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1.

INTRODUCCIÓ

El Pla Local de Joventut de Granollers és l’eina amb la que ens volem dotar per tal de
planificar les polítiques públiques adreçades als i les joves de la ciutat durant els propers 5
anys. El Pla respon a una metodologia estructurada i coherent que ens ha de permetre
afrontar millor les necessitats i demandes dels joves del nostre territori. El Pla ha de ser una
eina capaç de transformar la realitat de la ciutat i la situació actual dels i les joves a partir
d’una planificació acurada de les diferents actuacions adreçades a la població juvenil de la
ciutat.

És evident que a dia d’avui, a l’hora d’elaborar el nostre Pla Local, hem de tenir en compte
el present context social i institucional, dos elements que condicionaran enormement el
desenvolupament de les polítiques integrades que volem dur a terme en coordinació amb la
resta d’àrees de l’Ajuntament i la resta d’administracions presents a la ciutat.

Més enllà de la situació de la població juvenil de la nostra ciutat, que abordarem de manera
extensa i detallada a l’apartat de diagnosi, no podem obviar el context general que suposa la
crisi econòmica i, especialment, els efectes que genera sobre els i les joves de tot el país. Les
elevades taxes d’atur juvenil, juntament amb l’índex de fracàs escolar, les dificultats per
accedir a un habitatge o la precarietat laboral pràcticament crònica en aquesta franja
d’edat, dificulten enormement el desenvolupament de projectes de vida autònoms i en
condicions d’igualtat per part dels i les joves. És per això que les nostres polítiques han de
tenir una voluntat transformadora. Des de les competències i recursos que disposa el nostre
Ajuntament tirarem endavant polítiques que facilitin exercir els drets de ciutadania de totes
les persones joves a partir de la seva emancipació. Som conscients que la nostra capacitat és
limitada en l’actual marc en el qual les polítiques i tendències econòmiques i socials generals
tenen un fort impacte sobre la nostra població. No obstant això, creiem important destacar la
nostra voluntat per impulsar actuacions que puguin generar un impacte real sobre les
condicions de vida de les persones joves de la nostra ciutat.

1.1. MARC DE REFERÈNCIA

Aquesta llei contribueix a crear un marc que garanteixi la llibertat, la dignitat i el
benestar de les persones joves per a construir un futur més just i més lliure1.

És molt important parlar del context normatiu, ja que en els darrers anys s’han produït
canvis importants en l’àmbit de les polítiques de joventut. El més destacable és
l’aprovació, el 2010, de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya, que és aplicable
a totes les administracions públiques del país. Aquesta norma estableix que els municipis
poden desenvolupar actuacions complementàries en matèria de joventut. És aquí on
s’especifica la possibilitat d’elaborar plans locals de joventut que recullin totes aquelles

accions que tinguin l’objectiu de promoure l’emancipació juvenil, la participació dels i les
joves i l’associacionisme. De la mateixa manera, la llei estipula que els municipis podran
crear i gestionar aquells serveis necessaris per al desenvolupament de les polítiques de
joventut. És aquest, doncs, el marc legislatiu que ens empara, i a la vegada ens impulsa, a
elaborar aquest Pla Local de Joventut.

Fixem-nos, en primer lloc, en l’objecte i la finalitat de la Llei de Polítiques de Joventut
que prenem com a referència a l’hora de desenvolupar el nostre Pla Local:

Article 1
L’objecte d’aquesta llei és establir un marc normatiu i competencial
per a desenvolupar les polítiques de joventut, tot ordenant els
serveis i les activitats que promouen i organitzen les persones
físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit de Catalunya.

La finalitat última d’aquesta llei és garantir que les persones joves
puguin definir i construir llur propi projecte de vida i participar en
projectes collectius.

1

Preàmbul de la Llei catalana de Polítiques de Joventut 33/2010

Tal com s’afirmava, també és important tenir en compte la distribució competencial que
la Llei fa sobre els ens locals i que, per tant, ens empara a l’hora d’elaborar i executar el
Pla:

Article 13
1. Els

municipis

poden

dur

a

terme

actuacions

complementàries en matèria de joventut.
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de
joventut.
b) Detectar i estudiar les necessitats de en matèria
de joventut dins llur àmbit territorial.
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en
llur àmbit territorial, d’acord amb el marc
competencial.
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política,
social,

econòmica,

educativa

i

cultural

del

municipi.
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la
creació de consells locals de joventut.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a
l’execució de les polítiques de joventut dins el
municipi.
g) Gestionar les polítiques de joventut com a
conseqüència de convenis i altres instruments de
collaboració subscrits amb la Generalitat.

Són, doncs, aquestes prescripcions les que creen el marc legal i normatiu bàsic del Pla
Local de Joventut i el conjunt de polítiques i actuacions que l’integren.

En aquesta línia, un altre element important és el Pla Nacional de la Joventut de
Catalunya 2010-2020 (PNJC). Aquest és un document de consens entre el Govern de la
Generalitat, el moviment associatiu juvenil i el món local.

El Pla Nacional marca les línies prioritàries a seguir en el desenvolupament de les
polítiques de joventut a tots els nivells i, a la vegada, es planteja un seguit de fites que
han de permetre canviar la situació de la població juvenil. És, doncs, en aquesta
estratègia global que presenta el PNJC que volem situar el nostre Pla local, per tal de
dotar-lo de coherència en la seva elaboració i execució.

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya s’estructura en 7 reptes que articulen les
diferents polítiques en l’àmbit de la joventut. Aquestes línies són les següents:

1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
3. Aconseguir l’èxit en la trajectòria en la transició domiciliària de les persones
joves.
4. Promoure la vida saludable de les persones joves.
5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò
collectiu de les persones joves.
6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta
cultural respongui a objectius educatius i socialment sostenibles.
7. Avançar cap a un model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, innovadora i inclusiva en les formes d’organització
collectiva.

Aquests reptes orienten i donen sentit al nostre Pla Local. Entenem, doncs, que són
aquestes línies les que han de vertebrar el conjunt de les nostres actuacions. Cal, però,
adaptar-les a la realitat del municipi i a l’àmbit competencial de l’Ajuntament. És per
això, que proposem que el Pla Local s’estructuri a partir de quatre àmbits temàtics
relacionats amb els reptes del Pla Nacional. Són els següents:
•

Emancipació. Fa referència als reptes 1, 2, 3 i alguns aspectes del 4 del PNJC.

•

Participació i associacionisme. Fa referència al repte 5 del PNJC.

•

Cultura i creació. Fa referència al repte 6 del PNJC.

•

Joves i ciutat. Fa referència al repte 7 i alguns aspectes del 4 del PNJC.

En aquest sentit, doncs, les estratègies i actuacions que plantejarem amb aquest Pla Local
estaran inspirades en allò que s’estableix a la Llei catalana de polítiques de joventut i al
Pla Nacional de la Joventut.
A l’hora d’implementar les polítiques de joventut en el nostre àmbit local cal tenir
presents diferents marcs de referència més enllà de l’estricte marc legal i normatiu a
nivell nacional. En aquest sentit, pren especial rellevància el context europeu i les
estratègies i recomanacions que emanen de les institucions de la Unió Europea. El
document més recent en l’àmbit juvenil és l’Estratègia de la UE per la Joventut –
inversió i apoderament, elaborat el 2009 per la Comissió Europea. En aquesta estratègia
s’estableixen diferents àmbits de treball a desenvolupar i executar tant a nivell europeu,
com estatal, regional i local. Entre aquests àmbits podem destacar aquells relacionats amb
l’emancipació (educació, ocupació, creativitat i emprenedoria, salut) i aquells vinculats a
la millora dels canals de participació de la gent jove a través, principalment, de les
entitats i organitzacions juvenils però, també, a partir de l’apoderament dels grups de
joves no formals.

Un altre element destacable de l’estratègia europea de joventut és l’èmfasi que posa en
la coordinació entre les diferents àrees de les administracions a l’hora de planificar i
executar polítiques de joventut. Es parteix de la base, doncs, que l’actuació dels
responsables d’educació o treball, per exemple, tenen una incidència directa sobre la vida
de les persones joves. Es requereix, per tant, una coordinació i una collaboració entre els
diferents responsables de les polítiques públiques. Aquest és un aspecte que es
desenvoluparà posteriorment en el capítol sobre la metodologia, on s’especificaran els
mecanismes que han de facilitar aquesta tasca conjunta.
A l’hora de plantejar el Pla Local de joventut hem de tenir en compte, així mateix, el
marc municipal de referència. En aquest sentit, hi ha documents i estratègies que
marquen les pautes i les prioritats de la ciutat que han de veure’s reflectides en el mateix
Pla Local.

La ciutat de Granollers compta, així, amb un Pla Estratègic. Aquest és un document que
pretén definir el model de ciutat i que va ser elaborat el 2011. El lema o la visió d’aquest
Pla és “Granollers ciutat educadora” i, per tant, situa l’educació com a motor de
transformació i canvi social de la ciutat. A través del Pla s’adopten una sèrie d’objectius i
compromisos d’acció, entre els quals podem destacar aquells referents a la garantia de
l’exercici de la ciutadania (habitatge, inclusió social, salut, educació) així com aquells que
pretenen establir un nou model de governança basat en la participació i la implicació de
tota la població. Tots aquests elements han d’estar presents, de manera directa o
indirecta, en l’abordatge del Pla Local de Joventut.

A un nivell més concret trobem el Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat
2011-2015. Aquest és el document que guia l’acció del govern de la ciutat per al present
mandat. El Pla Local de Joventut ha d’estar en consonància amb el PAM i ha de ser
coherent amb la filosofia i les actuacions previstes al mateix. En l’àmbit de joventut, el
PAM estableix un total de 13 grans actuacions, dins les quals hi ha previstes fins a 40
accions. Totes elles se centren en el foment de la participació; l’accés i la promoció de la
cultura i la creativitat; o el suport als processos d’emancipació i autonomia dels i les
joves. Però més enllà de l’àmbit concret de joventut, cal tenir molt en compte els
objectius i les actuacions previstes a la resta d’àrees i que afecten, directa o
indirectament, la vida de les persones joves de la ciutat. El Pla Local ha de representar
una síntesi coherent i coordinada de totes aquestes mesures.

Val a dir que aquest Pla Local de Joventut s’emmarca en un projecte més ampli de ciutat
i encaixa amb altres projectes transversals i sectorials amb els que ja compta Granollers:
- El Pla Estratègic, com a marc de referència de tota l’acció municipal.
- Plans sectorials com Granollers Ciutat Educadora, el Pla local de la Infància i
l'Adolescència, el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, el Pla Educatiu

d’Entorn, el Pla d’absentisme escolar, el Programa salut i escola, el Pla de Mobilitat, el
Pla d’actuació ambiental, etc.
Cal tenir en compte que el Pla local de Joventut segueix la mateixa filosofia que el Pla
Local de la Infància i l'adolescència 2012-2015 el qual ha ajudat a ordenar i definir les
actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència, i implicar els agents socials del
territori, els infants i els adolescents i és una estratègia conjunta d’actuació, per tant ha de
servir per definir una estratègia global en matèria d’infància i adolescència i ajudar a
impulsar les polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels infants i dels
adolescents i els quals també formen part del Pla local de Joventut donat que moltes de les
accions que en formen part van dirigides a aquest col.lectiu. En aquest sentit des del servei
d'Educació, Infància i joventut s'anirà de la mà per tal d'intentar fer realitat les accions que
se'n desprenen de la més eficaç possible.

1.2. EL CONCEPTE DE JOVENTUT

És important delimitar que entenem per població juvenil per tal de poder adequar les
polítiques i actuacions que es recullen en el present Pla local. Tal com estableix la Llei de
polítiques de joventut, s’entén per joves el conjunt de persones d’entre setze i vint-i-nou
anys amb residència a Catalunya. Per extensió, entenem que la població juvenil de
Granollers serà la resident a la nostra ciutat compresa entre aquestes edats.

Cal especificar, tal com ja fa la pròpia Llei, que aquests límits poden ampliar-se en funció
de les polítiques que estiguem desenvolupant. Així, és evident que aquelles actuacions que
es realitzin en el marc dels centres d’educació secundària inclouran a joves de fins a 12
anys. A la vegada, no cal oblidar que molts dels potencials usuaris dels serveis i

programes de l’àrea de joventut tenen menys de 16 anys. D’altra banda, determinades
accions en matèria laboral i d’habitatge hauran de tenir en compte persones de fins a 35
anys.

Cal tenir en compte, també, la capitalitat comarcal de la nostra ciutat. És per això que les
nostres actuacions aniran dirigides, prioritàriament als joves residents de la ciutat però
que, inevitablement, tindran els joves de les poblacions veïnes com a potencials usuaris o
beneficiaris, ja que molts d’ells estudien a la ciutat o utilitzen alguns serveis i
equipaments de la mateixa.

En el concepte o definició de joventut hem de tenir present que aquesta és una etapa clau
en la vida de les persones a la qual s’associen un seguit de canvis biològics i psicològics
que tenen una gran influència en la definició de les identitats, actituds i rols. Les
transicions que es produeixen durant aquesta etapa en diferents aspectes de la vida, fan
que l’individu passi d’una situació de dependència respecte el nucli familiar d’origen a una
situació d’autonomia i independència com a subjecte social i polític.

Aquest moment de canvis adquireix, doncs, una dimensió de construcció de projectes
vitals. Això provoca que sigui una etapa d’oportunitats i, a la vegada, d’incerteses. És per
això que tot allò que passi en aquesta etapa tindrà conseqüències en la reproducció o no
de determinades condicions de vida. El major o menor èxit en aspectes com l’educació, la
inserció al mercat laboral o la participació social i política durant aquests anys
determinarà les oportunitats futures de les persones i el seu rol a la societat.

Tots aquests elements suposen un punt de complexitat en la planificació i execució de les
polítiques de joventut al nostre municipi. És per això, doncs, que aquest Pla ha de
preveure els diferents programes i actuacions que durem a terme i, sobretot, el perfil de
joves als quals aniran dirigides per tal de garantir una correcta atenció a les seves
necessitats i expectatives sense oblidar que el nostre objectiu és el de transformar el
conjunt de la realitat existent.
1.3. LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT QUE VOLEM
El Pla Local de Joventut inclou totes aquelles polítiques i actuacions adreçades a la
població juvenil de la nostra ciutat. Aquestes accions han de tenir uns principis orientadors
que les dotin de coherència i continuïtat i que constitueixin el model de polítiques de
joventut que volem impulsar des del nostre municipi.

En primer lloc, volem que les nostres polítiques tinguin una voluntat i una capacitat
transformadora. Creiem que l’objectiu de les diferents accions i actuacions que duem a
terme ha de ser canviar la realitat de la població juvenil per tal que pugui exercir
plenament els seus drets de ciutadania. Partim de la base, doncs, que la realitat actual no
ens agrada i volem modificar-la. Entenem que les nostres polítiques han de canviar les
condicions de vida de les persones joves i, a la vegada, han de plantejar el model de
ciutat que volem. En aquest marc, és necessari que les nostres accions tinguin un impacte
real sobre la població.

Les polítiques en l’àmbit de la joventut que volem aplicar a la nostra ciutat tenen, per
tant, una clara vocació d’universalisme. Això significa que pretenen arribar a tots els

joves del municipi, garantint el seu accés als diferents serveis, programes i projectes que
s’impulsin. Partim de la concepció, doncs, que tots els joves de la ciutat tenen el dret
d’utilitzar els serveis de l’àrea de joventut, així com aquells d’altres àrees que els afectin
d’alguna manera.

A la vegada, entenem que cal combinar aquest universalisme i igualtat en l’accés amb una
atenció personalitzada que respongui a les necessitats i particularitats de cada jove. El
collectiu juvenil no és un grup homogeni. Tot i que presenta característiques i
problemàtiques comunes, n’hi ha unes altres que es diferencien en funció de factors
socioeconòmics. Cal tenir en compte aquestes divergències i especificitats per tal de
garantir una resposta adequada a tots els joves des d’una perspectiva inclusiva.
2.

MISSIÓ, OBJECTIUS I ÀMBITS TEMÀTICS
2.1. MISSIÓ

Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última d’aquest
document estratègic per a la ciutat. La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i
també les actuacions que es duran a terme.

Podem dir que el Pla té una doble missió. Per un costat, facilitar el procés d’emancipació
de les persones joves de la ciutat i, per tant, desenvolupar un seguit de polítiques que les
ajudin a realitzar els seus projectes vitals de manera autònoma. Per un altre, apoderar

els mateixos joves com a ciutadans actius, facilitant el seu paper protagonista com a
persones implicades i compromeses amb la ciutat i el conjunt de la societat, esdevenint
així agents de canvi i transformació social.
2.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ÀMBITS TEMÀTICS
A partir d’aquesta missió, podem establir una sèrie d’objectius estratègics que guien
l’actuació global del Pla a partir de la seva divisió en àmbits temàtics. Aquests objectius
estan enllaçats i són coherents, així mateix, amb els reptes del Pla Nacional.

Seguidament detallem els objectius que integren cadascun dels àmbits temàtics amb els
que volem estructurar el conjunt de les actuacions del Pla Local. Els objectius estratègics
d’aquests àmbits els elaborem a partir dels resultats de la diagnosi així com l’orientació
política que representa el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya.

2.2.1.

Emancipació

L’àmbit temàtic d’emancipació fa referència a totes aquelles actuacions en matèria
d’educació, ocupació, habitatge i alguns aspectes de salut. Són, doncs, totes aquelles
mesures que pretenen afavorir el desenvolupament dels projectes vitals de les

persones joves en condicions d’autonomia. Com es deia anteriorment, aquest àmbit
correspon als reptes 1, 2, 3 i 4 del PNJC.

Els objectius d’aquest àmbit són els següents:
•

Potenciar l’autonomia personal dels joves de la ciutat a partir de la consecució
del seu èxit educatiu.

•

Garantir un accés o transició al mercat laboral en bones condicions i amb
garanties.

•

Promoure l’emancipació domiciliar i l’accés a l’habitatge entre els joves de la
ciutat.

•

Promoure la salut entre les persones joves de la ciutat, a partir de la prevenció,
l’educació i els hàbits de vida saludables.

•

Assegurar la igualtat de gènere entre les persones joves i superar rols i conductes
discriminatòries i sexistes.

2.2.2. Participació i associacionisme
Aquesta àrea de treball integra tots aquells aspectes relacionats amb el foment de la
participació juvenil així com l’apoderament dels i les joves com a ciutadans. S’entén la
participació des d’una concepció àmplia, partint de la base que cal fomentar aquella que
és collectiva, ja sigui en associacions o grups no formals. A la vegada, es consideren
essencials els canals i vehicles de participació formal existents, per exemple, als centres
educatius. Es confereix també rellevància al procés educatiu com a escola de participació i
ciutadania. Aquest àmbit correspon al repte 5 del PNJC.

