
en compte els següents elementss
En relació amb el treball transversal entre agents
1. Formació en matèria de joventuts les propostes apunten a oferir més formació als
professionals en matèria de joventut, per tal de facilitar l’òptca juvenil compartda i
consegüentment, el treball coordinat.
2. Projectes compartts ‘Fem Xarxa’s treballar en més mesura per projectes compartts a
l’Ajuntament i fer-ho de manera més efectva, és a dir, sistemattzada, i alhora crear una
fgura que els lideri i coordini. Cal tenir en compte també que és important posar en
valor els espais de planifcació i els espais d’avaluació dels projectes compartts.
3. Espais de trobadas crear més espais i iniciatves perquè els joves de diferents entorns es
relacionin entre ells.
Pel que fa a impulsar la comunicació a la població joves
1. Llenguatge accessibles dins d’aquesta línia es troben diferents punts, tots ells enfocats a
facilitar la comunicació amb la població jove. Per exemple, comunicar utlitzant el
registre i canals dels joves (xarxes socials i internet); fent que el llenguatge emprat no
sigui insttucional, és a dir, que s’apropi al llenguatge jove per tal de no crear una bretxa
cultural i comunicatva amb la població jove; tenint en compte les persones que no
tenen accés a les tecnologies de la comunicació o bé que no entenen el català;
fomentant que la comunicació sigui bidireccional, amb el feedback dels joves sempre
que sigui possible; i no establint comunicació per als joves, sinó amb els joves, per tant,
fent que partcipin en l’elaboració dels missatges.
2. Referents juvenilss fomentar la fgura del referent juvenil com a persona que pot tenir
una comunicació més directa i propera amb els i les joves.

Formació i lleure educatu
A les persones partcipants se’ls planteja la següent pregunta ‘Oferta de formació formal vs
informalr, com s’ha de complementar l’oferta i què s’ha d’oferir?’ tenint en compte els següents
elements destacats a la diagnosis






El lleure i els agents que ofereixen aquesta oferta
Els diferents segments d’edat
Les formacions, tallers, cursos i espais d’aprenentatge
El paper dels insttuts
L’accés de les persones joves a l’oferta, en especial de les persones nouvingudes, en risc
d’exclusió o de barris perifèrics

Les principals propostes o aportacions de la primera i segona ronda de partcipants es
desgranen en diferents punts o programess
1. Espais Jovess les propostes giren a l’entorn de la creació d’àrees de lleure i relació
social, amb l’habilitació d’espais per donar cabuda a noves actvitats vinculades a la
formació i el lleure educatu de manera descentralitzada territorialment com, per
exemple, la utlització dels insttuts fora de l’horari lectu, els centres cívics, pats oberts,
espais per a joves, espais de reunió o trobada amb acompanyament; i també la dotació
de professionals en les actvitats de formació i lleure ofertes a la població jove, amb una
atenció especial a l’equip professional de salut mental.
2. Formaciós en l’àmbit formatu s’exposa la necessitat de vincular-la als cursos
ocupacionals i a la sortda laboral; la necessitat de crear una oferta de lleure adaptada a
menors amb trastorn mental; el treball en valors, competències i convivència. El lleure
ha de suposar una via d’accés als recursos de la transició escola-treball.
3. Actvitatss s’exposa que les actvitats de formació i de lleure educatu han de ser
partcipades i propositves, dinamitzades, inclusives amb els i les joves amb difcultats,
accessibles, gratuïtes, sense inscripció; cal també considerar les actvitats esportves
educatves. Es destaca també la importància de donar reconeixement a les enttats de
lleure educatu amb actvitat enfocada a la població juvenil i infantl.
A les persones partcipants també se’ls demana que donin resposta a la pregunta inicial tenint
en compte els següents elementss
En referència al treball transversal entre agents
-

Comissions de treballs incorpora la perspectva dels agents de lleure en les comissions
de transició escola-treball, per tal de fer un diagnòstc millor de les polítques que fa
falta impulsar en aquest àmbit i tenint en compte també el paper dels barris.

Pel que fa a impulsar la comunicació a la població joves
1. Referentss una de les estratègies proposades per a la comunicació amb la població jove
és comptar amb la implicació de referents joves per tal que facin de canal transmissor a
la població d’edat similar.
2. Dinamitzaciós també es destaca que la comunicació no esdevé l’única variable a l’hora
de valorar l’ús o assistència dels i les joves a les actvitats desenvolupades al municipi,
sinó que cal que les mateixes persones joves siguin les promotores i impulsores de l’
actvitat.
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3. Nous canalss és important cercar canals de comunicació atractus per a les persones
joves, per exemple fent ús dels espais de comunicació i partcipació als insttuts de
Granollers i implicant-hi l’equip docent.
Cultura, oci i creació
A les persones partcipants se’ls planteja la següent pregunta ‘Quina oferta cultural i d’oci cal
realitzar des de l’àmbit municipal per poder donar resposta a les necessitats juvenils?’, tenint en
compte els següents elements destacats a la diagnosis






Oferta en sentt ampli (projectes, actvitats, equipaments, etc.)
Manca d’oci alternatu i nocturn estable
Manca d’oferta d’actvitats dirigida als diferents segments d’edat juvenil
Manca de descentralització actvitats (cohesió territorial o oferta als barris perifèrics)
Manca de descentralització d’espais joves, manca adaptació dels equipaments existents
(zones joves)

Les principals propostes o aportacions en la primera i segona ronda de partcipants es
desgranen en diferents punts o programess
1. Espais joves als barriss les persones partcipants tenen en compte els espais joves a
l’hora de fer propostes de cultura, oci i creació, a partr de l’extensió dels espais de
trobada i espais joves als barris de Granollers, a partr de l’ús dels centres cívics, el
treball conjunt, la implicació de les enttats juvenils i la implicació dels i les joves a la
resta d’enttats; també es destaca la necessitat impulsar l’autogestó dels espais d’ús
juvenil. En la mateixa línia, es proposa l’habilitació de pats oberts i la necessitat d’oferir
espais d’oci i cultura a espais coberts i oberts.
2. Perfls juvenilss a l’hora de dissenyar les polítques de cultura, oci i creació també es
destaca la importància de segmentar l’oferta segons grups d’edat o característques,
per exemple, l’oferta dirigida al segment de 12-17 anys i superior, o per col·lectus
minoritaris o amb riscos associats.
3. Esports es proposa augmentar l’oferta esportva fomentant els espais i projectes
esportus més enllà de l’esport federat i l’esport lliure a espais oberts i espai públic.
4. Culturas l’extensió de l’oferta als barris també és un punt destacat a l’àmbit de cultura,
concretament s’esmenta la necessitat d’estendre la música als barris, per exemple a
través de l’escola de música; també, fent referència a la cultura, s’exposa la necessitat
d’augmentar les beques per a les persones joves que fan actvitats culturals, per
fomentar l’equitat en l’accés a la cultura; ampliar els festvals culturals, tallers i espais
creatus; i també es proposa vincular les enttats a través de projectes culturals al
projecte de tallers educatus Etcètera.
5. Oci nocturns pel que fa a l’oci nocturn, s’exposa que aquesta oferta no ha de substtuir
la del sector privat, però que s’ha de pensar una oferta d’oci nocturn per a la franja de
12 a 16 anys, cercar-ne l’encaix fent que els i les joves s’impliquin en el seu
desenvolupament, en siguin protagonistes i tenint incidència ─des de l’Ajuntament─ en
els missatges i valors que es transmet a partr de l’oferta d’oci nocturn privada.
A les persones partcipants també se’ls demana que donin resposta a la pregunta inicial tenint
en compte els següents elementss
En referència al treball transversal entre agents