Els objectius d’aquest àmbit són els següents:
•

Fomentar la participació dels i les joves de la ciutat des dels centres educatius,
potenciant els espais i canals de representació dels instituts.

•

Promoure la participació dels i les joves a través d’entitats i grups no formals,
aprofitant la xarxa existent a la ciutat.

2.2.3. Cultura i creació
L’àmbit temàtic de cultura i creació pretén englobar totes les actuacions que giren al
voltant de l’expressió artística dels joves com una eina de creixement personal i social. Es
tracta, així mateix, d’aprofitar el conjunt de recursos, espais i equipaments de la ciutat
per a dur a terme aquesta tasca, de manera coherent i coordinada amb l’àrea de joventut.
Aquesta àrea està relacionada amb el repte 6 del PNJC.

Els objectius d’aquest àmbit són els següents:
•

Apropar la creació artística i cultural als joves com a vehicle d’expressió,
apoderament i canvi social, aprofitant la xarxa, els recursos i els equipaments de
referència de la ciutat, així com promoure les expressions de cultura popular.

•

Consolidar una oferta i una programació estable d'activitats i formacions en
l'àmbit de la creació artística emmarcat en el Projecte Joves Creadors. Amb la
implicació de tota mena de collectius relacionats en aquest àmbit.

2.2.4.

Joves i ciutat

Aquest àmbit temàtic és més ampli que la resta. Pretén incidir, per tant, en el paper dels
joves en la construcció d’un model de ciutat sostenible, integradora i socialment
cohesionada. S’entén, per tant, que els joves poden tenir un paper protagonista en la
promoció d’una sèrie d’actituds i comportaments que avancin en aquest model de ciutat,
facilitant-los les eines i els recursos necessaris per fer-ho possible. Aquest àmbit correspon
al repte 7 del PNJC.
Els objectius d’aquest àmbit són els següents:
•

Garantir l’accés universal als serveis de joventut i altres àrees de l’ajuntament
de tots els joves de la ciutat, independentment del seu barri de residència i
condicions socioeconòmiques o culturals.

•

Afavorir la inclusió de tots els collectius juvenils de la ciutat, reduint les
barreres socioeconòmiques i respectant els diferents models i projectes vitals.

•

Promoure un model de ciutat sostenible i saludable.

3.

METODOLOGIA
3.1. PRINCIPIS METODOLÒGICS
Els principis metodològics que regeixen el present Pla Local de Joventut de Granollers
s’inspiren, així mateix, amb aquelles línies que s’estableixen al Pla Nacional i que
marquen les pautes d’actuació en matèria de joventut. Entenem, doncs, que el Pla s’ha de
guiar pels següents conceptes:
•

Participació.

•

Integralitat.

•

Qualitat.

Seguidament, es detallen cadascun d’aquests principis i com han d’inspirar l’elaboració i
execució del Pla Local.
3.1.1. Participació
La participació ha de ser un principi que regeixi l’elaboració d’aquest Pla i l’execució del
conjunt de polítiques que plantegem. En aquest sentit, entenem la participació com la
capacitat d’incidència dels i les joves sobre les decisions que prenem des de l’Ajuntament.
És molt important que les nostres actuacions responguin a les necessitats i inquietuds dels
i les joves i és per això que necessitem processos i espais que permetin canalitzar-les. En
la mateixa elaboració del Pla hem plantejat una sèrie de mecanismes per tal de facilitar la
implicació dels joves en tot el procés i poder recollir les seves opinions i propostes.

És evident, però, que la participació no pot acabar amb la redacció d’aquest Pla. Creiem
que ha de ser un principi que n’inspiri tota la seva aplicació i caracteritzi la metodologia
de treball dels serveis de l’Ajuntament implicats en les polítiques que aquí plantegem. És
per això que cal incorporar tots els agents relacionats amb aquestes actuacions en les
diferents fases que comporten, des de la seva formulació fins a la seva avaluació. A la
vegada, caldrà determinar uns mecanismes clars i concisos, que determinin unes regles
clares i les funcions de cada agent en tot el procés.

En aquesta dimensió participativa prenen rellevància els grups i espais organitzats pels
mateixos joves. Així, les associacions i entitats juvenils han de jugar un paper protagonista
en els processos que es determinin en la formulació de les polítiques. La participació
organitzada que representa el moviment associatiu juvenil fomenta el debat, la reflexió i
l’acció collectiva a partir de la democràcia i la implicació dels mateixos joves. És per això
que caldrà comptar amb les entitats juvenils de la ciutat en el disseny de les nostres
polítiques i, a la vegada, cercar espais per tal que puguin trobar-se i coordinar-se entre
elles per tal que aquests processos puguin ser més enriquidors.

Un altre element important relacionat amb el principi de la participació és la presència a
la nostra ciutat de grups informals de joves.
A partir d’inquietuds i necessitats comunes, molts joves del municipi es troben per
desenvolupar diferents activitats que responen als seus interessos. Aquests grups
constitueixen, també, un teixit comunitari que hem de tenir present en les nostres accions
des del servei de joventut i des de la resta d’àrees de l’Ajuntament.

Un altre collectiu que cal tenir en consideració a l’hora de dissenyar l’estratègia de
participació al voltant del Pla i les polítiques que s’executaran, és aquell integrat pels
joves usuaris dels serveis i programes de la nostra àrea i del conjunt de l’Ajuntament.
Diàriament, desenes d’adolescents i joves passen pel nostre equipament de referència (El
Gra) i altres espais de la ciutat, com la xarxa de centres cívics o la biblioteca Roca
Umbert. En tots aquests espais s’hi desenvolupen programes adreçats als i les joves, com
els serveis d’orientació o els projectes de creació cultural. A la vegada, les associacions i
els grups no formals esmentats anteriorment, són usuaris habituals de tots aquests
equipaments. Així, doncs, la implicació de tots aquests joves és cabdal per poder
determinar conjuntament el funcionament d’aquests equipaments i serveis, tant en el seu
disseny com en la seva avaluació. Caldrà establir, doncs, mecanismes que permetin
canalitzar les inquietuds i propostes del conjunt dels usuaris.

3.1.2. Integralitat
Un altre dels principis que en els darrers anys guien les polítiques de joventut i que
s’estableix al PNJC és la integralitat. Hem de plantejar, doncs, unes polítiques que
pretenguin actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves.
Com ja hem esmentat anteriorment, són molts els aspectes que condicionen la vida dels i
les joves i que, a més, incideixen en la definició dels seus projectes vitals i l’exercici de la
seva condició de ciutadans. És per això que les nostres actuacions han de contemplar
totes aquestes dimensions i la multicausalitat dels fenòmens que afecten els i les joves. En
aquest sentit, aquest és un Pla que estableix accions en moltes i diverses àrees d’actuació.
Hem de ser conscients de les limitacions que suposa la distribució de competències entre
les diferents administracions, i que el marge d’actuació no és gaire gran en molts dels
aspectes sobre els que volen incidir les nostres polítiques. Tot i així, amb aquest Pla
plantegem un seguit d’actuacions sobre tots aquells àmbits on arriba l’acció municipal.

Un dels criteris que regeix la integralitat de les polítiques de joventut és la
“interdepartamentalitat”. És a dir, tal com dèiem, la implicació de diverses àrees de
l’ajuntament en el disseny i execució de les diferents actuacions per tal d’assolir
l’objectiu esmentat d’incidir en tots els aspectes de la vida dels i les joves. D’aquesta
manera, el Pla contempla el conjunt de les àrees implicades, les accions que duran a
terme i els mecanismes de coordinació que en permetin una implementació adequada.

D’altra banda, cal tenir present la tasca que desenvolupen altres administracions
supramunicipals (consell comarcal i diputació) i la Generalitat de Catalunya al nostre
municipi. Les nostres actuacions no poden sobreposar-se a aquelles que realitzin altres
institucions i és per això que cal cercar, també, mecanismes de coordinació que permetin
una optimització dels recursos, una complementarietat en la tasca que fem i, en
definitiva, una millor atenció a les necessitats de la població juvenil de la ciutat.

3.1.3. Qualitat
Un altre dels criteris que han de guiar l’acció del nostre Ajuntament en l’execució de les
polítiques de joventut a través d’aquest pla és la qualitat. Les actuacions que s’impulsin
han de ser eficients i eficaces i, per tant, han de donar una resposta adient i encertada a
les necessitats i inquietuds dels joves de la ciutat. Les polítiques que es desenvolupen des
del món local es fan des del principi de subsidiarietat i, per tant, des de la proximitat.
Aquest valor ens permet una relació directa amb els ciutadans, en aquest cas els joves, i
una interacció constant que facilita la nostra tasca i la resposta que volem donar als
fenòmens i problemes que sorgeixen.

És necessari, doncs, establir eines i mecanismes que ens permetin conèixer la realitat de
la població juvenil de la nostra ciutat. Aquesta no és estàtica, ja que pateix canvis
constants que influeixen en les problemàtiques i reptes a afrontar. Hem d’aprofitar, per
tant, els mecanismes dels quals disposa l’Ajuntament, com el padró, per tal d’actualitzar
el perfil demogràfic i sociològic dels infants, adolescents i joves de la ciutat per tal de
planificar correctament les actuacions que volem dur a terme i, si s’escau, adaptar-les a
les necessitats que es detectin. A la vegada, hem de poder accedir a aquelles fonts que
retraten la realitat elaborades per altres administracions o institucions, com les dades
d’atur o escolarització.

La qualitat en el desenvolupament de les polítiques públiques comporta, també,
incorporar elements d’avaluació. El seguiment i la valoració acurada dels projectes i
actuacions és indispensable per tal de determinar-ne el seu impacte sobre la població i
detectar, per tant, aquells aspectes positius o negatius. A través de l’avaluació podem,

doncs, reforçar o modificar aquells elements que considerem oportuns per tal que les
nostres accions responguin realment als objectius que ens plantegem.

L’establiment de criteris i paràmetres de qualitat en l’execució de les polítiques de
joventut suposa, en definitiva, un exercici de transparència i rendiment de comptes. El
conjunt de la ciutat, i més concretament la seva població juvenil, han de poder escrutar i
demanar resultats sobre les nostres actuacions.

És per això que a partir dels objectius estratègics i dels projectes que se’n desprenguin
incorporarem mecanismes que així ho permetin.
3.2. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DEL PLA

Els criteris descrits anteriorment han de guiar, com dèiem, tant el procés d’elaboració del
Pla com la seva execució i transformació en programes i accions concretes. En aquest
sentit, de cara a la redacció i plantejament del Pla proposem una metodologia de treball
que es divideix en tres fases: diagnosi, elaboració i execució. No entenem l’avaluació com
una fase en si mateixa, sinó com un element metodològic que ha d’estar present en totes
les fases i no únicament al final de l’execució del Pla. A la vegada, tampoc plantegem les
tres fases com moments estancs en el temps, sinó que poden superposar-se i dotar-se de
les mateixes eines metodològiques que descriurem a continuació.
3.2.1. Fases del pla
DIAGNOSI
Entenem per diagnosi l’estudi acurat de la situació actual dels i les joves de la ciutat, així
com la detecció de les seves demandes i necessitats. Aquesta fase ens ha de permetre
conèixer la realitat juvenil del municipi, però també les projeccions de futur que planteja
per tal de poder realitzar una bona planificació de les polítiques que durem a terme.
La diagnosi requereix d’unes eines metodològiques quantitatives i qualitatives que
permetin aproximar-nos de la manera més fidel possible a la realitat dels i les joves. A la
vegada, però, també ens ha de permetre conèixer totes les accions i actuacions que
s’estan duent a terme des de l’Ajuntament i altres administracions i que tenen efectes
directes sobre la vida de les persones joves de la ciutat.

La diagnosi adquireix, doncs, una doble dimensió. Per un costat és la fase de coneixement
i prospecció que ha de conduir al plantejament d’un nou Pla. Per l’altre, porta implícita
l’avaluació de la tasca que les administracions, especialment l’Ajuntament i la regidoria
de Joventut, han dut a terme en els darrers anys per tal d’observar-ne el seu impacte i
relacionar-les amb la situació actual del collectiu juvenil.

Amb totes aquestes dades, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, podrem afrontar molt
millor les següents fases, ja que a partir de les necessitats detectades i l’anàlisi de les
actuacions dutes a terme fins el moment podran plantejar-se les polítiques més adequades
als nostres objectius.

Eines metodològiques associades
•

Anàlisi de la realitat juvenil
A partir de les dades del municipi que tenim a l’abast, com el cens o el padró,
hem d’elaborat una anàlisi de la realitat actual i detectat el perfil del collectiu
juvenil. D’aquesta manera podem extreure una part de les necessitats dels i les
joves a partir de dades estadístiques reals i fiables.

•

Anàlisi de les polítiques públiques de la ciutat
Cal tenir en compte el conjunt de les polítiques públiques que es duen a la ciutat,
tant per part de l’Ajuntament com per la resta de les administracions (Consell
Comarcal, Diputació i Generalitat). Així mateix, és necessari enumerar els serveis i
equipaments existents, la seva oferta i el públic destinatari.

ELABORACIÓ
A partir de la diagnosi i, per tant després de la fase de coneixement de la realitat juvenil,
procedirem a la fase d’elaboració pròpiament dita. És a dir, aquell moment en el qual es
plantejaran les estratègies i actuacions a desenvolupar en els propers anys. Totes aquestes
accions hauran de respondre de manera coherent a les necessitats detectades a la
diagnosi.

Durant la fase d’elaboració són molt importants els principis metodològics descrits
anteriorment. Per un costat, la participació dels i les joves en la definició de les diferents
estratègies és clau per definir aquelles qüestions que donin una veritable resposta a les
necessitats del collectiu. A la vegada, caldrà tenir molt en compte la tasca de la resta
d’àrees de l’Ajuntament per tal d’establir unes línies de treball realistes, coherents i que
puguin dotar-se de mecanismes de coordinació que en millorin la seva eficàcia i impacte.

La redacció del Pla ha de tenir diversos aspectes en compte. Òbviament, i com ja hem dit,
un coneixement acurat de la realitat juvenil i de les polítiques executades fins el moment.
D’altra banda, ha de tenir present els recursos disponibles per encarar les actuacions que
es defineixin. També s’haurà de definir una temporització de les estratègies i accions que
en permeti el seu correcte desenvolupament. En darrer lloc, s’hauran d’establir les eines i
els mecanismes necessaris per a realitzar una correcta avaluació durant i després de cada
actuació.

Eines metodològiques associades
•

Enquestes
Hem realitzat una enquesta doble als joves de la ciutat, amb dos qüestionaris
diferenciats en funció de la franja a la que ens adrecem. Per un costat, aquells
adolescents i joves compresos entre els 12 i els 16 anys i que es troben als
instituts. Els responsables de dur l’enquesta als centres i assegurar que els joves la
contestin han estat els dinamitzadors del servei de joventut. D’altra banda, una
segona enquesta adreçada a la resta del collectiu juvenil, amb preguntes sobre
altres ítems que s’adapten a aquest perfil. Aquestes eines ens han permès
detectar les necessitats i demandes dels joves per tal d’adequar les actuacions i
projectes que durem a terme. L’enquesta s’ha realitzat en la primera fase
d’elaboració del Pla, i els seus resultats s’han de tenir present en totes les fases
posteriors. L’enquesta adreçada a la franja 12-16 l’han contestat un total de 190
joves. El qüestionari per la franja 16-30 l’han respòs 100 persones.

•

Qüestionaris a les entitats
Hem elaborat un qüestionari de caràcter qualitatiu a les entitats i grups de joves
de la ciutat. Creiem que la seva aportació s’ha de tenir en compte, ja que és fruit
d’una experiència i reflexió collectiva. Partint del principi que cal potenciar i
garantir la participació en el procés del Pla, és important vetllar per tal que
l’associacionisme i el jovent organitzat tinguin un espai d’expressió per tal de
vehicular les seves propostes i demandes. A la vegada, cal tenir present que les
entitats i grups de joves són un dels principals usuaris dels serveis de joventut i de
l’equipament. Aquest qüestionari ha estat contestat per un total de 5 entitats i/o
grups de joves.

•

Fitxes de les àrees i departaments de l’Ajuntament.
És necessari que, en el procés d’elaboració del Pla, impliquem totes les àrees i
departaments de l’Ajuntament que desenvolupen accions o programes que afecten
els i les jovers. El primer element que s’ha dut a terme és el recull d’unes fitxes
estandarditzades que inclouen la informació bàsica sobre cada projecte així com
els resultats que han tingut fins el moment. El conjunt d’aquestes fitxes ens ha
permès visualitzar la globalitat de l’acció política duta a terme al municipi que ha
afectat els i les joves. D’altra banda, podem veure quins programes i actuacions
han tingut més èxit i quins caldrà revisar i actualitzar amb l’elaboració del nou
pla. El recull de les diferents fitxes ha permès així mateix, que totes les àrees de
l’ajuntament s’impliquin en el procés del pla i el sentin com a propi. Cal concebre
cada actuació en el marc d’una estratègia coherent i coordinada. En total s’han
recollit 76 fitxes de les diferents actuacions que les àrees i departaments de
l’Ajuntament duen a terme en matèria de joventut.

•

Grups de discussió per blocs temàtics
Una de les eines qualitatives que hem plantejat a l’hora de concretar els objectius
i les prioritats de cada bloc temàtic és la celebració de grups de discussió.
Aquests han comptat amb joves referents de cadascun dels àmbits. Hem concebut
els grups de discussió amb un objectiu: formular les prioritats i propostes de
cadascun dels blocs temàtics que s’inclouen al Pla i detectar les necessitats i
demandes dels joves. Els grups de discussió han estat de caràcter dinàmic, obert
i participatiu. Els participants provenien de les entitats especialitzades de cada
àmbit i aquells joves a títol individual que són usuaris dels diferents programes del
servei de joventut. La metodologia i la dinàmica dels mateixos ha de permès un
buidatge fàcil i eficaç de les conclusions sorgides. En total s’han celebrat 4 grups
de discussió amb la participació de 25 joves.

EXECUCIÓ
L’execució no és una fase que comenci immediatament després del procés d’elaboració
del Pla. En aquest sentit, convé destacar que moltes de les polítiques i actuacions que
s’hi recolliran ja s’estan duent a terme per part la Regidoria de Joventut i la resta
d’àrees de l’Ajuntament implicades. Així, doncs, el Pla ha d’ordenar totes aquelles

accions que ja s’estan executant i, a la vegada, establir totes aquelles mesures que
responguin a les necessitats detectades durant la diagnosi.

El procés d’execució ha de respondre, per tant, a unes pautes que s’establiran durant la
definició global del pla i haurà d’incorporar els criteris descrits anteriorment. Així doncs,
s’haurà d’acomplir la temporització plantejada a la fase d’elaboració i activar els
mecanismes que prevegin cadascuna de les estratègies per a la seva aplicació.

Com ja s’ha dit, l’avaluació serà un element que regirà tota l’execució. Les diferents
mesures que es duguin a terme hauran de tenir unes eines i mecanismes de seguiment
que permetin dur a terme una avaluació acurada sobre el seu impacte i resultat que, a la
vegada, proporcionin elements de millora sobre les diferents polítiques.

Eines metodològiques associades
•

Mecanismes de coordinació amb tècnics i responsables de les àrees i departaments
de l’Ajuntament
Haurem de determinar els espais interdepartamentals de coordinació un cop
dissenyades les línies estratègiques i de treball del Pla. Aquests espais seran
necessaris, especialment, amb aquelles àrees i regidories que tinguin més
projectes i actuacions que afectin directa, o indirectament, la gent jove de la
ciutat.

Plantegem, com a element central d’aquesta coordinació, la constitució d’una
Taula de seguiment del Pla Local de Joventut, formada pels responsables polítics i
tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament amb implicació directa en
l’execució de les accions i mesures del Pla. Aquesta Taula es reunirà, com a
mínim, un cop l’any per tal d’observar i analitzar el desenvolupament del Pla. De
la Taula podran sorgir comissions específiques o espais de coordinació bilaterals
entre àrees que treballin sobre una temàtica concreta.

•

Participació joves i entitats
Com ja hem dit, la participació dels i les joves ha de ser un dels principis rectors
del procés del pla i, per tant, se n’ha de garantir la seva implicació i incloure les
seves aportacions.

L’establiment d’un espai estable per a la participació dels joves, com per exemple
una taula o plataforma d’entitats, té una doble dimensió. Per un costat,
constitueix un element metodològic per vehicular les demandes i propostes de les
associacions i joves. Per un altre, esdevé un objectiu del mateix Pla en relació a la
millora i increment dels mecanismes de participació juvenil.

Més enllà de l’assoliment o no de l’objectiu de crear una plataforma de les
entitats i grups juvenils de la ciutat, caldrà vehicular la participació del mateixos
en el seguiment del Pla. En aquest sentit, plantegem la constitució d’una Taula
Jove de seguiment del Pla, que es convocarà com a mínim un cop l’any i a la que
seran convidats representants de les entitats i grups així com els joves a títol
individual que participen activament en el desenvolupament d’alguns programes o
projectes previstos al Pla.

4.

DIAGNOSI
4.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA: COMARCA I MUNICIPI
Degut a la condició de capitalitat de la ciutat de Granollers es fa imprescindible analitzar,
també, la realitat comarcal. Els serveis i polítiques adreçades a la joventut
transcendeixen els límits del propi municipi i abracen els pobles i ciutats veïnes,
esdevenint, en molts casos, un punt de referència per a la població juvenil de la comarca.
En aquest sentit, cal assenyalar que el Vallès Oriental és la comarca més extensa de
l’àmbit metropolità, amb 851,9 Km.2 Consta de 43 municipis i es troba situada a 30
quilòmetres de Barcelona. Granollers n’és la capital, una ciutat que actualment té 60.000
habitants.

El conjunt de la comarca té una mica més de 400.000 habitants, segons les dades de
l’IDESCAT de l’any 2012. És un territori que es caracteritza per la seva gran
heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació industrial i urbana amb zones
amb un marcat caràcter rural.

En termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb centre a
Granollers i Mollet del Vallès, les úniques ciutats amb més de 50.000 habitants i que
concentren pràcticament un terç de la població comarcal total. Predominen els municipis
de caràcter mitjà i petit- mitjà, que són els que en els darrers anys creixen més, i que
concentren el 60% de la població comarcal (municipis entre 5.000 i 20.000 habitants). Els
municipis més petits, de menys de 1.000 habitants presenten un menor dinamisme
demogràfic. En termes generals però, el creixement de la comarca en els darrers anys ha
estat constant i superior a la majoria de comarques que l’envolten.

La ciutat de Granollers té una superfície de 14,87 km2 i una densitat de població elevada,
de 4.035 habitants per quilòmetre quadrat. Té una situació geogràfica privilegiada, que li
permet disposar d’una bona xarxa de comunicacions. Es troba situada només a una
trentena de quilòmetres de Barcelona. Una situació que ha marcat l’evolució de
Granollers com a població de pas a les comarques de l'interior i a la resta d’Europa. Des
d’un punt de vista territorial la ciutat també s’ha engrandit, per la importància que ha
anat guanyant l’aglomeració urbana de Granollers.

Aquesta conurbació, que conforma un autèntic contínuum urbà, aglutina més de 104.000
habitants i, per tant, concentra el 26% de la població de la comarca. Aquest és un
element molt important a l’hora de planificar les polítiques i els serveis que es vulguin
impulsar des de l’Ajuntament, ja que tindran una clara repercussió més enllà de la
població estrictament censada al municipi.
Mapa. Localització del municipi.

Font: elaboració pròpia.

4.2.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Pel que fa a l’activitat econòmica, el Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del PIB
català i destaca l’important pes del sector serveis (representa més de la meitat del PIB
comarcal total) i la indústria, que representa el 36% del PIB comarcal total.

Concretament, les darrers dades del PIB per comarques indiquen que el sector amb més
pes econòmic en el conjunt del PIB vallesà és, com dèiem, el sector serveis amb un
54,55%, molt per sota del cas de Catalunya que se situa al 70,8%. En canvi, a la comarca hi
ha un major predomini del sector industrial, que suposa el 36%, mentre que al conjunt
català aquest sector representa un 19,87%. L’agricultura mostra un pes més elevat a
Catalunya que a la comarca.

Taula. Pes de cada sector dins del PIB comarcal en %

Primari Indústria Construcció Serveis
Vallès Oriental

0,81

36

8,65

54,55

Catalunya

1,8

19,87

7,53

70,80

Font: Anuari Caixa Catalunya (2010)

4.3.

ANÀLISI DE LA POBLACIÓ

El municipi de Granollers ha passat de tenir l’any 2002 una població de 54.634 habitants a
tenir-ne actualment 60.000. Això vol dir un increment, en nou anys, de més de 5.000
persones, tot i que durant aquest temps hi ha hagut anys de pèrdua de població, com és
el cas de l’any 2007 respecte 2006 i l’any 2010 respecte 2009. Decreixements lleugers però
que indiquen que Granollers actua com a gran ciutat que expulsa població envers els
municipis del voltant (de la pròpia aglomeració urbana, sobretot). Així, durant el període
2002-2011 el creixement anual del municipi s’ha situat en el 1%, força per sota del conjunt
comarcal (situat en el 2,26%). Per edat i sexe, hi ha una proporció lleugerament més
favorable a les dones.
Taula. Evolució demogràfica

Any

Homes

Dones

Total

2.011

29.893

30.107

60.000

2.010

29.747

29.944

59.691

2.009

30.504

30.154

60.658

2.008

30.235

29.887

60.122

2.007

29.374

29.480

58.854

2.006

29.414

29.526

58.940

2.005

28.744

29.052

57.796

2.004

27.988

28.468

56.456

2.003

27.710

28.203

55.913

2.002

26.857

27.777

54.634

2.001

26.262

27.419

53.681

2.000

25.564

26.859

52.423

1.999

25.335

26.590

51.925

1.998

25.183

26.417

51.600

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'IDESCAT

L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de Granollers té un perfil
demogràfic madur, amb un pes important de la població adulta a partir dels 30. Si

observem la piràmide, podem constatar com el gruix de població es concentra entre els 30
i 54 anys.

Taula. Estructura per edat i sexe

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Cal dir que el percentatge de joves del municipi es situa el 2011 en el 18%, percentatge
que és cinc punts percentuals inferior al que es registrava l’any 2002,quan es situava en el
23%. Si analitzem un altre indicador com l’índex de recanvi de les poblacions actives (que
calcula el quocient entre els grups d’edat de 60-64 anys respecte el grup d’edat de 15-19
anys, i per tant, és l’indicador que mesura els que surten del mercat de treball respecte la
generació que en un futur hi ha d’entrar), veiem que s’ha passat d’un índex del 65% l’any
2002 al 98,97% l’any 2011. Aquestes dades s’han de tenir molt presents a l’hora de
planificar les polítiques i les actuacions que es duguin a terme en l’àmbit juvenil.

Moviments migratoris
L’estadística

de variacions

residencials

dóna

informació

de

les

altes

i

baixes

(entrades/sortides) de població dins d’un mateix municipi. Aquesta informació està
disponible per grups d’edat, i ens permet comprovar com, entre els diferents collectius
de població, el comportament relacionat amb entrar o marxar d’un municipi és diferent.
Entre l’any 2006 i 2010 les entrades i sortides al municipi han estat importants, amb un
creixement més accentuat de les entrades. Destaca però la reducció de les entrades de
població jove, de 25-34 anys.

Taula. Saldo migratori de la població jove (15-34 anys) entre 2006-2010.

Any 2006

Any 2010
Saldo

Emigrants

15-19

266

155

111

217

162

55

20-24

636

435

201

449

388

61

25-29

995

844

151

669

666

3

30-34

827

766

61

661

671

-10

Total municipi

4.908

4.259

659

4.063

4.002

61

Vallès Oriental

30.377

23.491

6.886

23.815

22.662

1.153

Migratori

Immigrants Emigrants

Saldo

Immigrants

Migratori

Font: elaboració pròpia amb dades de l'IDESCAT

Pel que fa a l’entrada de població estrangera, cal dir que a Granollers es concentra un
volum important d’immigrants estrangers. D’acord amb les dades recollides pel Pla
d’Immigració i Ciutadania del Consell Comarcal del Vallès Oriental2, actualment, el
percentatge de població estrangera al municipi és del 18%. Els joves d’origen estranger de
15 a 34 anys suposen el 8% del total de la població de la ciutat. Respecte al total de
població estrangera, la meitat d’aquesta població té entre 15-34 anys.
Taula. Joves i població estrangera.

Població

% total pobl.

% pobl.

estrangera

Total

Joves de 15-29

3046

28,41%

5,08%

Joves de 15-34

4.967

46,33%

8,28%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades recollides del Pla de Ciutadania i Immigració del
CC del Vallès Oriental.

2

Dades de població a 31/12/2011.

Les principals zones d’origen dels joves estrangers que viuen a Granollers són el Marroc,
Bolívia, Senegal, Gàmbia, Mali i Romania.

4.4.

CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ

Estat civil de la població
L’enquesta demogràfica 2007 ens permet tenir una aproximació més actualitzada a la
relació entre població i estat civil. Així, segons les principals dades que es desprenen
d’aquesta, comprovem que l’any 2007 a la comarca predominava el conjunt de persones
casades (46% del total) i d’estat civil solter (43% del total). Les persones vídues sumaven el
4% de la població i els divorciats i divorciades el 5%. Per sexes no es detecten grans
diferències entre homes i dones, tot i que el percentatge de solters i casats és
lleugerament més elevat entre els homes (23% i 24% respectivament entre els homes,
entre les dones els percentatges registrats són de del 21% pel que fa a les dones solteres i
un 22% de casades). La resta, població vídua o divorciada, el predomini, tot i que lleuger,
és femení.
Taula. Població segons estat civil i sexe al Vallès Oriental. Enquesta demogràfica 2007

HOMES

DONES

TOTAL

Solters/eres

86.100

80.400

166.500

Casats/ades

90.800

84.700

175.400

Vidus/ues

5.700

10.900

16.600

Divorciats/ades, Separats/ades

8.900

12.200

21.100

Font: Idescat i elaboració pròpia

Si comparem aquestes dades amb les del cens de l’any 2001 (el darrer disponible),
observem com entre l’any 2001 i l’any 2007 s’ha registrat un increment del nombre de
persones solteres (per una generalització d’unions via parella de fet o sense la
formalització del matrimoni) així com un creixement del percentatge de persones que han
viscut com a mínim amb una parella (pel creixement de divorcis i separacions així com per
una major proporció de persones vídues, principalment dones).

Taula. Indicadors d'estructura de la població. Estat civil. Anys 2001-2007

Enquesta

HOMES

Cens

Demogràfica

2001

2007

Solters

46%

45%

Casats

49%

47%

Vidus

2%

4%

alguna vegada casat

3%

4%

100%

100%

Solteres

39%

43%

Casades

49%

45%

Vídues

8%

6%

alguna vegada casada

4%

6%

100%

100%

Total

DONES

Total

Font. Idescat

A nivell municipal disposem de dades més actualitzades respecte nombre de matrimonis
celebrats per persones del municipi, segons edat i sexe. D’acord a aquestes dades, l’any
2011 a Granollers es van celebrar un total de 226 casaments, la majoria entre joves de
15-34 anys i amb una proporció major de noies casades que nois.
Taula. Matrimonis de la població jove, segons sexe

Homes

Dones

15-34

140

156

Total

226

226

Font: Idescat.

Fecunditat
La dinàmica demogràfica recent afavoreix una evolució molt positiva de la natalitat. De
fet, malgrat que en els darrers anys s'endarrereix l’edat de tenir el primer fill,

l’increment de la població ajuda a un augment del nombre de naixements, perquè creix
també el conjunt de dones en edat reproductora.

Per això, s’evidencia un creixement del nombre de fills per dona, dada que fins i tot ha
manifestat un increment més acusat a partir de l’any 2000 (quan es situava en 1,55). Si
comparem les dades més recents, entre l’any 2006 i 2010 observem com l’Índex Sintètic
de Fecunditat (ISF, indicador que relaciona el nombre de naixements amb el volum de
dones en edat reproductora) ha passat de ser l’1,77 l’any 2006 a l’1,68 l’any 2010, al
conjunt del Vallès Oriental. A Granollers el ritme de creixement de l’índex ha esta
ascendent, passant del 1,63 registrat l’any 2006 a l’1,71 l’any 2010.

Educació
En els darrers anys, s’ha produït un increment notable dels nivell d’instrucció de la
població potencialment activa (15-64 anys), tant a la comarca del Vallès Oriental, com al
conjunt de les nostres societats. La principal causa d’aquesta evolució és la substitució de
les generacions nascudes als anys vint, amb uns nivells d’instrucció molt baixos, per
generacions nascudes als anys setanta i vuitanta, que s’han beneficiat de la generalització
de l’ensenyament reglat i obligatori. Malgrat tot, però, les darreres dades oficials palesen
com entre la població de la nostra comarca i especialment entre els joves, encara es
manté el pes predominant dels nivells d’instrucció primaris i els qui han cursat estudis de
formació professional de primer grau, que els ha donat el grau d’aprenents. Val a dir
també que l’augment de la població comarcal influeix en l’augment de joves sense estudis
o amb els estudis primaris i prou, especialment a partir dels 20 anys. Les dades més
actuals, derivades de l’Enquesta Demogràfica 2007 no presenten una variació massa
substancial, en el sentit que el gruix de la població de la comarca té estudis fins a nivells
d’instrucció primaris.

Una dada important és aquella que fa referència als alumnes matriculats als centres
educatius de la ciutat. Segons les dades del 2012, a Granollers hi ha prop de 3.000
estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i gairebé 1.000 de batxillerat. Els
cicles formatius, tant els de grau mitjà com els superiors, sumen prop de 2.000 alumnes.
S’ha identificat, així mateix, que aquesta xifra s’ha incrementat en els darrers anys,
consolidant-se com una via formativa molt important per a un bon nombre d’adolescents i
joves.

Cal destacar, també, l’augment d’alumnes als Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI), a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i a l’Escola d’Adults. Sense dubte, tant
l’evolució demogràfica com la crisi econòmica són factors que expliquen aquest
increment.
4.5.

JOVES I MERCAT DE TREBALL

L’inici de la crisi econòmica l’any 2008 ha provocat un mal comportament de les dades
referents al mercat de treball. En concret, les dades d’atur han registrat forts increments
generalitzats a tota la comarca i per tots els grups d’edat. En el període 2007-2011 tots els
municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats negatius en l’àmbit del mercat de
treball.
El càlcul de la població activa estimada ens permet disposar, cada any, de dades relatives
al volum de la població en edat de treballar que hi ha a la comarca i als municipis que la
composen. Aquesta estimació ens permet disposar de xifres que s’acosten més a la situació
actual i superar el desfasament de les dades oficials, derivades del Cens del 2001.
Taula. Població Activa Local Estimada, Granollers 2011.

Edat

Homes

Dones

Total

16-19

326

251

577

20-24

1.262

1.244

2.506

25-29

2.157

1.842

3.999

30-34

2.883

2.306

5.189

35-39

2.809

2.150

4.959

40-44

2.393

1.892

4.285

45-49

2.039

1.798

3.837

50-54

1.916

1.652

3.568

55-59

1.362

1.080

2.442

60-64

706

480

1.186

TOTAL

17.853

14.695

32.548

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

D’acord a aquest càlcul, la Població Activa Local Estimada (PALE) l’any 2011 al municipi
de Granollers suma un total de 32.548 persones.
Això suposa un increment de la PALE del 1,03%, mentre que a la comarca del Vallès
Oriental ha augmentat un 1,21%, arribant a 216.178 persones. Aquesta reducció de la
població activa s’explica amb el procés de decreixement poblacional que està vivint el
municipi.

La PALE dels grups d’edats més joves suma un total de 12.271 persones amb edats entre
els 16 i els 34 anys, on destaca el grup d’edat entre 30 i 34 anys. Així, els joves
representen el 37,70% del total de la població activa estimada, és a dir, gaire bé 4 de cada
10 persones actives a Granollers forma part del collectiu jove.

Pel que fa a l’atur, si analitzem l’any 2011 en el seu conjunt, podem dir que ha viscut un
elevat augment respecte l’any 2007. L’ inici de l’any 2012 ha registrat augments
continuats en el nombre d’aturats (igual que a Catalunya i al conjunt de la regió
metropolitana).

El municipi de Granollers l’any 2007 registrava 2.182 persones a l’atur, de les quals 649
eren joves entre 16 i 34 anys. L’any 2011 aquesta xifra augmenta fins a 5.586 persones a
l’atur, on 1.807 persones formen part del collectiu jove. Entre 2007 i 2011 l’atur registrat
entre persones joves ha augmentat en 1.113 joves, tot i que en relació al 2010 el nombre
de joves en atur ha baixat en 794 registres. La taxa d’atur a Granollers l’any 2011 es situa
en 17,16%, afectant més al grup femení, amb una taxa del 18,08%, que al masculí
(16,48%).
Taula. Atur registrat per edats i taxa d’atur, any 2011.