1. Fem Xarxas en referència al treball en xarxa, les persones partcipants proposen
augmentar els projectes transversals coorganitzats entre diferents serveis, establir línies
de treball conjuntes defnint límits i responsabilitats, establir canals de comunicació
entre tots els agents, connectar actvitats diferents, compartr metodologies i protocols
de treball, conèixer les diferents polítques desenvolupades al territori, establir espais
de refexió i d’autoconeixença.
2. Referentss Tenir referents, contacte personal (transversal)
En referència a com es pot impulsar la comunicació a la població joves
1. Comunicaciós s’estableix que és important fer ús dels canals de comunicació que
empren les persones joves; que la comunicació es faci també presencialment i a través
de les famílies; que siguin les persones joves qui facin la comunicació; que s’estableixi
un agenda única; que s’ampliï recursos humans al Servei de Joventut, etc.
Partcipació
A les persones partcipants se’ls planteja la següent pregunta ‘Com fomentar la partcipació dels
i les joves de diferents segments d’edat?r,’ tenint en compte els següents elements destacats a la
diagnosis



Els joves de menys 17 anys partcipen menys que la resta, sobretot, les noies
Tenir en compte que els més grans de 18 partcipen més en enttats, però que aquestes
no col·laboren entre elles, ni tampoc partcipen/col·laboren amb l’Ajuntament

Les principals propostes o aportacions en la primera i segona ronda de partcipants es
desgranen en diferents punts o programess
1. Partcipació als barriss es considera que una part fonamental per promoure la
partcipació és segmentar l’acció o polítques segons les variables de més infuència; una
de les quals és la territorialització de la partcipació, entenent que bona part d’aquestes
polítques es fan al centre de Granollers i no tant als barris perifèrics. És per aquesta raó
que es proposa mantenir o ampliar els recursos als barris, establir-hi punts de
referència juvenils, així com espais de trobada. Aquesta acció als barris i/o als
equipaments de barri, s’ha d’acompanyar amb agents juvenils, educadors i educadores
de medi obert que tnguin la capacitat de dinamitzar i fomentar la població juvenil del
barri, amb referents joves. I tal com s’ha esmentat, s’ha de facilitar espais on es
desenvolupi el foment de la partcipació, per exemple a partr de l’autogestó juvenil
d’espais, a partr de pats oberts o espais de trobada. L’objectu últm és que es facin
actvitats d’interès per a la població jove, impulsades per aquest mateix col·lectu.
2. Paper de les doness des d’un punt de vista transversal, s’esmenta la necessitat de
focalitzar la partcipació de les dones joves, possiblement a través de programes
específcs que potenciïn les actvitats que els resultn interès.
3. Posar en valor els benefcis de la partcipaciós a partr de les aportacions de les persones
partcipants es recull la necessitat de posar en valor, o mostrar, els benefcis de la
partcipació, per tal d’incentvar els qui ja ho fan, per exemple, fent la partcipació
vinculant, decidint els usos de l’espai públic, o establint la programació d’oci i cultura.
També es destaca la necessitat que la resta d’agents que treballen amb la població
juvenil valorin la partcipació i coneguin les maneres d’aplicar-la, per exemple, a partr
de formacions en partcipació juvenil per a agents.
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4. Partcipació estudiantls la partcipació als centres formatus o per a joves menors
d’edat, és un dels elements centrals en el foment de la partcipació. S’esmenta la
necessitat de potenciar la partcipació estudiantl a partr dels consells escolars, els
espais de representació a partr dels i les delegades, el recull de propostes, els espais de
tutoria, l’organització d’esdeveniments, el Fòrum Jove o els passaclasses. També, en la
mateixa línia, s’esmenta la importància de reconèixer les persones joves que formen
part d’òrgans de partcipació, per exempl,e reconèixer el paper dels i les delegades, el
foment i la partcipació en les assemblees o, com s’ha dit anteriorment, la formació a
agents, en aquest cas l’equip docent.
5. Partcipació +18s la partcipació més enllà de la majoria d’edat també és un pilar central,
tant per a la població que ja partcipa, com, sobretot, per a les persones joves de més
de 18 anys que no partcipen. Es proposa augmentar els processos partcipatus de
caràcter no consultu, sinó decisori, a partr de processos que tnguin un impacte directe
i palpable a la ciutat. Per fomentar la partcipació dels joves que no hi estan tan
habituats, i en relació amb el primer punt, es proposta establir més vincles amb el barri,
fer accions mixtes amb els Centres Oberts i el Servei de Joventut, i potenciar
l’autogestó amb el suport dels educadors de carrer.
6. Partcipació de joves amb diversitat funcionals la partcipació dels joves amb diversitat
funcional o necessitats educatves especials també ha d’esdevenir un pilar de les
polítques partcipatves. Concretament, es proposa ampliar el ventall d’accions de
foment de la partcipació per a aquesta població, ja sigui a partr de programes o òrgans
partcipatus ja existents, com a partr de programes dissenyats ad hoc.
A les persones partcipants també se’ls demana que donin resposta a la pregunta inicial tenint
en compte els següents elementss