Atur registrat

Taxa atur

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Menors de 20 anys

68

43

111

20,73%

17,16%

19,18%

De 20 a 24 anys

187

142

329

14,81%

11,45%

13,14%

De 25 a 29 anys

316

250

566

14,66%

13,56%

14,15%

De 30 a 34 anys

448

354

801

15,53%

15,34%

15,44%

De 35 a 39 anys

464

372

835

16,50%

17,28%

16,84%

De 40 a 44 anys

384

298

681

16,03%

15,73%

15,90%

De 45 a 49 anys

327

300

627

16,05%

16,69%

16,35%

De 50 a 54 anys

298

386

684

15,54%

23,36%

19,16%

De 55 a 59 anys

275

304

579

20,20%

28,16%

23,72%

Majors de 59 anys

164

208

373

23,26%

43,42%

31,42%

TOTAL

2.930

2.657

5586

16,41%

18,08%

17,16%

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

A la taula anterior podem observar les taxes d’atur registrades per grups d’edat. Veiem
que, en conjunt, els joves registren unes taxes d’atur similars, o fins i tot inferiors, que
la resta de grups d’edat, només amb l’excepció dels menors de 20 anys, amb una taxa
d’atur del 19,18% (similar a la registrada entre els adults de 50 a 54 anys). Si ho
comparem amb les taxes dels grups d’edat més joves, veiem com la taxa d’atur s’ha
triplicat entre els anys 2011 i 2007. Es manté el fet que els homes menors de 20 anys
tenen més dificultats per incorporar-se al mercat de treball i segueixen sent el grup
juvenil amb una taxa d’atur més elevada.

Taula. Taxa d’atur registrat per sexe, anys 2007 i 2011.

2011

2007

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

< de 20

20,73%

17,16%

19,18%

5.46%

4.83%

5.17%

20 a 24

14,81%

11,45%

13,14%

4.42%

4.62%

4.51%

25 a 29

14,66%

13,56%

14,15%

4.40%

5.82%

5.00%

30 a 34

15,53%

15,34%

15,44%

4.43%

6.82%

5.46%

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

Les dones joves registren unes taxes baixes d’atur si les comparem amb les dels homes.
Aquest fenomen es podria veure explicat pel fet que les noies allarguen el seu període
formatiu, mentre que els nois abandonen més prematurament els seus estudis per

intentar incorporar-se més d’hora, al mercat de treball. No obstant, a partir dels 30 anys
les dones són les que registren unes taxes d’atur més altes.
Gràfic. Taxa d'atur per edats a Granollers, 2011.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia.

La contractació ha anat disminuint, en el seu conjunt, respecte l’any 2007. Tant la
contractació temporal com la contractació indefinida registrada han disminuït

en un

total de 25.564 contractes respecte a les xifres de 2007. La contractació entre els joves
de 16 a 29 anys s’ha reduït un 67,72% (un total de 14.234 contractes menys). Aquest
descens de la contractació s’ha donat també en l’àmbit català i metropolità, i són fruit
de la conjuntura econòmica actual.

Taula. Contractació per edat, anys 2007 i 2011.
Edat

2007

2011

Variació

%Variació

Menors de 20 anys

4.674

873

-3.801

-81,32%

De 20 a 24 anys

9.271

3761

-5.510

-59,43%

De 25 a 29 anys

8.751

3828

-4.923

-56,26%

De 30 a 44 anys

17.588

8979

-8.609

-48,95%

Majors de 45 anys

6.215

3494

-2.721

-43,78%

46.499

20.935

-25.564

-54,98%

TOTAL

Font: Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

Pel que fa a la contractació per grups d’edat, són les persones més joves (menors de 20
anys i de 20 a 24 anys) les que pateixen una major temporalitat. A mesura que avancem
entre els grups d’edat s’observa com la temporalitat es va reduint. Si analitzem els
contractes segons la seva modalitat, s’observa que predominen els d’obra i servei i els
eventuals per circumstàncies de la producció.
Gràfic. Contractació per edat i tipus de contracte, any 2011.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

En la contractació per ETT també s’ha viscut una reducció generalitzada dels contractes
entre l’any 2007 i 2011. Tot i aquesta reducció els joves entre 16 i 29 anys mantenen un
pes molt rellevant en el conjunt de contractes formalitzats per ETT. Així, dels 7.517
contractes un total de 3.006 contractes són dels grups d’edat més joves.

Taula. Contractació per ETT, any 2011.

Edat

2007

2011

Variació

%Variació

Menors de 20 anys

1.977

203

-1.774

-89,73%

De 20 a 24 anys

4.215

1.456

-2.759

-65,46%

De 25 a 29 anys

3.628

1.347

-2.281

-62,87%

De 30 a 44 anys

7.607

3.339

-4.268

-56,11%

Majors de 45 anys

2.374

1.172

-1.202

-50,63%

19.801

7.517

-12.284

-62,04%

TOTAL

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

4.6.

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

La diagnosi ens ha de servir, tal com s’apuntava anteriorment, per conèixer la realitat del
municipi i la seva població juvenil així com per planificar les actuacions més adients en
l’àmbit de les polítiques de joventut. En aquest sentit, podem extreure les següents
conclusions:

En primer lloc, podem afirmar que la població juvenil i, per tant, el collectiu diana de
les actuacions que es recullen en aquest pla, representa aproximadament el 20% del
total de la població del municipi. Aquest percentatge s’ha reduït en els darrers anys, ja
que el 2002 si situava al voltant del 23%.

La dècada dels 2000 s’ha caracteritzat per un increment de la natalitat i un augment, per
tant, de la població infantil. Aquest fet s’ha de tenir present a l’hora de planificar els
serveis i les polítiques en l’àmbit juvenil, principalment, a mig i llarg termini.

Un altre factor sociodemogràfic important en aquests anys ha estat l’arribada de població
immigrant. En aquest sentit, Granollers no ha estat al marge de la dinàmica general del
conjunt del país i la comarca. Podem destacar, que el 18% de la població de la ciutat és
d’origen estranger, un percentatge lleugerament superior al del conjunt del país.

Si ens fixem en el collectiu juvenil, podem veure com aquest percentatge s’incrementa.
Entre altres dades, podem destacar que el 30% de la població nouvinguda de Granollers té
entre 15 i 29 anys. Si ampliem aquesta franja fins els 34 anys, el percentatge augmenta
fins gairebé el 50%. Això ens mostra que la població nouvinguda és, principalment,
població juvenil i ens demostra, per tant, que el fenomen migratori està associat a la
joventut. Cal tenir en compte la diversitat i la pluralitat de la població juvenil, per tal
d’assegurar l’universalisme i la inclusió en la prestació dels serveis i polítiques de
joventut.

Les dades al voltant de l’educació ens demostren que en les darreres dècades i anys s’ha
avançat molt en els nivells d’escolarització. Tot i així, podem observar com cal reforçar
les polítiques i les actuacions que comportin un major èxit educatiu entre el collectiu
d’estudiants i, a més, assegurin la continuïtat en estudis post obligatoris (batxillerat,
cicles formatius, estudis universitaris). En aquest sentit, s’hauran de reforçar els serveis
d’orientació i acompanyament, així com incidir en la planificació de l’oferta educativa de
la ciutat, per tal de donar resposta a les necessitats i demandes de la població juvenil.

Pel que fa a la situació de l’ocupació, podem destacar que la crisi econòmica ha afectat la
ciutat en termes similars que al conjunt del país. Entre l’any 2007 i el 2011, la taxa d’atur
s’ha triplicat. Si ens fixem en l’atur registrat, podem constatar que el collectiu juvenil
presenta un percentatge similar d’atur que la resta de grups, amb la notable excepció de
la franja 16-20 que se situa per sobre. Tot i així, cal destacar que molts joves no consten
en aquestes estadístiques, ja que encara no estan donats d’alta a la seguretat social a
l’espera de la seva primera contractació. Això ens indica que cal reforçar les actuacions
d’assessorament així com les polítiques actives d’ocupació.

5.

ACTUACIONS PER ÀMBITS TEMÀTICS
5.1. EMANCIPACIÓ

L’àmbit temàtic d’emancipació fa referència a totes aquelles actuacions en matèria
d’educació, ocupació, habitatge i alguns aspectes de salut. Són, doncs, totes aquelles
mesures que pretenen afavorir el desenvolupament dels projectes vitals de les persones
joves en condicions d’autonomia. Com es deia anteriorment, aquest àmbit correspon als
reptes 1, 2, 3 i 4 del PNJC.

Dins aquest àmbit distingirem diverses línies de treball que integraran els diferents
projectes i accions. La definició d’aquestes línies respon als objectius detectats a partir
de l’anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat així com les percepcions i necessitats
expressades pel mateix collectiu a través de les enquestes i els grups de discussió
celebrats.

SUPORT A L’ÈXIT EDUCATIU
Entre els joves que han contestat l’enquesta sobre el Pla Local, podem observar que en la
franja 16-30, el 22% afirma haver finalitzat els estudis d’Educació Secundària Obligatòria
(ESO); un altre 22% certifica haver cursat estudis de batxillerat; i un altre 22% diu haver
realitzat un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà (CFGM) o grau superior (CFGS). Un 17%
afirma haver assolit una titulació universitària i un 10% una titulació de postgrau.
Aquestes dades contrasten amb els resultats de l’enquesta efectuada als adolescents que
se situen a la franja 12-16. Aquest collectiu afirma, en més d’un 90% de les respostes, la
seva voluntat de continuar els estudis un cop finalitzada l’etapa secundària obligatòria.
Més del 70% manifesta la disposició a cursar estudis de batxillerat i un 73% la continuïtat
amb un grau universitari, mentre que només un 11% voldria fer un Cicle Formatiu de Grau
Mitjà (CFMG). A la vegada, un 12% dels enquestats manifesta que encara no sap per quins
estudis post obligatoris decantar-se. Aquestes dades ens mostren que hi ha un biaix clar
entre la voluntat o les expectatives dels alumnes d’ESO (franja 12-16) i l’experiència dels
joves 16-30. Els estudis de batxillerat es presenten dins l’imaginari de l’alumnat com el

itinerari normalitzat, la qual cosa contrasta amb la realitat. Si ens fixem en les dades
reals registrades, mostren que a desembre del 2012 hi havia matriculats a la ciutat un
total de 984 estudiants de batxillerat. Els alumnes de CFGM eren, en canvi, 1.045, i els de
CFGS 717. Podem concloure, per tant, que hi ha més estudiants de cicles formatius que
de batxillerat.

Un dels elements detectats als grups de discussió amb els diferents collectius juvenils de
la ciutat, va ser el gran salt que representa el pas de l’ESO al batxillerat. Aquest fet
provoca, segons els joves participants, que molts estudiants decideixin abandonar els
estudis de batxillerat. En aquest sentit, pren rellevància la tasca d’informació i
orientació, que es considera que hauria de començar abans i no centrar-se, únicament, en
els estudiants de 4t d’ESO. Cal orientar i acompanyar els alumnes des dels primers cursos
d’ESO per tal que construeixin el seu itinerari acadèmic a partir de les seves necessitats i
expectatives.

La valoració de l’oferta formativa de la ciutat és bastant positiva entre gairebé el 70%
dels enquestats de la franja 12-16. Si ens fixem en les respostes dels joves d’entre 16 i 30
anys, en canvi, podem veure com aquesta percepció baixa fins el 60%. La conclusió dels
grups de discussió es correspon bastant amb aquestes dades. Mentre que el grup
d’alumnes d’instituts van mostrar la seva satisfacció amb l’oferta, els joves que van
participar al grup sobre emancipació van relativitzar la consideració positiva, a l’afirmar
que si bé l’oferta era bona, hi havia una manca de places en serveis com l’escola
d’adults, l’escola oficial d’idiomes o una limitació en la diversitat de cicles formatius que
es cursen a la ciutat.

A partir de tot això, podem dir que entenem per èxit educatiu la superació dels estudis
obligatoris (ESO) i la continuïtat formativa, ja sigui a través de cicles o batxillerat, a
partir de les necessitats i les expectatives dels propis estudiants. Els projectes i accions
que es plantegin hauran d’anar encaminades, per tant, a assolir aquesta fita.

Acció 001. Xarxa sales d’estudi
Per tal de donar resposta a les necessitats dels joves estudiants s’ofereix el servei de
sala d’estudi a la Biblioteca Roca Umbert en el seu horari habitual durant tot el curs. De
manera puntual, i coincidint amb els períodes d’exàmens, aquest servei s’amplia en
horari nocturn i de cap de setmanes i s’estén a altres equipaments de la ciutat.
Cal adequar les sales d’estudi a les necessitats reals dels estudiants, tenint en compte la
distribució i les diferents càrregues de feina dels alumnes de secundària, batxillerat,
cicles i universitat.

Acció 002. Espai de suport a l’estudi / estudi assistit NOVA ACCIÓ!
Juntament amb les sales d’estudi, plantegem obrir un servei que s’ubiqui a l’equipament
juvenil El Gra, per tal que els adolescents comptin amb un espai d’estudi i treball que
compti amb el suport d’un dinamitzador que els pugui orientar i ajudar en el
desenvolupament de la feina. D’aquesta manera es poden promoure hàbits d’estudi i
dinàmiques de treball positives entre els alumnes de secundària de la ciutat.

Acció 003. Acompanyament educatiu intergeneracional NOVA ACCIÓ!
Plantegem

el

desenvolupament

d’una

estratègia

d’acompanyament

educatiu

intergeneracional, per tal que els estudiants dels darrers cursos de secundària i
batxillerat puguin acompanyar els alumnes més joves que acaben de començar l’ESO.
Aquest suport se centrarà en l’acompanyament en l’adaptació a la nova etapa educativa.

Acció 004. Oficina d’orientació i assessorament acadèmic
L’orientació i l’assessorament acadèmic són elements que faciliten als estudiants la
presa de decisions sobre el seu futur i la construcció dels seus projectes acadèmics i
vitals. Comptem amb diverses accions que configuren el programa d’orientació i que
s’estructuren al voltant de l’assessoria acadèmica ubicada a El Gra. El servei de
l’assessoria està obert durant tot l’any i, a més, coordina accions específiques adreçades
als diversos collectius d’estudiants, com aquells que estan finalitzant l’ESO o els que
volen entrar a la universitat.

Acció 005. Campanyes d’orientació acadèmica – Orienta’t i Després de l’ESO què?
Des del servei de Joventut es desenvolupen campanyes específiques per tal que els
alumnes dels instituts de la ciutat puguin conèixer les diferents sortides i itineraris
acadèmics. Una d’aquestes campanyes s’adreça als estudiants d’educació secundària,
per

tal

d’apropar-los

les

diferents

opcions

que

tenen

–

batxillerat,

cicles

formatius...L’altra actuació s’adreça als estudiants de batxillerat i serveix per presentar
les carreres universitàries més sollicitades a partir de la implicació directa de professors
i personal dels centres d’educació superior.
Acció 006. Formació no reglada – Recicla’t.
El servei de Joventut ofereix una programació de tallers i formacions no reglades que es
desenvolupen, principalment, a l’equipament el Gra. Aquestes formacions abracen
temàtiques diferents que responen als interessos i demandes dels mateixos joves.
Permeten, així mateix, que els adolescents i joves puguin aprofundir en qüestions que els
motiven i complementar, així, la seva formació reglada. La programació ha de ser
coherent i ha de seguir una lògica global. En els propers anys caldrà descentralitzar-la i
implicar altres serveis – Centres Cívics, Cultura, Esports- per tal d’incloure en el mateix
catàleg tots aquells tallers i formacions que els joves poden realitzar.

Acció 007. Consells participatius sobre educació. NOVA ACCIÓ!
A Granollers hi ha dos consells participatius al voltant de l’educació, el Consell Escolar
Municipal i el Consell Municipal de la Formació Professional. És necessari que la regidoria
de joventut participi en aquests espais, per tal de poder presentar i valorar
conjuntament les accions que es duen a terme en aquest àmbit. Serveis com l’assessoria
acadèmica, la dinamització als instituts o les aules d’estudi han de comptar amb la
supervisió i valoració del conjunt de la comunitat educativa de la ciutat. A la vegada, cal
garantir la participació dels més joves, els estudiants, en aquests espais.

Acció 008. Ampliació de l’oferta formativa
A partir de l’anàlisi de la realitat juvenil i les demandes i necessitats del collectiu, la
regidoria de Joventut podrà proposar a la resta del Consistori i a les administracions
competents (Generalitat de Catalunya, bàsicament) l’ampliació de l’oferta formativa en
alguns àmbits, com l’Escola Oficial d’Idiomes o els Cicles de Formació Professional.

TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
La línia sobre transició escola treball ha d’abordar el pas del sistema educatiu al mercat
laboral. Aquest no és un procés fàcil i està ple d’incerteses per bona part del collectiu
juvenil.
Tal com queda plasmat a la diagnosi de la ciutat, l’ocupació és, a dia d’avui, un dels
principals problemes de la població jove, amb unes elevades taxes d’atur i una situació
crònica de precarietat i temporalitat en la contractació del conjunt del collectiu.
Aquestes dades es veuen corroborades per les conclusions extretes de les enquestes i els
grups de discussió.

En aquest sentit, el 97% dels adolescents enquestats de la franja 12-16 considera molt
important la preparació i formació acadèmica a l’hora de trobar feina en un futur. En la
franja 16-30, aquest percentatge baixa fins al 87% fruit, segurament, de la pròpia
experiència i les dificultats que aquest collectiu ha tingut per inserir-se al mercat
laboral. Si ens fixem en la valoració de les possibilitats per trobar feina a la ciutat, els
enquestats posen una nota mitja de 3,2. Una xifra bastant baixa que podem relacionar
amb el 50% dels enquestats que responen estar en situació d’atur.

El grup de discussió que va versar sobre emancipació es va mostrar bastant pessimista
sobre la situació del collectiu juvenil a la ciutat. L’atur és l’element que més els
preocupava i, a la vegada, el veien agreujat per la dificultat d’accedir als estudis
superiors com a conseqüència del seu encariment.

L’objectiu d’aquesta línia ha de ser, doncs, facilitar aquest procés de transició, acostant
el món laboral als joves que encara estan estudiant, assolint una major inserció i majors
cotes d’ocupabilitat.

Acció 009. Apropament d’alumnes de secundària a empreses i comerços - Projecte
Singulars.
A partir del Projecte Singulars es facilitarà l’acostament entre alumnes de 3r i 4t d’ESO
amb problemes d’adaptació a l’entorn escolar i empreses i comerços de la ciutat per tal
que puguin fer tastets d’ofici. D’aquesta manera es facilita a aquests joves la presa de
decisions sobre el seu itinerari acadèmic i laboral, reforçant l’èxit educatiu a partir de
les seves inquietuds i necessitats. El projecte es desenvolupa amb 8 centres educatius i
un total de 60 participants cada any.

Acció 010. Suport a la recerca de feina – Enfeinat
A través del projecte Enfeinat s’ofereixen recursos als i les joves en matèria de recerca
de feina, per tal que puguin millorar les seves capacitats i habilitats en aquest àmbit. Es
focalitza en aquells aspectes relacionats amb internet i les xarxes socials així com en la
personalització dels itineraris formatius i laborals. El projecte és d’abast comarcal i, per
tant, té impacte en altres municipis. El públic destinatari és el conjunt de joves de 16 a
30 anys amb baixos nivells formatius.

Acció 011. Foment de l’emprenedoria entre els estudiants de batxillerat i FP.
Amb aquesta acció es pretén fomentar l’emprenedoria entre els estudiants de les etapes
post obligatòries de la ciutat, aquells que cursen batxillerat i formació professional.
L’acció es concreta amb la programació de xerrades adreçades als estudiants que es
realitzen a l’espai Can Muntanyola.

Acció 012. Grup de treball transversal. NOVA ACCIÓ!
La transició escola treball implica la participació de molts agents, així com diverses àrees
de l’Ajuntament. És per això que plantegem un grup de treball transversal entre
Educació, Promoció Econòmica, Serveis Socials i Joventut que pugui establir mecanismes
de coordinació i detecció de necessitats. D’aquesta manera es podran generar accions
més coherents i assegurar-ne el seu efecte multiplicador. Des d’aquest grup s’haurien de
valorar l’èxit i l’impacte de les actuacions que ja es duen a terme.

PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Tal com s’ha afirmat anteriorment, la cerca de feina és una de les principals
preocupacions del collectiu juvenil de la ciutat. Més del 50% dels enquestats de la franja
16-30 afirmen que es troben en situació d’atur. Si prenem les dades estadístiques,
podem veure que el 39% de la població juvenil activa de Catalunya es troba aturada. Un
percentatge que s’incrementa fins al 50% en la franja més jove, compresa per aquelles
persones que tenen entre 16 i 24 anys.
De la mateixa manera, les expectatives, tal com ha quedat plasmat anteriorment, no són
gaire positives per a bona part dels i les joves de la ciutat. Un percentatge significatiu
d’aquests es mostra pessimista sobre la situació del collectiu, especialment en tot allò
referent a l’ocupació.

Més enllà de les accions que s’impulsen per facilitar la transició del sistema educatiu al
món laboral, cal seguir promovent polítiques que vehiculin l’entrada dels joves al mercat

de treball. Caldrà, així mateix, que aquestes actuacions se centrin en la reinserció
d’aquells joves que es troben actualment en situació d’atur, per tal d’orientar-los i
assessorar-los sobre les diferents opcions que tenen.

Acció 013. Servei Local d’Ocupació.
Aquest és un servei que es desenvolupa des de l’àrea de promoció econòmica de
l’Ajuntament amb la collaboració de la Diputació de Barcelona. S’adreça a totes les
persones i ofereix un servei de caràcter generalista, basat en les entrevistes
ocupacionals, l’orientació laboral, l’accés a la borsa de treball i el club de feina. Tot i
que es tracta d’una actuació adreçada a tota la població, cal cercar els mecanismes per
derivar i atendre correctament els i les joves de la ciutat que ja tenen el seu propi servei
de referència.

Acció 014. Servei d’Orientació Laboral.
Aquest servei s’ofereix des de l’àrea de Joventut en collaboració amb la Direcció
General de Joventut de la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Comarcal. Es
tracta d’un servei que atén tots els joves de la comarca i no només els de la ciutat.

Les accions principals que desenvolupa se centren en l’orientació i l’assessorament, així
com la difusió de cursos de formació i ofertes de feina. Cal establir els mecanismes de
derivació i coordinació necessaris amb el servei generalista que s’ofereix des de l’àrea de
promoció econòmica.

ACCÉS A L’HABITATGE
L’accés a l’habitatge és un dels elements cabdals del procés d’autonomia dels i les joves.
Així mateix, és la clau principal de l’emancipació domiciliar que permet als joves marxar
del nucli familiar i construir el seu propi projecte vital. L’habitatge és, a la vegada, una
de les principals preocupacions i necessitats que expressen els i les joves de la ciutat. El
procés complet d’emancipació és el segon problema segons els joves enquestats d’entre
16 i 30 anys i se situa per darrere de l’ocupació i l’atur.

Si ens fixem en les enquestes, podem detectar que la franja 16-30 resideix,
majoritàriament a casa dels pares. El 78% dels enquestats afirmen, per tant, viure al
nucli familiar. Un 12% s’ha emancipat amb la parella, un 5,5% amb amics o companys i
només un 1,8% viu sol. El mateix collectiu expressa, en un 60%, la seva voluntat de
seguir vivint, en un futur, a Granollers. En canvi, només el 43,6% pensa que ho podrà fer.

El grup de discussió d’emancipació va constatar, així mateix, la preocupació per l’accés
a l’habitatge. Alguns participants s’havien emancipat anys abans, però a conseqüència
de la crisi i la pèrdua de la feina han hagut de tornar a casa dels pares. Es detecta la
percepció que l’habitatge de la ciutat és més car que en poblacions veïnes. A la vegada,
es van valorar molt positivament les promocions d’habitatge de protecció, tot i que es va
considerar que la seva oferta era limitada.

Aquesta línia de treball ha de permetre apropar els recursos existents a l’abast dels
joves per tal de facilitar el seu procés d’emancipació domiciliar.

Acció 015. Orientació i tramitació de les ajudes al lloguer.
A través de l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament es tramitaran les diferents ajudes al
lloguer que ofereixen les administracions: renda bàsica d’emancipació, prestacions al
lloguer i les prestacions d’urgència especial.

Aquest servei, que inclourà des de la demanda de les ajudes a la gestió de les possibles
incidències, es presta des de les oficines de Granollers Promocions. Des dels serveis de
joventut es derivarà els joves que necessitin assessorament i orientació en aquesta
matèria i es demanaran les dades sobre el total d’usuaris joves.

Acció 016. Borsa habitatge de lloguer.
Es facilita que els propietaris privats posin els seus habitatges en lloguer per sota del
preu de mercat i amb garanties a partir d’aquesta borsa gestionada per l’àrea
d’habitatge de l’Ajuntament. Des de la borsa es posen aquests habitatges a l’abast dels
possibles llogaters. Es procurarà que els joves que vulguin emancipar-se utilitzin aquest
servei i s’inscriguin a la borsa. De la mateixa manera, es millorarà la coordinació entre
joventut i habitatge per tal d’establir un protocol de derivació i un mecanisme
d’intercanvi de dades que permeti detectar necessitats i demandes.

Acció 017. Promoció d’habitatge protegit per joves.
En les promocions d’habitatge protegit que s’impulsin des de l’Ajuntament o altres
administracions a la ciutat es vetllarà per tal que se’n reservi un percentatge adreçat a
gent jove. D’aquesta manera es facilitarà que els i les joves que vulguin emancipar-se
puguin optar a aquesta opció menys costosa, ja sigui en règim de compra o lloguer.

Acció 018. Promoció noves fórmules d’accés a l’habitatge. NOVA ACCIÓ!
En els darrers anys han proliferat noves fórmules per tal de facilitar l’accés a
l’habitatge, com les cooperatives de cessió d’ús o la masoveria urbana. Des de
l’Ajuntament s’estudiarà la manera de promoure aquestes fórmules a la ciutat,
començant per donar-les a conèixer als i les joves. Si es considera necessari, es podrà
incorporar la informació sobre aquestes fórmules als serveis de les àrees d’habitatges i
joventut.

PROMOCIÓ DE LA SALUT
La salut és un àmbit que integra el procés d’emancipació dels i les joves. La salut forma
part del benestar i la qualitat de vida de les persones. És important, doncs, que en el
marc de les polítiques de joventut s’impulsin actuacions adreçades a promoure la salut,
a partir d’accions preventives que configurin una lògica global i coherent.

Si ens fixem en el resultat de les enquestes, podem detectar que gairebé el 35% dels
joves d’entre 12 i 16 anys consumeixen begudes alcohòliques.
En la mateixa franja, més del 32% consumeix tabac. Pel que fa al haixix o marihuana, el
percentatge baixa fins al 10%. Amb la cocaïna i les drogues de disseny, la dada es redueix
fins el 3%. En la franja 16-30, tots aquests percentatges s’incrementen. El consum de
tabac arriba al 50%, el haixix i la marihuana gairebé al 20%. La cocaïna i les drogues de
disseny es mantenen al voltant del 3%.

D’altra banda, com a dada positiva cal assenyalar que el 65% dels joves d’entre 12 i 16
anys que han participat en l’enquesta, afirma practicar esport en el seu temps d’oci.

En aquest sentit, cal promoure programes i accions encarades a conductes de risc per la
salut, així com fomentar hàbits i actituds saludables. Més enllà del consum de drogues o
la pràctica esportiva, també caldrà abordar altres aspectes com els hàbits alimentaris (i
les conductes de risc associades), les noves addiccions (vinculades a les TIC) o els
trastorns psicològics i mentals. És necessària, per tant, una acció coordinada entre els
diferents serveis, promovent la relació entre l’àmbit sanitari, l’educatiu i el juvenil.

Acció 019. Prevenció sobre drogodependències i conductes de risc.
El Servei de Salut pública de l'Ajuntament de Granollers va elaborar el Pla municipal
sobre drogues amb l'objectiu de desenvolupar una estratègia global d'intervenció
municipal en el camp de l'atenció , la informació i la prevenció del consum de drogues.
S’impulsen diverses accions per tal de prevenir el consum de drogues i les conductes de
risc associades. Des de l’àrea de serveis personals de l’ajuntament s’ofereix un servei
d’informació i atenció adreçat a joves i a les seves famílies per tal de resoldre dubtes i
qüestions sobre el consum de drogues.

A la vegada hi ha una pàgina web Www.sobredrogues.net amb informació i recursos sobre
la qüestió. La filosofi d'aquesta pàgina web s'allunya dels prejudicis que sovint s'associent
al consum de drogue, apostant per una línia de treball que fomenti la proximitat , el
respecte, el rigor de la informació, la discreció i la confidencialitat en l'atenció.
De la mateixa manera, es planifiquen tallers i sessions als instituts, una acció que es
podria estendre al darrer curs de primària. Des dels serveis de joventut s’oferirà
informació sobre tots aquests recursos, establint un protocol de derivació per aquells
joves que ho sollicitin i programant activitats de manera conjunta en el marc de la
dinamització als instituts o la programació habitual de l’equipament.
Acció 020. Salut mental i educació emocional.
Per tal de treballar aspectes com la consciència o l’autoestima entre els adolescents i
joves, es realitzen diverses accions des de l’àrea de serveis personals. Es tracta d’una
obra de teatre i tallers formatius que es desenvolupen a les escoles i instituts de la
ciutat. És necessari ampliar el nombre de centres i alumnes destinataris, així com
establir canals de coordinació amb els serveis de dinamització als instituts.

Acció 021. Promoció conductes preventives i de la salut alimentària.
Des de l’àrea de serveis personals es programes diverses sessions i tallers adreçats als
alumnes de les escoles i instituts de la ciutat per tal de treballar aspectes relacionats
amb conductes preventives, la salut alimentària i la nutrició. Cal consolidar aquestes
activitats i augmentar el nombre d’adolescents i joves destinataris.

Acció 022. Foment de l’educació afectiva i sexual.
En el marc dels programes de l’Institut Català de la Salut i la Diputació de Barcelona
sobre aquest àmbit, es desenvolupen tallers i sessions als centres educatius de la ciutat.
L’objectiu és treballar amb els i les alumnes la prevenció de riscos i malalties de
transmissió sexual així com aspectes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat en
general. Aquesta és una perspectiva que també s’incorporarà en la tasca dels PIDCES als
instituts.

Acció 023. Prevenció de les conductes de risc relaciones amb les TIC.
L’ús de les noves tecnologies pot comportar, per part de joves i adolescents, conductes
de risc i addiccions. En aquest sentit, cal treballar aquests aspectes a partir de la
programació de tallers i sessions als centres educatius. De la mateixa manera, hi ha un

espai web amb informacions i recursos sobre la matèria que cal donar a conèixer entre
els alumnes.

Acció 024. Atenció a les dones joves – CIRD.
Des del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) s’ofereix atenció a la
població femenina de la ciutat al voltant de diversos àmbits. Una de les àrees de treball
és la salut sexual i reproductiva, que s’adreça a totes les dones majors de 18 anys i a les
majors de 16 amb coneixement patern.
Cal promocionar, doncs, els programes del CIRD entre les dones joves de la ciutat i
establir els canals i mecanismes de coordinació i derivació entre aquest i el servei de
joventut.

Acció 025. Intervenció en festes i esdeveniments de ciutat. NOVA ACCIÓ!
Les festes populars i els grans esdeveniments de la ciutat són espais de socialització
comunitària molt important.
Tot i així, a vegades poden produir-se conductes de risc que promouen el consum
d’alcohol i altres substàncies per part de joves i adolescents. Es planteja per tant,
desenvolupar una intervenció en aquestes activitats basada en la informació i la
conscienciació. Vetllant, per un costat, perquè les barres de les entitats o el mateix
Ajuntament no serveixin alcohol a menors d’edat. I, d’altra banda, oferint informació
sobre les conseqüències del consum als joves en general.

GÈNERE
Acció 026. Aplicació Pla d’Igualtat.
Granollers compta amb un Pla d’Igualtat, una estratègia de caràcter transversal que
afecta les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament. El treball que s’efectua en l’àmbit
juvenil ha d’incorporar, també, una perspectiva de gènere.

Cal tenir en compte, doncs, un enfocament que cerqui la igualtat i la prevenció de
conductes discriminatòries i la reproducció de rols i estereotips. Totes les actuacions i
projectes que s’impulsin hauran d’incorporar aquesta visió.

5.2. PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Aquesta àrea de treball integra tots aquells aspectes relacionats amb el foment de la
participació juvenil així com l’apoderament dels i les joves com a ciutadans. S’entén la
participació des d’una concepció àmplia, partint de la base que cal fomentar aquella que

és collectiva, ja sigui en associacions o grups no formals. A la vegada, es consideren
essencials els canals i vehicles de participació formal existents, per exemple, als centres
educatius. Es confereix també rellevància al procés educatiu com a escola de participació
i ciutadania. Aquest àmbit correspon al repte 5 del PNJC.

Promoure la participació i l’associacionisme és un dels objectius del Pla Local de Joventut
de la ciutat. La finalitat és, doncs, fomentar el compromís dels i les joves amb el seu
entorn més pròxim a partir, prioritàriament, de la seva implicació amb entitats i
associacions. A la vegada, s’ha de tenir en compte tots aquells joves del municipi que no
participen directament amb grups formalment organitzats. Els programes i actuacions
d’aquesta línia de treball han d’anar encaminats, per tant, a enfortir les associacions i
promoure la participació, en termes generals, de la població juvenil de la ciutat. Les
estratègies per dur-ho a terme s’han de basar, doncs, en un treball coordinat i de
collaboració amb les entitats i en una intervenció socioeducativa i de dinamització que
permeti augmentar els nivells de participació dels i les joves.

ENFORTIMENT DE LES ENTITATS
A la ciutat de Granollers hi ha, a dia d’avui, amb més de 20 entitats o grups de joves.
Aquests tenen una relació directa i periòdica amb el servei de Joventut i hi collaboren en
diversos àmbits, ja sigui en la programació d’activitats o en els diferents processos
participatius per definir el present i el futur de la ciutat.

L’enfortiment de les entitats juvenils, tant en termes quantitatius com qualitatius, és un
repte que el servei de joventut ha d’afrontar. Es parteix de la premissa, doncs, que la
participació collectiva és la millor manera per incidir en l’entorn i afavorir la cohesió i la
convivència de la comunitat. La participació en grup, que fomenta el debat, el treball en

equip i la cooperació, comporta un valor afegit que la diferencia de la participació
individual.

El primer objectiu, en aquest sentit, és apropar les entitats i associacions existents al
conjunt de joves de la ciutat que a dia d’avui no participen en cap d’aquests grups. Si ens
fixem en l’enquesta efectuada a la franja 12-16, veiem que el 73% dels adolescents que la
van contestar afirmen conèixer alguna d’aquests entitats de la ciutat. En canvi, només el
35% participa en alguna d’elles. Si ens fixem en l’enquesta adreçada al collectiu integrat
pels joves de 16 a 30 anys, podem veure com el coneixement de les entitats juvenils de la
ciutat puja fins al 82%. De la mateixa manera, el 57% dels enquestats afirma participar en
alguna d’aquestes associacions.

Cal dir, que aquests percentatges s’han de contextualitzar. Els joves que han contestat
l’enquesta són aquells que tenen una major predisposició a participar i, per tant, podem
entendre que entre els que s’han avingut a respondre l’enquesta hi ha un bon nombre de
socis o collaboradors de les entitats juvenils del municipi. Tot i així, cal prendre en
consideració la diferència sobre el coneixement i participació en entitats que presenten
les dues franges d’edat. Les associacions més conegudes dins els dos collectiu són les de
cultura popular, segurament per la importància de les diferents festes i celebracions
comunitàries que tenen lloc a la ciutat.

En general, un element que va sortir en els diferents grups de discussió, és la percepció
de diferents graus o nivells de participació a la ciutat. Així, es considera que els joves del
centre participen més que els dels barris. El biaix es deu a que la majoria d’entitats i
grups formals realitzen les seves activitats al centre de la ciutat. De la mateixa manera,
la majoria de serveis i equipaments municipals de referència també es troben al centre.
Cal, doncs, una actuació efectiva que permeti apropar els joves dels barris a les
dinàmiques del centre i afavorir i millorar la seva participació.

En aquest sentit, també es percep que la minoria participativa participa molt i ho fa en
diferents àmbits i espais, fet que contrasta amb la majoria no participativa que no
s’implica en cap entitat. Una altra consideració és que la participació a la ciutat està
molt lligada a esdeveniments puntuals, com la Festa Major. Aquesta és, en opinió
d’alguns joves, la gran virtut i el gran defecte de Granollers. Cal, doncs, aprofitar les

dinàmiques que generen celebracions com la Festa Major per aconseguir una participació
més estable i continuada amb el temps.