El treball transversal entre agents
La comunicació a la població jove

Els aspectes remarcats són els següentss
1. Treball transversal entre agents per poder comunicar més i millor a la població jove s
aquest punt parteix d’un plantejament bàsics per tal de comunicar de manera efectva a
la població jove, cal que els agents que hi treballen disposin del màxim possible
d’informació; per tant, hi ha d’haver una comunicació bilateral i efectva entre els
diversos agents del territori, ja siguin serveis municipals, organismes supramunicipals,
públics i privats o enttat. Aquesta comunicació ha d’informar sobre els recursos
existents i programes desenvolupats.
2. Xarxa de referents juvenilss aquest punt parteix de plantejaments similars a l’anterior,
sense incidir en la comunicació jove d’una manera directa. Es proposa crear una xarxa
d’agents que siguin referents juvenils (professionals o no), coordinats per a la
transmissió d’ informació i que a la vegada comparteixin una metodologia per fer
efectva la comunicació. L’objectu últm és que aquestes persones puguin arribar a
optmitzar els recursos que es posen a disposició de la població juvenil, artcular la
partcipació juvenil i detectar necessitats específques.
3. Espais informatuss l’objectu de la proposta és habilitar espais informatus de l’espai
públic per informar d’aspectes rellevants a la població juvenil, per exemple, fent servir
els quioscos de Granollers.

» T AULA

POLÍTICA

A la taula polítca van assistr un total de 5 partcipants, a part del regidor i equip de Joventut,
procedents de la Candidatura d’Unitat Popular, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Jovent
Republicà i de Ciutadans.
Durant la sessió es van presentar de manera sintettzada els resultats de la diagnosi i els
plantejaments generals del disseny del Pla Jove, i es va fer referència a l’estructura de
programes i projectes. L’esmentada presentació es va obrir al debat i a l’aportació de les
persones assistents.
Posteriorment es va demanar als i les partcipants que prioritzessin els objectus estratègics i els
operatus6, fomentant també el debat i comparant els resultats de les prioritzacions amb el grau
de priorització que presenta el Pla 7 . També es va oferir un espai per fer propostes i/o esmenes
a les actuacions previstes. Prèviament, se’ls havia fet arribar el document de diagnosi i un
esborrany del Pla Jove per tal que poguessin fer les esmenes pertnents, en el cas que fos
necessari.
A contnuació es mostren els resultats de les prioritzacions.
Els i les partcipants prioritzen en primera instància l’objectu estratègic OE1s Establir els
recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a emancipar-se cap a la vida adulta, amb
una mitjana de 4,6 punts sobre 5; seguit de OE3s Donar suport i promocionar la partcipació per
tal d’apoderar els i les joves en la presa de les decisions que els concerneixen, amb 3,66 punts; i
de OE2s Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr l’emancipació cap
a la vida adulta dels i les joves, en el context de la formació informal o de lleure amb un total de
3 punts. Per tant, són l'emancipació, la partcipació i la formació i lleure educatu els programes
més prioritzats.
Gràfc 3: Priorització d’Objectus Estratègics

6
Sí bé els objectus estratègics i operatus són els mateixos als presentats al Pla Jove, en
aquest apartat no es presenten amb els mateixos identfcadors ni tampoc agrupats de la mateixa
manera.
7
S’entén el grau de priorització com la freqüència en què un objectu operatu es troba
als projectes del Pla, fent-ne el percentatge sobre l’objectu estratègic al qual pertany.
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OE1: Etuablir elt recgrtot necettarit per ual d’acompanyar alt i let jovet a emancipar-te cap a la vida adglua.

OE2: Oferir elt recgrtot formatgt i de llegre necettarit per ual de narantr l’emancipació cap a la vida adglua delt i let jovet, en el conuexu de la formació informal o de llegre.