Des del servei de joventut s’han de facilitar les eines i els recursos necessaris per tal que
les entitats i associacions juvenils de la ciutat puguin efectuar la seva tasca en
condicions. En general, hi ha una percepció positiva per part de les entitats sobre els
serveis de l’àrea de joventut. Cal destacar que totes les entitats que han contestat
l’enquesta afirmen utilitzar l’equipament el Gra per a desenvolupar les seves activitats.
La utilització de l’espai respon, principalment, a l’assessoria d’associacionisme; com a
punt de trobada o reunió; i a la implicació en els projectes i la programació del mateix
equipament. A la vegada, les entitats valoren en una nota mitja de més de 8 punts els
projectes que s’impulsen des de la regidoria.

La bona valoració per part de les entitat del Gra i el conjunt del servei de joventut,
contrasta amb l’opinió que tenen de la resta d’espais municipals. Al grup de discussió
celebrat amb les associacions, es van manifestar problemes i dificultats per utilitzar
equipaments i recursos d’altres àrees de l’ajuntament. Així mateix, van mostrar la seva
voluntat per implicar-se més activitat en els processos participatius del consistori sobre el
disseny de la ciutat, sempre i quan siguin efectius i hi hagi un retorn de les seves
demandes.

De la mateixa manera, s’ha constatat que no hi ha una relació estable i coordinada entre
les pròpies entitats. Més enllà de les activitats i projectes conjunts que es puguin
impulsar des del servei de joventut, no hi ha cap espai autònom de collaboració i
cooperació entre els grups juvenils.

Acció 027. Assessoria associacionisme.
Per tal de donar resposta a les necessitats i demandes de les entitats juvenils i els grups
de joves no formals, des de l’àrea de joventut s’ofereix el servei d’assessoria sobre
associacionisme. Es tracta d’un servei presencial que inclou informació, recursos i
formació relacionada amb la gestió interna o el finançament i tots aquells aspectes
d’interès per una entitat.

Acció 028. Suport econòmic i financer a les entitats.
L’Ajuntament ofereix suport econòmic a les entitats juvenils de la ciutat a partir de la
partida destinada a subvencions per associacions. Es tracta, doncs, de facilitar l’activitat
de les entitats a través de la convocatòria, anualment, de la línia de subvencions. Cal
tenir en compte els grups no formals presents al municipi, per tal que puguin ser
receptors, també, d’aquestes ajudes.

Acció 029. Facilitats per la utilització d’espais i equipaments municipals i revisió
dels protocols d’ús de material i recursos. NOVA ACCIÓ!
S’elaborarà un protocol d’utilització dels espais i equipaments municipals adreçat a les
entitats juvenils i grups no formals degudament registrats.
S’han observat diferències de criteri entre els diferents serveis municipals, amb la qual
cosa s’hauran d’establir unes bases comunes a partir del debat entre els diferents
agents. Aquest protocol ha de permetre, per tant, que les entitats juvenils utilitzin més
tots els equipaments de la ciutat.

Acció 030. Proposta per la creació d’un Consell Local Joventut. NOVA ACCIÓ!
Des del servei de Joventut es posaran les facilitats necessàries per tal que les entitats
juvenils i grups no formals de la ciutat puguin constituir un espai estable i autònom de
coordinació a partir del model dels consells locals de joventut. Es tractaria, doncs, d’una
estructura independent de l’Ajuntament i tindria la funció de representar les
associacions i grups juvenils, esdevenint el seu interlocutor i coordinant la seva acció.

Acció 031. Treball amb comissions i grups de treball.
Una de les línies de treball del servei de Joventut i de l’equipament el Gra és la
coordinació amb les entitats juvenils i els grups no formals. L’objectiu és que la
programació d’activitats respongui a les demandes i interessos de les associacions i que
aquestes puguin implicar-se en el seu desenvolupament. Les comissions i grups de treball
específics que es creïn (alguns dels quals ja existeixen) es vincularan a accions
específiques com el festival Musik’n Viu.

Acció 032. Visualització de la tasca de les entitats.
Des del servei de Joventut es donarà suport a la visualització de les entitats i les seves
activitats. Aquesta actuació es farà a partir de l’elaboració i actualització constant de la

base d’entitats, així com la seva dinamització a internet i les xarxes socials. Des del
servei i l’equipament es farà difusió de les activitats de les associacions. De la mateixa
manera, s’aproparà les entitats i grups no formals als mitjans de comunicació locals i
comarcals per tal que aquests puguin fer-ser ressò de la seva tasca.

Acció 033. Implicació joves al Consell de Ciutat. NOVA ACCIÓ!
Granollers comptarà amb un Consell de Ciutat, un espai per vehicular la participació dels
diferents sectors, entitats i collectius del municipi. Cal assegurar la participació dels i
les joves en aquest organisme, vetllant per una representació de les entitats més
significatives entre els i les joves. Caldrà cercar un mecanisme que permeti vehicular,
doncs, la presència de joves al Consell de Ciutat.

DINAMITZACIÓ JUVENIL
Entenem per dinamització juvenil el conjunt d’actuacions que es duen a terme amb
l’objectiu de fomentar la implicació dels joves amb el seu entorn, més enllà de les
entitats o associacions ja creades. En aquest sentit, prenen rellevància els grups no
formals de joves que utilitzen el Gra per al desenvolupament de les seves activitats.
A l’equipament juvenil El Gra s’ubiquen activitats diverses que s’agrupen en els altres
àmbits que estructuren aquest pla local. De totes maneres, és necessari especificar
aquesta línia sobre al dinamització, ja que és la que permet apropar els joves als serveis
de ciutat i a les entitats i, a la vegada, fomenta el seu desenvolupament social i
personal.

Si prenem les enquestes com a referència, podem veure que més del 50% dels joves
d’entre 12 i 16 anys es considera ben informat de les activitats que es promouen des del
servei de joventut. Un percentatge molt similar al de la franja 16-30.

Acció 034. Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària –
PIDCES.
El programa PIDCES és una de les actuacions més consolidades que es duen a terme des
de l’àrea de Joventut. Es tracta d’un programa d’informació i dinamització als instituts
de la ciutat. A través dels dinamitzadors del servei de Joventut, es trasllada la
informació sobre les entitats i la programació dels equipaments de la ciutat. A la vegada,
es fomenta la participació dels joves als mecanismes i canals de representació dels

mateixos centres (delegats, consells escolars...) i es treballen temàtiques d’interès de
manera coordinada amb el professorat, altres àrees de l’ajuntament i associacions
especialitzades.

PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL
La participació estudiantil és un dels elements que el Pla Local vol promoure. S’entén,
per tant, que la participació als instituts de la ciutat és vital per implicar l’alumnat i la
resta de la comunitat educativa en el disseny i gestió dels centres educatius. La
participació i la democràcia afavoreixen la convivència i l’èxit educatiu als instituts,
enfortint el sentiment de comunitat i les relacions entre els diferents actors.

A la vegada, la participació estudiantil representa un element educatiu fonamental, ja
que afavoreix la transmissió de valors democràtics i promou la implicació dels
adolescents amb el seu entorn més proper, en aquest cas, els centres educatius. Si volem
construir una societat més democràtica, més crítica i compromesa, cal fer-ho des del
sistema educatiu.

Amb aquest Pla Local i les actuacions que es deriven, es vol contribuir a la millora dels
índex de participació als centres educatius de la ciutat. Una estratègia que s’ha de
desenvolupar de manera coordinada i transversal amb la resta d’agents que intervenen
als instituts, començant per la mateixa comunitat educativa i l’alumnat.

A través del grup de discussió amb alumnes dels instituts, es va poder percebre que la
participació es considerada com un element molt important en el desenvolupament de la
vida dels centres educatius. Es va constatar, així mateix, la divisió existent entre una
minoria molt implicada i una majoria que presenta actituds més passives. Tot i això, els
estudiants que desenvolupen tasques de representació van manifestar que compten amb
el suport de la majoria de companys i companyes. A la vegada, van expressar la
necessitat que des dels centres, els equips directius i el professorat, s’atenguin les
propostes de l’alumnat i s’adoptin mecanismes i espais de suport a la participació. El
PIDCES es valora com un servei molt positiu en el foment de la participació.

Si ens fixem en les enquestes, el 25% dels enquestats de 12-16 anys afirmen haver estat
consellers escolars o delegats de classe. Aquesta no és una mala dada, tot i que cal

contextualitzar-la en el perfil d’alumnes que ha contestat el qüestionari. Aquesta xifra
s’hauria de mantenir i consolidar en els propers anys i, inclús, incrementar-se fins arribar
al voltant del 30%. De la mateixa manera, s’han de promoure altres espais i figures de
participació que vagin més enllà d’aquests exemples, per tal que la resta de l’alumnat
pugui implicar-se (grups no formals, associacions d’alumnes, comissions temàtiques...)

En darrer lloc, cal esmentar la necessitat de millorar el suport i l’acompanyament a
aquells alumnes que desenvolupen tasques de representació. Tal com ells mateixos han
manifestat, s’han de consolidar espais de trobada i formació que els permetin assolir les
eines i els recursos necessaris. En aquesta estratègia, que ja es desenvolupa des del
Servei de Joventut, caldrà implicar més els centres educatius i el professorat de
referència.

Acció 035. Jornades representants.
Una de les activitats més consolidades a la ciutat en relació la participació estudiantil és
la celebració d’unes jornades formatives adreçades als consellers escolars i delegats dels
diferents instituts. En els propers anys se seguiran organitzant aquestes jornades,
adaptant el seu contingut a les necessitats dels participants. Es tindran en compte
aspectes com el nivell de participació dels centres i el grau d’experiència dels
representants.

Acció 036. Xarxa de representants. NOVA ACCIÓ!
A partir de l’acció del PIDCES i les Jornades de Representants s’impulsarà la creació
d’una Xarxa de representants estudiantils a nivell de ciutat que aglutini consellers i
delegats dels diferents centres. La xarxa estarà dinamitzada pels professionals del servei
de joventut i tindrà l’objectiu d’analitzar les demandes i necessitats dels estudiants i
coordinar possibles accions conjuntes.

Acció 037. Formació professors.
Un dels elements clau pel foment de la participació als centres educatius és la implicació
del professorat. És per això que es programaran (tal com ja s’ha fet en altres ocasions)
accions formatives adreçades als professors dels instituts de la ciutat, per tal de
facilitar-los les eines i els recursos necessaris perquè desenvolupin estratègies
participatives als centres. Com a mínim, s’organitzaran unes jornades cada curs que

serviran, així mateix, com un espai de trobada i intercanvi entre referents dels diferents
instituts.

5.3. CULTURA I CREACIÓ

L’àmbit temàtic de cultura i creació pretén englobar totes les actuacions que giren al
voltant de l’expressió artística dels joves com una eina de creixement personal i social.
Es tracta, així mateix, d’aprofitar el conjunt de recursos, espais i equipaments de la
ciutat per a dur a terme aquesta tasca, de manera coherent i coordinada amb l’àrea de
joventut. Aquesta àrea està relacionada amb el repte 6 del PNJC.
La cultura és un element que afavoreix el desenvolupament personal i social de les
persones joves. En aquest sentit, aquest Pla Local de Joventut incorpora un seguit
d’actuacions al voltant de l’àmbit cultural i, sobretot, l’expressió i la creació artística
dels i les joves. Així mateix, també es pretén fomentar un consum cultural que vetlli per
la universalitat, la inclusió i una perspectiva crítica. És important que la cultura formi
part, doncs, de l’oferta d’oci dels i les joves de la ciutat, oferint una alternativa
assequible i accessible pel conjunt del collectiu.

LLENGUA
Incloem en l’àmbit cultural el foment de la llengua catalana com a vehicle de
comunicació i cohesió social de la població. El català és la llengua pròpia del país,
juntament amb el castellà, i com a tal s’ha de promoure i preservar. L’objectiu és que el
conjunt de joves de la ciutat puguin expressar-se plenament en les dues llengües, una fita
assolible a partir del model educatiu que tenim i altres mesures de normalització
lingüística.
Si ens fixem en les enquestes, podem detectar que entre els joves de 12 i 16 anys, aquells
que estan als instituts, l’idioma habitual és el castellà en un 56%. El 38% afirma utilitzar
el català, mentre que un 6% parla alguna altra llengua. En la franja 16-30, aquest
percentatge es capgira, fet que suposa que el 56% parli català i el 37% castellà. El
percentatge d’altres llengües es manté al 6%. Hem d’aconseguir, per tant, que entre els

joves de 12 i 16 anys el percentatge d’ús habitual del català s’incrementi fins, com a
mínim, el 50%.
Acció 038. Oferta i cursos de català per a joves.
Des del servei de Joventut es promourà que els i les joves nouvinguts realitzin cursos de
català, derivant-los a aquells que es programin des del servei de normalització
lingüística. De la mateixa manera, des del servei es realitzarà el Casal Lingüístic, adreçat
a la franja adolescent i amb una funció complementària de la que realitzen les aules
d’acollida als centres educatius.

Acció 039. Parelles lingüístiques. NOVA ACCIÓ!
Des del servei de Joventut i l’equipament el Gra s’impulsarà un programa de parelles
lingüístiques, que permeti als joves nouvinguts poder aprendre d’una manera propera i
distesa la llengua. A la vegada, també s’oferiran possibilitats de conversa en altres
llengües. La tasca del servei es limitarà a posar en contacte les persones interessades.

Acció 040. Club lectura català.
Des de la biblioteca Roca Umbert s’impulsen diversos clubs de lectura. Entre aquests, cal
destacar el de català. Des del servei de joventut s’impulsarà la seva difusió entre els
adolescents i joves de la ciutat a partir dels programes d’informació i dinamització.

CULTURA POPULAR
Entenem per cultura popular aquelles expressions culturals que sorgeixen de la mateixa
comunitat i tenen relació amb elements de la cultura tradicional. Granollers compta amb
moltes manifestacions d’aquest àmbit i amb un gran nombre de grups i entitats que les
impulsen. La majoria d’aquestes expressions estan vinculades amb esdeveniments clau de
la ciutat, com la Festa Major, la festivitat de l’Ascensió o el carnaval.

Precisament, un dels elements detectats als grups de discussió celebrats amb diversos
collectius juvenils, va ser la prominència d’esdeveniments com la Festa Major en
l’estructuració de la vida comunitària de la ciutat. A la vegada, es perceben com un espai
de participació i implicació de la població en la vida social del municipi. Es detecta, així
mateix, que suposo un moment massa puntual, i que s’hauria de vetllar per estendre la
participació en altres moments durant l’any.

La promoció de la cultura popular prové, bàsicament, d’aquelles entitats que la impulsen
en alguna de les seves manifestacions. Des de l’Ajuntament s’ha de donar suport a
aquestes associacions, facilitant-ne i promovent-ne les seves activitats. Molts d’aquests
grups compten amb un nombre molt important de gent jove. Bona mostra d’això, és que
els joves enquestats que afirmen participar en alguna entitat ho fan, majoritàriament, en
associacions de cultura popular. En la franja 16.30, el percentatge se situa al voltant del
40% dels joves associats. En la franja 12-16, el percentatge es redueix fins el 29%, però
segueix sent la tipologia d’entitats predominant entre el collectiu.

Des de la regidoria de joventut, en collaboració i coordinació amb la resta d’àrees de
l’ajuntament, s’ha de seguir promovent que els joves s’impliquin en aquestes associacions
i, a la vegada, vetllar per tal que els grups tinguin les facilitats i el suport necessari per al
desenvolupament de la seves activitats.
En aquest sentit, juguen un paper fonamental els equipaments de ciutat, ja que serveixen
per albergar les associacions i les seves activitats.

Acció 041. Participació a les festivitats de la ciutat. Festa Major, Ascensió i
Carnaval.
Des del servei de Joventut i l’àrea de cultura de l’Ajuntament s’impulsa la participació
dels joves a les festes més destacades de la ciutat, com la Festa Major, l’Ascensió i el
Carnaval. Per un costat, es promou la participació de les entitats i grups de joves per tal
que organitzin els seus propis actes o s’impliquin en el desenvolupament de
determinades activitats. A la vegada, es fa difusió d’aquestes festes a través dels canals
d’informació i contacte directe amb els joves.

Acció 042. Aproximar els joves a la cultura popular a través de La Troca.
La Troca és l’espai de referència per a les entitats de l’àmbit de la cultura popular. Des
del servei de Joventut es derivarà aquells joves que hi estiguin interessats i
s’acompanyarà aquelles entitats i grups que vulguin utilitzar-lo. De la mateixa manera,
es farà difusió de les seves activitats i programació per tal que esdevingui un punt de
referència per a tots els joves de la ciutat.

JOVES CREADORS / CREACIÓ JOVE
Un dels objectius d’aquest Pla Local és fomentar la creació artística i cultural dels i les
joves, entenent que és un mecanisme per millorar el seu desenvolupament personal i
social, així com les seves capacitats d’expressió, comunicació i treball en equip. Des de
l’Àrea de Joventut s’impulsen diverses actuacions en aquest àmbit. També des d’altres
serveis de l’Ajuntament es duen a terme altres accions que és necessari coordinar i
integrar en el plantejament conjunt i global, per tal de dotar-lo de coherència i major
eficàcia.
En general, s’ha pogut percebre, tant a les enquestes com als grups de discussió, que per
part dels joves hi ha una valoració molt positiva sobre les activitats de creació cultural
que es programen.
Cal dir, però, que hi ha un desconeixement del nom dels projectes i les activitats i, per
tant, caldria millorar-ne la difusió i la dimensió comunicativa. A mode d’exemple, prop
del 77% dels enquestats d’entre 12 i 16 anys afirma no conèixer cap dels programes. Un
percentatge que es redueix fins al 40% si ens fixem en les respostes de la franja 16-30.
Això ens indica que caldrà focalitzar els esforços de difusió als instituts i fer un esforç per
donar a conèixer aquests programes entre els estudiants del municipi. En les dues franges
d’edat, l’activitat més coneguda és el Musik’n Viu, un festival que ha aconseguit ser un
punt de referència a nivell de ciutat i comarcal que, per tant, cal consolidar i
promocionar.
Una de les característiques de la ciutat és l’existència de grups de joves no formals (grups
que no estan registrats formalment com associacions) que promouen i practiquen alguna
disciplina artística o cultural. La majoria d’aquests grups s’ubiquen a l’equipament
juvenil El Gra, ja que molts han sorgit arran de la programació de tallers que es realitza a
l’espai. S’ha detectat que la majoria d’aquests grups es formen i desenvolupen les seves
activitats a l’equipament. Això provoca un cert desconeixement de la resta d’espais
municipals de la ciutat. A la vegada, molts d’ells van manifestar la percepció de trobar
més dificultats en la utilització dels altres equipaments. En aquest sentit, cal promoure
una major relació entre aquests grups i els espais de referència en l’àmbit cultural, com
el centre Roca Umbert. Des del servei de joventut s’ha de derivar i acompanyar aquells
grups de joves que puguin consolidar-se i ampliar la seva activitat en el marc
d’equipaments especialitzats i amb major capacitat per respondre a les seves necessitats.

Acció 043. Dinamització arts escèniques.
La dinamització de les arts escèniques que es du a terme des del servei de Joventut té
l’objectiu de donar visibilitat als grups i joves individuals que treballen i practiquen
diferents modalitats de les arts escèniques (teatre, dansa, màgia i monòlegs). Aquesta
actuació es dur a terme a partir de diverses accions, començant per l’acollida a
l’equipament el Gra, així com el suport a la programació d’activitats i tallers. De la
mateixa manera s’organitzen actes de visualització en el marc de festivitats o
esdeveniments de ciutat, com la mostra Transa, el Dia Internacional de la Dansa,
l’escenari obert a l’equipament o la participació al Carnaval.

Acció 044. Dinamització audiovisual.
La dinamització de les arts audiovisuals té l’objectiu d’oferir les eines i els recursos als
joves que treballen en alguna disciplina d’aquest àmbit, la fotografia i el vídeo
principalment. Des del servei de Joventut i l’equipament s’ofereix per tant, un espai per
a la creació, la relació, la formació, la difusió i l’exposició. En aquest sentit, es
programen accions que permetin donar a conèixer la tasca d’aquests joves.
Acció 045. Dinamització musical.
Les accions de dinamització musical tenen l’objectiu de donar suport a totes aquelles
iniciatives vinculades amb la música encapçalades per joves. En aquest sentit, s’ofereix
suport a la creació de projectes i, sobretot, a la seva programació i visualització a partir
d’activitats com el I[és]música, el Musik’n Viu o el Rock a l’Ascensió.

Acció 046. Dinamització disseny gràfic.
La dinamització del disseny gràfic té l’objectiu d’apropar les diferents tècniques
d’aquesta disciplina als joves de la ciutat i, a la vegada, donar a conèixer i potencia les
creacions d’aquests joves. Les principals accions de dinamització es concentren en la
convocatòria de concursos per elaborar la imatge d’activitats i projectes del servei de
Joventut.

Acció 047. Dinamització illustració.
Les accions de dinamització al voltant de la illustració pretenen donar suport a aquells
joves que realitzen còmic i dibuix. En aquest sentit, es programen activitats que puguin

facilitar-los eines i recursos en la seva tasca i, a la vegada, els permetin difondre i donar
a conèixer les seves creacions. Les accions més destacades són aquelles que
s’emmarquen en les jornades Dies de Còmic i Temps de Còmic.

Acció 048. Derivació a altres serveis/equipaments – Roca Umbert Fàbrica de les Arts
i Teatre Auditori. NOVA ACCIÓ!
Més enllà de l’equipament juvenil el Gra, hi ha molts espais a la ciutat especialitzats en
diverses disciplines artístiques. Un dels més destacats és Roca Umbert Fàbrica de les
Arts, que aglutina espais i projectes de diferents àmbits, així com el Teatre Auditori,
especialitzat en les arts escèniques. És necessari que s’estableixin mecanismes de
derivació i acompanyament per a tots aquells joves que vulguin aprofundir en el
coneixement i la pràctica d’una determinada

disciplina, per tal que puguin desenvolupar els seus projectes i iniciatives en el marc
d’un equipament especialitzat que els podrà oferir més i millors recursos.

Acció 049. Protocol utilització espais/recursos municipals. NOVA ACCIÓ!
S’elaborarà un protocol d’utilització dels espais i equipaments municipals adreçat a les
entitats juvenils i grups no formals degudament registrats. S’han observat diferències de
criteri entre els diferents serveis municipals, amb la qual cosa s’hauran d’establir unes
bases comunes a partir del debat entre els diferents agents. Aquest protocol ha de
permetre, per tant, que les entitats juvenils utilitzin més tots els equipaments de la
ciutat, especialment aquells de l’àmbit cultural i de la creació artística.

Acció 050. Fira Originalia.
Fins fa uns anys s’organitzava, des del servei de Joventut, la Fira Originalia amb
l’objectiu de donar a conèixer la tasca dels joves creadors de la ciutat. En els propers
anys s’estudiarà la possibilitat de tornar a organitzar aquesta activitat, a partir de les
necessitats i demandes dels mateixos creadors i els grups formals i no formals que
s’ubiquen als equipaments de la ciutat.

OCI JUVENIL CULTURAL
L’oci, entès com les activitats que els i les joves duen a terme en el seu temps lliure, té
una forta vinculació amb la cultura. El consum i la creació cultural poden ocupar una
part important de l’oci dels joves. En aquest sentit, és important que el Pla Local
promogui un oci encarat a un consum cultural crític i participatiu, que fomenti la inclusió
del màxim nombre de joves.

Si ens fixem en les enquestes, podem observar que només el 27% dels joves d’entre 12 i
16 anys utilitzen el temps d’oci per llegir. I 26% va amb certa freqüència al cinema o al
teatre. Aquests són percentatges que s’haurien d’incrementar, a partir d’actuacions que
es desenvolupin als centres educatius, a El Gra o en altres equipaments i espais
municipals. En el collectiu de joves de 16 a 30 anys, el percentatge de lectura
s’incrementa fins al 40% i el de cinema i teatre es manté.

Amb els grups de discussió es va percebre, també, certa insatisfacció amb l’oferta d’oci
de la ciutat. Les enquestes certifiquen, en certa manera, aquesta opinió. Els joves
d’entre 12 i 16 anys posen una nota mitja de 6,59 sobre 10, una xifra que es redueix fins
al 4,80 quan es formula la mateixa pregunta als joves d’entre 16 i 30 anys. De la mateixa
manera, però, es manifesten opinions molt positives sobre determinats esdeveniments de
ciutat, com la Festa Major o el festival Musik’n Viu. En relació amb això, es percep la
necessitat d’estendre aquesta programació cultural més enllà d’aquests moments
puntuals, configurant una oferta d’oci cultural més repartida durant tot l’any i que sigui
assequible per a tots els joves.

Acció 051. Incidir en la programació cultural dels equipaments especialitzats. NOVA
ACCIÓ!
Són diversos els equipaments de la ciutat que realitzen una programació cultural. Des del
servei de Joventut s’establiran els contactes i els mecanismes de coordinació necessaris
per tal que aquests espais tinguin en compte els joves i els grup de joves de la ciutat que
desenvolupen diferents disciplines artístiques per tal que siguin inclosos a les
programacions iniciatives d’aquests equipaments.

Acció 052. Estendre i consolidar la programació del Musik’n Viu.
El Musik’n Viu és un dels festivals musicals més coneguts de la ciutat. Cal consolidar el
seu model de programació, elaborat a partir de la participació de les entitats i grups no
formals. De la mateixa manera, es procurarà que aquest tipus de programació es
reprodueixi en altres moments de l’any amb menys oferta d’oci cultural.

Acció 053. Debat sobre l’Oci – Pacte per la Nit.
Uns anys enrere es va intentar acordar el Pacte per l’Oci a Granollers, una iniciativa que
no es va completar.
En aquest sentit, plantegem que es pugui reprendre el diàleg entre les entitats, els veïns
i la resta d’agents implicats (bars i hostaleria, equipaments) per tal d’establir les bases
del model d’oci desitjat per la ciutat i pels seus joves.

Acció 054. Clubs de lectura.
A la biblioteca Roca Umbert s’impulsen diversos clubs de lectura al voltant de
temàtiques diferents. Des del servei de Joventut es farà difusió d’aquestes activitats i es
derivaran els adolescents i joves de la ciutat que hi estiguin interessats.

5.4. JOVES I CIUTAT

Aquest àmbit temàtic és més ampli que la resta. Pretén incidir, per tant, en el paper
dels joves en la construcció d’un model de ciutat sostenible, integradora i socialment
cohesionada. S’entén, per tant, que els joves poden tenir un paper protagonista en la
promoció d’una sèrie d’actituds i comportaments que avancin en aquest model de ciutat,
facilitant-los les eines i els recursos necessaris per fer-ho possible. Aquest àmbit
correspon al repte 7 del PNJC.

L’aplicació d’aquest Pla Local no afecta només la població juvenil, sinó que pretén incidir
en el conjunt de la ciutat, tant pel que fa a la seva situació present com futura. El Pla
Local, respon, per tant a la voluntat de seguir avançant en la construcció d’una ciutat
sostenible, integradora i socialment cohesionada. I pretén fer-ho a partir dels i les joves
del municipi.

FEM CIUTAT
Un dels objectius del Pla Local és reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat, un
element que afavoreix la convivència, la cohesió i la participació. La vinculació de les
persones amb el municipi millora la seva implicació amb l’entorn més pròxim, la relació
amb els veïns i veïnes i el desenvolupament de projectes comunitaris i collectius. Si ens
fixem en les enquestes adreçades als joves d’entre 16 i 30 anys, podem observar com
només el 60% manifesta la seva voluntat de seguir vivint a la ciutat, mentre que el 26%
afirma voler marxar. Aquestes dades responen a molts i diversos factors, com el preu de
l’habitatge o la possibilitat de trobar feina. Tot i així, altres elements com l’ambient de
la ciutat i les dinàmiques que s’hi generen també hi influeixen. És per això que cal
reforçar aquelles actuacions que millorin el sentiment de pertinença a la ciutat per part
dels i les joves i influir en aquelles que afavoreixin les possibilitats del collectiu de seguir
formant-hi part.

Un altre indicador significatiu és, ena quest sentit, la percepció al voltant de la
convivència a la ciutat. Els joves de 16 a 30 anys posen una nota mitja del 5,7, mentre
que els adolescents dels instituts (12-16) la qualifiquen amb un 6,5. Això demostra que, a
mesura que els joves es fan grans valoren pitjor aquest aspecte o perceben més
problemes al voltant de la convivència que als centres educatius no es manifesten amb la
mateixa intensitat.

Més enllà de les actuacions en l’àmbit de la convivència i la inclusió del conjunt de la
població juvenil, cal reforçar els esdeveniments de ciutat i el paper dels i les joves en els
mateixos. En els grups de discussió es va poder constatar que els joves perceben que
aquests moments de dinamització comunitària es concentren en activitats com la Festa
Major o similars i que caldria estendre’ls durant tot l’any.

Acció 055. Granollers Vila Oberta a la Pau.
Amb aquesta acció es treballen temes de pau i memòria històrica amb els alumnes de 2n
de batxillerat de la ciutat. És necessari, doncs, consolidar i ampliar aquesta activitat per
tal que cada any hi puguin participar més estudiants, reforçant el sentiment de
pertinença a la ciutat i el coneixement de la història i la memòria de la mateixa.

A la vegada, permet treballar valors com la promoció de la pau, la convivència i el
respecte.

Acció 056. Paraules Vuit Espais.
Aquesta acció s’impulsa des del servei d’Educació de l’Ajuntament. El seu objectiu és
reforçar el coneixement de la ciutat per part dels alumnes de 2n d’ESO dels diferents
instituts i escoles, a partir de vuit espais significatius del municipi. El projecte es
materialitza en els escrits dels alumnes que, posteriorment, es publiquen. Cal avançar en
la consolidació d’aquesta activitat, així com vincular l’equipament juvenil el Gra a la
mateixa.

Acció 057. Festa Major.
La Festa Major dels Blancs i Blaus és un dels esdeveniments més singulars de la ciutat i
que la caracteritzen. La Festa Major reforça el sentiment de pertinença al municipi i
millora les interaccions socials i comunitàries. És per això, doncs, que és important que
des del servei de Joventut es fomenti la participació dels joves i grups de joves en aquest
esdeveniment.

Acció 058. Suport a les entitats i grups juvenils.
Les entitats i grups juvenils són el millor mecanisme de participació organitzada amb el
que pot comptar la ciutat. Les associacions són espais de socialització que reforcen, així
mateix, el sentiment de grup i collectiu. És per això que des del servei de Joventut es
fomenta la participació dels joves a les mateixes. A la vegada, s’ofereix als grups el
suport logístic i econòmic necessari per tal que duguin a terme una tasca que afavoreix i
millora la ciutat.

ESPORT JOVE
L’esport és una activitat amb un efecte multiplicador. En primer lloc, representa un
element d’oci per a molts adolescents, joves i adults. A la vegada, millora la salut de les
persones, i promou hàbits i conductes preventives. Tanmateix, l’esport suposa una
activitat que, normalment, es practica en grup o equip, un aspecte que té implicacions
en la convivència i la cohesió social.

A través de l’esport, doncs, es poden treballar una multiplicitat d’aspectes que tenen
repercussions en la qualitat de vida de les persones joves.

Les enquestes ens mostren que un gran nombre de joves practica esport en el seu temps
lliure. Així, el 65% dels joves de 12 a 16 anys que han contestat l’enquesta afirma
practicar esport habitualment com a forma d’oci. Aquest percentatge es redueix fins al
42% en el cas de la franja 16-30. A nivell general, en el conjunt de la ciutat hi ha més de
4.000 practicants d’activitat esportiva. De la mateixa manera, el 2011 va haver-hi un
total de gairebé 300.000 usos a les installacions esportives municipals, una xifra que
representa un augment respecte anys anteriors3. S’ha de vetllar, doncs, per consolidar i
incrementar aquests percentatges, a través de programes i actuacions que facilitin
l’accés a la pràctica esportiva per part dels adolescents i joves.

Acció 059. Activitat física per adults.
Des del servei d’Esports de l’ajuntament s’impulsen una sèrie de sessions per tal de
fomentar pràctica esportiva, millorar la condició física i augmentar les relacions socials
de les persones adultes a partir dels 18 anys. Així, doncs, es programen diverses sessions
setmanals al palau d’esports i al gimnàs del institut Carles Vallbona. Des del servei de
Joventut es vetllarà per tal que els i les joves majors d’edat participin en aquestes
activitats.

Acció 060. Lligues lleure.
Aquest programa aglutina la celebració de lligues organitzades de futbol sala, futbol 7 i
bàsquet. D’aquesta manera, es permet que equips amateurs puguin practicar les seves
disciplines amb altres grups aficionats de la ciutat. Des del servei de Joventut es
reforçarà la informació sobre aquesta activitat i es promourà la participació d’aquells
joves que hi estiguin interessats.
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Acció 061. Esport escolar a secundària.
Amb aquest programa es fomenta la pràctica esportiva als centres de secundària de la
ciutat. A partir de la coordinació del servei d’Esports però amb la implicació i gestió
directa del professorat d’educació física, es fomenta la constitució d’equips i grups
amateurs als instituts.

Acció 062. Esport als patis de les escoles. NOVA ACCIÓ!
S’ha detectat que els patis d’algunes escoles i instituts s’utilitzen els caps de setmana
per part de grups de joves. Amb aquesta actuació es pretén normalitzar i regular aquesta
pràctica, establint un protocol d’utilització que permeti als i les joves fer esport als patis
i pistes dels centres i, a la vegada, permeti a escoles i instituts saber qui entra als seus
recintes.

Acció 063. Aula formació esportiva.
Programa adreçat als joves majors de 16 i 18 anys que desenvolupen tasques de
monitoratge i entrenament a infants i adolescents. Amb aquesta activitat es pretén
millorar les seves capacitats, oferint-los les eines i els recursos necessaris per al
desenvolupament de la seva tasca. És un programa liderat pel servei d’Esports, el qual
cal adaptar a les necessitats i demandes dels joves monitors. Des de l’àrea de Joventut
cal donar-lo difusió i incloure’l en la programació del Recicla’t.

Acció 064. Esdeveniments de ciutat (Mitja Marató, Diada Bicicleta).
Són diverses els esdeveniments del municipi vinculats amb la pràctica esportiva, com la
Mitja Marató, la Diada de la Bicicleta o la Cursa de les Torxes. Cal fomentar la
participació dels i les joves en aquestes activitats, ja que són un espai de promoció de
l’esport però, també, de les relacions socials i comunitàries a nivell de ciutat.

BARRIS I CIUTAT
Els barris també formen part de la ciutat. Un dels elements detectats als grups de
discussió i a les enquestes és el biaix existent entre el centre i els barris, presentant
nivells de participació desiguals i una oferta de programes i serveis tampoc equitativa.

Els diferents territoris del municipi compten amb una xarxa de cinc centres cívics que
desenvolupen una important tasca de dinamització comunitària.

Sovint, però, la programació d’aquests equipaments no s’adreça específicament als
joves, fet que provoca que l’únic espai de referència per al collectiu juvenil sigui El
Gra. Cal reforçar el paper d’El Gra com a centre dinamitzador de l’activitat dels i les
joves, però cal apropar-lo als barris i a aquells joves que el poden percebre d’una
manera llunyana. Cal comptar, doncs, amb la complicitat dels Centres Cívics i la resta
d’agents dels barris per tal d’assolir aquest objectiu.

De la mateixa manera, cal promoure que les entitats juvenils desenvolupin activitats als
diferents barris i no només al centre. A la vegada, és important apropar les associacions
a tots els joves de la ciutat, així com promoure que sorgeixen nous grups (formals o no
formals) des dels diferents territoris. Tenir uns barris actius i dinàmics ajuda a construir
un conjunt de ciutat participativa, cohesionada i compromesa.

Acció 065. Accions de dinamització – places i futbol.
Amb l’objectiu de dinamitzar la vida dels adolescents i joves dels barris de la ciutat, des
de l’àrea de serveis socials s’impulsen diverses accions que es desenvolupen a les places i
als carrer d’aquests territoris. Així mateix, es desenvolupa un projecte que facilita que
els adolescents i joves puguin practicar i jugar a futbol. Totes aquestes activitats estan
liderades pels educadors de carrer comunitaris. És important que des del servei de
Joventut es tingui coneixement de la seva activitat, per tal de millorar la coordinació i
els efectes de la mateixa. Cal, també, establir mecanismes de derivació entre els dos
serveis, per tal que els educadors de carrer puguin acompanyar els adolescents i joves a
l’equipament el Gra i perquè aquest pugui notificar aquells casos susceptibles de rebre
seguiment per part dels educadors.

Acció 066. Activitats / programació centres cívics.
Des dels centres cívics es programen diverses activitats de dinamització comunitària així
com tallers formatius. Aquestes activitats estan obertes al conjunt de la població, però
compten també amb nombrosos joves com usuaris. És necessari que s’estableixi una
coordinació entre l’àrea de Joventut i els centres cívics per tal que les programacions

siguin coherents. A la vegada, els centres cívics han de ser la base del treball que des de
joventut es desenvolupi als barris.