OE3: Donar tgporu i promocionar la partcipació per ual d’apoderar alt i let jovet en la preta de let decitiont ige elt hi concerneixen.

OE4: Generar i faciliuar l’accét a la cglugra, l’oci i la creació artttca a let pertonet jovet.

OE5: Detplenar la comgnicació amb la població jove i la comgnicació i ureball urantvertal amb elt terveit de l’Ajgnuamenu ige detplengen polítiget de jovenugu, per ual de fer-la efcaç i efcienu.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Pel que fa al primer objectu estratègic OE1s Establir els recursos necessaris per tal
d’acompanyar als i les joves a emancipar-se cap a la vida adulta, es prioritzen els següents punts
Gràfc 4: Priorització OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a emancipar-se cap a la
vida adulta.
OO11: Promocionar el detenvolgpamenu delt modelt enernètcamenu totuenible, totuenibiliuau i mediambienu
OO10: Fomenuar la mobiliuau inuernacional de la població jove
OO9: Promogre l’út cívic i retpontable de la mobiliuau delt i let jovet
OO8: Faciliuar la mobiliuau enure la població jove
OO6: Fomenuar la coedgcació, la ingaluau de nènere, no ditcriminació i urantvertaliuau de la pertpectva nènere
OO5: Oferir informació, orienuació i acompanyamenu a let pertonet jovet en mauèria de talgu i hàbiut talgdablet
OO4: Oferir informació, orienuació i acompanyamenu a let pertonet jovet en mauèria d’habiuaune i d’aluret modelt d’emancipació domiciliaria
OO3: Fomenuar la conuracuació de let pertonet jovet
OO2: Oferir etpait a let pertonet jovet en mauèria de edgcació
OO1: Oferir informació, orienuació i acompanyamenu a let pertonet jovet en mauèria de edgcació, urantició etcola-ureball i ocgpació
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

OO17: Pouenciar let propotuet etportvet i edgcatvet al mgnicipi
OO16: Reconèixer let entuaut ige ofereixen actviuaut de llegre edgcatg
OO15: Faciliuar l’accét alt i let jovet nogvinngdet ige etuan fora del tituema oblinauori
OO14: Habiliuar gn etpai formatg i de llegre a l’ettg pelt jovet de la ciguau
OO13: Oferir cgrtot, uallert o etpait d’aprenenuaune en el conuexu del llegre edgcatg a la població jove o famíliet com a etpai de detenvolgpamenu pertonal, tocial i prelaboral
OO12: Oferir informació, orienuació i acompanyamenu a la població jove en mauèria de llegre edgcatg
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OO20.2: Garantr l'accét a la informació delt jovet tobre uemet d'inuerèt jgvenil
OO20.1: Oferir etpait per a la partcipació jgvenil
OO20: Fomenuar l’auenció alt i let jovet ige fan út de l’etpai públic det d’gna vettanu partcipatva
OO19: Donar tgporu i acompanyamenu a let entuaut i nrgpt jgvenilt al mgnicipi
OO18.1: Fomenuar, promogre i faciliuar la partcipació enure la població jgvenil ige menyt partcipa, i cercanu la teva col·laboració o impglt a let actviuaut i projecuet al mgnicipi
OO18: Fomenuar, promogre i faciliuar la partcipació enure la població jgvenil i la teva col·laboració o impglt a let actviuaut i projecuet al mgnicipi
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OO23: Faciliuar l’accét, partcipació, impglt d’actviuaut en mauèria de cglugra i oci i prouanonitme

OO22: Oferir gna pronramació d’actviuaut etuable o etporàdica a la població jove en mauèria de cglugra i oci

OO21: Oferir informació, orienuació i acompanyamenu a la població jove en mauèria de cglugra i oci
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OO26: Oferir recgrtot per a la promoció en compeuènciet de la població jgvenil

OO25: Etuablir recgrtot o acciont ige facilitn la comgnicació amb la població jove de forma bidireccional i efectva

OO24: Habiliuar mecanitmet i meuodoloniet ige facilitn el ureball urantvertal enure elt anenut ige detplengen acciont enfocadet a la població jove
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