JOVES NOUVINGUTS / CONVIVÈNCIA
Tal com s’afirmava a la diagnosi, el fenomen migratori ha estat important en l’evolució
social de la ciutat en els darrers anys. Així, podem afirmar que al voltant del 18% de la
població total de Granollers és d’origen immigrant. A la vegada, la població immigrant és,
essencialment, juvenil. El 46% d’aquest collectiu té entre 16 i 24 anys. La població jove
immigrant representa, així mateix, el 8% del total de la població del municipi. Els
collectius més significatius són els procedents del Marroc, Bolívia, Senegal, Gambia, Mali
i Romania.
Aquest fenomen, que s’ha produït en un període de deu anys, comporta reptes que cal
afrontar. En alguns casos, es poden produir problemes de convivència i integració. És
important, per tant, planificar actuacions que puguin prevenir aquestes conductes i
assegurin la cohesió social de la ciutat. Aquesta ha de ser una estratègia de caràcter
transversal, en la qual prenen rellevància les accions que s’efectuïn amb la gent jove. Els
infants, adolescents i joves són collectius clau en la promoció de determinades actituds i
conductes. És important fomentar, doncs, un clima de convivència que defugi el racisme i
la discriminació.

Als grups de discussió i a les enquestes no s’han percebut situacions de discriminació
envers els joves immigrants. Tot i així, cal destacar que si que existeix la preocupació per
la doble condició de jove i immigrant, que pot empitjorar les condicions i les oportunitats
d’aquestes persones. Cal dir que en les dues enquestes, l’adreçada a la franja 12-16 i la
destinada a la 16-30, la valoració de la convivència és valorada amb un 6,5 i un 5,5
respectivament. No són unes males dades, tot i que cal millorar-les per tal d’evitar la
reproducció de situacions que puguin derivar en discriminació o problemes de cohesió.

Acció 067. Perspectiva juvenil als informes residència i reagrupament.
Des de l’àrea de serveis socials de l’ajuntament s’elaboren els informes sobre els
processos d’obtenció dels permisos de residència i reagrupament familiar per a les
persones d’origen immigrant. És necessari incorporar la perspectiva juvenil en aquest

procediment, tenint en compte la realitat i les necessitats de les persones joves
nouvingudes.

Acció 068. Atenció al públic (acollida)
Des de l’Ajuntament s’ofereix l’oficina d’acollida, oberta un dia a la setmana per
atendre el públic. Aquest servei pretén resoldre tots aquells dubtes sobre qüestions
relacionades amb l’estrangeria o l’acomodació al municipi. Els usuaris de l’oficina són
majors de 20 anys, amb la qual cosa hi ha un nombre important de joves com a
potencials beneficiaris. Des del servei de Joventut es derivaran aquells joves que tinguin
demandes relacionades amb l’oficina i s’establiran mecanismes de relació i coordinació.

Acció 069. Sessions grupals nouvinguts (acollida)
L’Ajuntament ofereix sessions grupals per aquells ciutadans d’origen immigrant que
viuen a la ciutat. En aquestes sessions es tracten diversos temes, facilitant informació i
recursos sobre els mateixos que puguin ser d’utilitat per aquestes persones. Es podran
programar sessions adreçades als adolescents i joves amb la participació del servei de
Joventut.

Acció 070. Aules d’acollida i Casal lingüístic.
Un dels programes en marxa en molts centres educatius és el que aglutina les aules
d’acollida per a l’alumnat d’origen immigrant. Aquests són espais

d’escolarització durant tot el curs amb l’objectiu d’aprofundir en l’aprenentatge de la
llengua i la relació amb l’entorn. A més, a la ciutat s’impulsa el Casal Lingüístic durant
les vacances d’estiu, per tal de reforçar la tasca de les aules. El Casal compta amb la
implicació del servei de Joventut i cal, per tant, cercar els espais i mecanismes de
coordinació durant la resta de curs.

Acció 071. Mediació. NOVA ACCIÓ!
S’han detectat alguns problemes lleus de convivència en la utilització de l’espai públic,
així com una preocupació perquè aquests puguin derivar en situacions de discriminació i
estereotips. Es proposa establir, doncs, un programa de mediació liderat pel servei de

Joventut i amb la implicació d’altres àrees de l’ajuntament que permeti abordar els
possibles problemes o conflictes que sorgeixin en aquest àmbit.

MOBILITAT JOVE I TRANSPORT
La mobilitat i el transport són elements bàsics per al desenvolupament de la vida dels i
les joves. Els desplaçaments, ja siguin al centre educatiu o al lloc de treball, pren
rellevància en l’estructuració dels hàbits socials i personals.

Les enquestes ens mostren que hi ha una satisfacció general amb l’oferta de transport
públic. Entre els joves de 16 i 30 anys, més del 50% així ho considera. Un percentatge que
s’incrementa fins al 75% en el cas dels adolescents i joves d’entre 12 i 16 anys. Aquesta
diferència rau, bàsicament, en el fet que els joves d’entre 16 i 30 anys efectuen més
desplaçaments fora de la ciutat, ja que molts cursen estudis universitaris o treballen fora
del municipi. Els altres, en canvi, realitzen els desplaçaments, principalment, per anar al
institut que, en la immensa majoria de casos, s’ubica dins la ciutat.

D’altra banda, es considera que hi ha facilitat per utilitzar transports alternatius (com la
bicicleta, els skates o els matins) però la majoria de joves enquestats de les dues franges
afirma no utilitzar-los amb freqüència. És important, doncs, promoure aquestes
modalitats de transport que impliquen millores en termes de sostenibilitat i salut.
Acció 072. T-10 estudiant.
Per la utilització del transport públic a la ciutat, hi ha la targeta T-10 adreçada als
estudiants fins a 21 anys, amb un cost més reduït que la general. Des del servei de
Joventut es promourà la utilització d’aquest títol, fent-ne difusió entre els adolescents i
joves de la ciutat.

Acció 073. Mobilitat segura.
Des de l’àrea de territori i ciutat s’impulsen accions formatives sobre mobilitat i
seguretat viària per tal que els adolescents i joves tinguin la informació i els recursos
necessaris sobre aquestes qüestions. Les accions es desenvolupen als centres educatius.

Acció 074. Estudi mobilitat universitària. NOVA ACCIÓ!
Si bé és cert que la mobilitat dins el municipi i el seu entorn més immediat està ben
valorada entre els i les joves, s’ha detectat que el transport amb els centres universitaris
més importants presenta alguns dèficits.
És per això que es desenvoluparà un estudi sobre les necessitats dels joves de la ciutat
que cursen estudis universitaris per tal de determinar si seria necessari obrir noves rutes
i itineraris i així transmetre-ho a la Generalitat.
6.

TEMPORALITZACIÓ

El Pla Local de Joventut té una vigència de 4 anys i, per tant s’executarà fins el 2017. Moltes
de les accions ja s’estan duent a terme i es preveu, així mateix, que puguin desenvolupar-se
durant els propers 4 anys.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la realitat de la població juvenil de la ciutat és
canviant. És per això que preveiem fer una revisió del Pla el 2015 per tal d’incorporar o
modificar aquelles accions que permetin assolir els objectius dels eixos estratègics. Aquesta
revisió es farà d’acord amb els instruments de seguiment i avaluació del propi Pla, comptant
amb les aportacions de tots els agents implicats.

D’altra banda, la temporització de cadascuna de les acciones i programes previstos dependrà
de les diferents àrees que les impulsen en coordinació amb el nostre Servei que serem els que
anirem fent-ne el seguiment a través de les reunions de coordinació establertes.
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RECURSOS IMPLEMENTACIÓ

Per al desenvolupament d’aquest Pla Local comptem, principalment, amb els recursos de la
regidoria de Joventut de l’Ajuntament. Tot i així, cal assenyalar que hi ha més àrees i
departaments del consistori que estan involucrats en l’execució del Pla i, per tant,
contribuiran amb els seus recursos al desenvolupament del mateix. Ens fixarem aquí, però,
únicament en els recursos gestionats directament per Joventut.

RECURSOS HUMANS
•

1 Regidor exclusiu de Joventut. ¼ Dedicació

•

1 Responsable Tècnic de Joventut, treballador municipal, a jornada completa.
Categoria A2

•

1 Administrativa de Joventut, treballadora municipal, a jornada completa. Categoria
C1

•

2 Informadores juvenils/coordinadores de programes (segons conveni del lleure),
contractació externa mitjançant concurs, a jornada completa.

•

2 Dinamitzadors juvenils (segons conveni del lleure), contractació externa mitjançant
concurs, a Jornada completa.

•

2 Orientadores laborals a jornada completa (contractades pel consell comarcal
mitjançant subvenció de la secretaria General de Joventut).

RECURSOS FINANCERS
Conjunt de l’Ajuntament
Pressupost municipal 2013: El total ascendeix a 76.995.827,30; dels quals 31.780.115,02
euros són despeses de Personal, i 5.792.600,00 euros corresponen a Inversions reals. Per tant
el pressupost sense despeses de personal i sense despeses d'inversió és de: 39.423.112,28
euros.

Àrea de Joventut
Pressupost Joventut 2013: Les despeses del Servei de Joventut ascendeixen a 413.544,89
dels quals 191.844,5 són despeses de personal. Una bona part dels programes de Joventut
estan externalitzats a l’empresa Cisec, centre d’informació a l’estudiant de Catalunya amb
un cost de 126.100 euros anuals destinat pràcticament en la seva totalitat al cost dels
recursos humans. Del Pressupost de despeses destaquem els 19.000 euros destinats a la
subvenció d’activitats i programes de les entitats juvenils, de lleure i grups de joves de la
ciutat. La resta van destinats a manteniment i neteja de l’equipament així com a Programes
d’activitats de dinamització juvenil.

Pressupost desglossat
Concepte

Import

Servei JOVENTUT

413.544,89

Admin. gral. de Subprog. joventut

185.694,50

DESPESES DE PERSONAL

39.744,50

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

145.950,00

Subprog. Infancia

23.500,00

PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA

500,00

ESTUDIS I TREBALLS INFANCIA

14.000,00

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

14.500,00

ALTRES TRANSFERÈNCIES INFANCIA

9.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

9.000,00

Suport a la joventut

112.150,39

DESPESES DE PERSONAL

36.650,39

MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. GRA

6.000,00

MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE GRA

5.000,00

MANTENIMENT EQUIPS IMPRESSIO GRA

500,00

PREMSA,LLIBRES I ALTRES GRA

1.000,00

ENERGIA ELECTRICA GRA

20.000,00

GAS GRA

2.000,00

PUBLICITAT I PROPAGANDA GRA

1.500,00

ACTIVITATS GRA

12.000,00

ALTRES DESPESES GRA

1.000,00

TREBALLS NETEJA GRA

18.000,00

TREBALLS SEGURETAT GRA

1.000,00

ESTUDIS I TREBALLS GRA

7.000,00

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

75.500,00

Dinamització juvenil (fòrum)

32.700,00

PUBLICITAT I PROPAGANDA DINAMITZACIÓ JUVENIL

500,00

ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL

9.000,00

ALTRES DESPESES DINAMITZACIÓ JUVENIL

700,00

ESTUDIS I TREBALLS DINAMITZACIÓ JUVENIL

10.500,00

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.700,00

PREMIS,BEQUES,PENSIONS ESTUDI DINAMITZACIÓ JUVE

2.000,00

ALTRES TRANSFERÈNCIES DINAMITZACIÓ JUVENIL

10.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

12.000,00

Subprog. 33723 Estiu al parc

59.500,00

PUBLICITAT I PROPAGANDA ESTIU AL PARC

2.500,00

ACTIVITATS ESTIU AL PARC

52.000,00

ALTRES DESPESES ESTIU AL PARC

5.000,00

BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5

9.500,00

RECURSOS FUNCIONALS
Per tal de portar a terme totes les accions de la Regidoria de Joventut es compta amb l'
Equipament Juvenil el GRA, equipament específic per a joves de gairebé 1000 m2 el qual va
ser inaugurat el setembre de 2008 i que està exclusivament gestionat pel propi Servei de
Joventut. L'Equipament Juvenil té per objectiu ser un punt de referència per a totes les
persones joves de Granollers i el Vallès Oriental, per facilitar-los eines que els permetin, en
tant que ciutadans, elaborar el seu propi projecte de vida, en la vessant individual i/o
collectiva.

RECURSOS D’ALTRES ÀREES I REGIDORIES
Recollim també tots els recursos i serveis adreçats als i les joves del municipi des de totes les
àrees i departaments de l’Ajuntament. Amb aquesta intenció hem demanat als responsables
tècnics de les diverses àrees que omplissin una fitxa que ens ha servit per conèixer els
projectes i programes que impulsa el consistori i que incideixen en la realitat juvenil.

Per tal de recollir una informació el més fidel possible, s'ha elaborat aquesta fitxa-model que
s'ha fet arribar a cadascú dels serveis que porten a terme accions específiques dirigides a
joves així com a d'altres serveis que tot i no tenir accions específiques porten a terme accions
on els joves poden accedir-hi a la vegada que altres collectius.

D’altres equipaments municipals són usats, sobretot per a les entitats i collectius juvenils, de
forma ocasional en funció de l’activitat. Així els equipaments municipals susceptibles d’ésser
utilitzats són: Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, La Troca,Nau B-1, bucs d'assaig, equipaments

esportius, escoles municipals i centres de secundària, centre tecnològic i universitari,
biblioteques municipals. Així doncs els diferents programes s’hauran de descentralitzar a
equipaments de ciutat. Cal destacar que els equipaments culturals, com Roca Umbert,
tindran una especial rellevància alhora de dur a terme accions vinculades al programa de
Joves Creadors, ja que disposa d’uns espais específics per a la creació cultural.
D’altra banda, equipaments com la Nau B1, han de ser una plataforma per tal que els grups
sorgits a través dels projectes d’àmbit musical, trobin una continuïtat a la seva activitat.

A continuació presentem els principals agents a tenir en compte per a la realització dels
serveis.
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•

Centre Tecnològic Universitari de Granollers

•

Nau B1

•

Arsènic, Espai de Creació

•

Piscina municipal de Granollers

•

La Troca. Centre de cultura popular i tradicional

•

Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

•

Biblioteca Roca Umbert/Can Pedrals

•

Centre de Cultura per la pau Can Jonch

•

Museu de Granollers

•

Museu de ciències Naturals la Tela

•

CTUG

•

Centres Cívics

•

Pavellons Esportius, Pistes bàsquet, camps de futbol...

AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Tal com s’ha dit anteriorment, l’avaluació constant de les accions i projectes previstos al Pla
constitueix un element molt important per a la qualitat del mateix. El compromís de
l’Ajuntament, i la resta d’agents involucrats, amb les polítiques de joventut de la ciutat
implica un seguiment exhaustiu de les mateixes, així com una revisió periòdica per tal
d’analitzar els seus efectes i detectar aquelles qüestions que es poden millorar.

El Pla Local de Joventut és una estratègia a quatre anys. En aquest temps, la realitat de la
ciutat i, especialment, de la població juvenil, pot canviar.
Com ja ha quedat patent anteriorment, la societat és diversa i canviant i en els propers anys
poden sorgir nous reptes que ara no tenim contemplats. A la vegada, algunes de les prioritats
actuals, lligades a les conseqüències de la crisi econòmica, poden evolucionar favorablement.
Totes aquestes incerteses fan que haguem d’estar atents als canvis que es produeixin per tal
de detectar les necessitats i demandes dels joves en cada moment.

És per això que proposem un model d’avaluació del Pla que permeti escrutar-lo de manera
periòdica. La majoria de mecanismes que s’utilitzaran per a fer el seguiment ja han estat
esmentats en apartats anteriors, convé però recordar-los i especificar quin serà el seu paper
el procés constant d’avaluació.

Taula tècnica de seguiment del Pla
La Taula tècnica de seguiment del Pla estarà formada pels responsables tècnics de les
diferents àrees implicades en el desenvolupament del mateix. La periodicitat de la Taula serà
d’una reunió anual, a través de la qual s’analitzarà l’estat d’execució dels projectes i accions
per part de cada departament. A la vegada, es podran proposar els canvis i les millores que es
considerin necessaris.

Coordinació i seguiment bilateral
La Taula tècnica és reunirà únicament un cop l’any. És per això que es crearan comissions o
grups de treball interdepartamental per tal de coordinar i fer el seguiment de determinats
projectes o accions que compten amb la implicació de diverses àrees de l’ajuntament. La
seva serà una tasca més concreta i periòdica, centrada en l’avaluació d’accions o programes
específics.

Taula jove de seguiment del Pla
La participació és un element transversal del Pla. És per això que cal incorporar-la també al
procés de seguiment i avaluació, per tal que els i les joves de la ciutat puguin expressar les
seves opinions i inquietuds sobre els projectes i accions que es deriven del Pla. La Taula jove
tindrà una periodicitat anual i hi seran convocades les entitats i associacions juvenils de la
ciutat, els grups de joves no formals i aquells joves a títol individual que siguin usuaris de
l’equipament El Gra.

Més enllà d’aquests espais per a l’avaluació, cal comptar amb una sèrie d’eines i registres que
permetin determinar la qualitat de les accions empreses així com el grau de satisfacció dels
joves beneficiaris i l’opinió dels treballadors o tècnics que les han executat.

Fitxes per àrees de l’ajuntament
Com s’ha exposat anteriorment, des de Joventut es va efectuar una recollida de fitxes de les
diferents àrees de l’ajuntament que desenvolupen projectes i accions que afecten els joves.
Això es va fer per tenir un mapa complert de les accions que es realitzen, però esdevé una
eina molt valuosa per dur a terme un seguiment acurat dels diferents programes. En aquest
sentit, es demanarà a les àrees i departaments que actualitzin anualment les fitxes, indicant
sempre el nombre de joves beneficiaris o usuaris d’aquell any així com les modificacions o
millores introduïdes a les accions. La recollida de les fitxes es durà a terme per la regidoria
de Joventut abans de la celebració de la reunió de la Taula tècnica.

Qüestionaris de valoració
S’introduiran qüestionaris de valoració a la majoria d’accions que puguin ser avaluades pels
mateixos usuaris o beneficiaris. D’aquesta manera s’incorporarà la visió dels joves sobre el
desenvolupament dels diferents projectes. A la vegada, caldrà desenvolupar qüestionaris
d’avaluació per tal que els treballadors o tècnics municipals facin la seva valoració sobre
l’execució d’una acció determinada.

