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1. JUSTIFICACIÓ I INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document constitueix l’eina per a definir, impulsar i coordinar les polítiques de 
joventut a Lliçà de Vall en el període 2012-2015. 
 
Si bé les polítiques de joventut són competència de la Generalitat de Catalunya, als 
municipis es desenvolupen alguns serveis i programes que per demanda de la 
ciutadania o per necessitat del territori o bé per voluntat política es considera prioritari 
realitzar-los des de la proximitat de l’administració local. 
 
El Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall 2012-2015 (a partir d'ara PLJ) és el tercer pla 
integral de joventut que s’elabora i es desenvolupa al municipi de Lliçà de Vall (2005-
2007 prorrogat al 2008, i 2009-2011). Aquest nou document, però, s’emmarca en el 
nou Pla Nacional de Joventut, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (a 
partir d’ara PNJCat), consensuat però pendent d'aprovació per Decret Govern, que 
esdevé el full de ruta de les polítiques de joventut, sota l'empara de la Llei de 
Polítiques de Joventut (Llei 33/2010, de l’ 1 d’octubre, de polítiques de joventut).  
 
El PLJ és un recull dels diferents programes que l'Ajuntament de Lliçà de Vall impulsa 
o impulsarà, de vegades juntament a altres administracions supramunicipals, per 
assolir els objectius que es desprenen de les conclusions de la diagnosi de la realitat 
juvenil de Lliçà de Vall acabada de redactar a la primavera de 2012. Donat que el PLJ 
està elaborat i redactat en el marc conceptual, discursiu i metodològic del PNJCat, els 
programes que se'n desprenen s'ajusten a la missió, als principis rectors, als reptes i 
als objectius plantejats en el PNJCat. 
 
Si bé la Llei i el PNJCat fan referència a la població juvenil com l’etapa de la vida dels 
16 fins als 29 anys, les polítiques de joventut a Lliçà de Vall s’adrecen també a la 
població adolescent, és a dir, a partir dels 12 anys. 
Tot i que les transicions (educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes) es 
produeixen més enllà de l’adolescència, els canvis biològics i psicològics i d’actituds i 
rols socials que caracteritzen el cicle vital denominat joventut es pot considerar que 
comença en el moment en els que es produeixen els primers símptomes de la 
pubertat, és a dir, en l’anomenada adolescència, abans dels 16 anys. En aquesta 
etapa els nois i noies reben nombroses influències i prenen decisions a fi de construir 
les seves identitats personals i col·lectives, i que més tard afectaran d’alguna manera a 
la construcció dels seus projectes de vida. 
Es considera necessari treballar, també, amb aquesta franja de la població, a més a 
més perquè tradicionalment els nois i noies de Lliçà de Vall s’han hagut d’escolaritzar 
en Instituts d’Ensenyament Secundari d’altres municipis, i això ha fet que participessin 
en grups de joves d’aquells municipis i fessin ús de serveis i de recursos d’aquests 
municipis veïns. Trencar aquesta inèrcia demana constància i per tant es considera 
prioritari, tal com es considerava en els anteriors Plans Locals de Joventut, treballar 
amb els nois i noies d’aquestes edats, per a què arrelin al municipi i puguin ser, 
posteriorment, joves participatius i implicats al municipi, és a dir, adquireixin i 
exerceixin la ciutadania i els rols ciutadans, per a esdevenir protagonistes del seu 
projecte de vida i també de la societat on viuen. 
 
La posada en funcionament del Casal de Joves El Kaliu al novembre de 2009 va 
suposar un punt d’inflexió en les polítiques locals de joventut a Lliçà de Vall, ja que els 
joves del municipi van tenir per primera vegada un equipament on trobar-se i 
relacionar-se i on demanar informació, fer propostes i desenvolupar activitats i 
projectes. Si bé l’equipament ha suposat un valuosíssim recurs per als joves la 
quotidianitat ha fet visibles noves necessitats a tractar. De la mateixa manera, alguns 
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aspectes del funcionament i/o dels usos del Casal de Joves esdevenen el punt de 
mira, de vegades l’únic punt de mira, de la població, fet que ha fet necessari enfocar la 
nova diagnosi de la realitat juvenil i, per tant, també els programes del PLJ en els 
projectes i serveis que es desenvolupen en l’equipament, així com en la seva visibilitat. 
 
Tant per a l’elaboració de la diagnosi de la realitat juvenil com per a l’elaboració dels 
programes que configuren el PLJ s’ha treballat promovent la interdepartamentalitat, 
quan ha estat possible, la interinstitucionalitat i la participació dels joves. De totes 
maneres, aquesta és la metodologia emprada en la quotidianitat de les polítiques 
locals de joventut a Lliçà de Vall, de manera que l’elaboració de la diagnosi i dels 
programes no ha esdevingut una novetat sinó només un increment de trobades, 
reunions, entrevistes i grups de treball, més enllà de l’aplicació de les tècniques 
utilitzades per la diagnosi, que es justifiquen i es descriuen més endavant en l’apartat 
corresponent. 
 
La interdepartamentalitat dins l’Ajuntament correspon a la integralitat del pla, és a dir, 
als diferents aspectes de la vida dels joves que poden ser objecte de les polítiques, 
dels serveis, projectes i actuacions de qualsevol departament o regidoria de 
l’Ajuntament. Si bé una desitjada transversalitat no és realista sí que és realista, viable 
i de fet és un fet, la interdepartamentalitat, és a dir, la participació de tècnics i 
tècniques de diferents departaments en el disseny, execució i avaluació d’alguns 
projectes. 
 
La participació dels joves en el disseny, execució i avaluació dels projectes correspon 
a la finalitat general de treballar per a la cohesió social, en el sentit que a mesura que 
els joves participen de la presa de decisió d’allò que els afecta, més s’apoderen dels 
recursos, dels serveis i dels projectes, més s’ajusten aquests a les seves necessitats i 
demandes, i més consciència d’allò públic, d’allò col·lectiu i de comunitat adquireixen. 
 
En els apartats sobre les metodologies s’explica com s’han dut a terme la 
interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat la participació dels joves en l’elaboració 
de la diagnosi i en la definició dels programes. 
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2. DIAGNOSI 
 
La finalitat de la diagnosi és orientar les polítiques de joventut del municipi i millorar-ne 
l’eficàcia i l’eficiència. Donat que es tracta d’un procés de reflexió cal que hi participin 
tots els agents: polítics, tècnics, joves i agents socials i juvenils. 
 
El PLJ s’emmarca en el PNJCat, per tant, aquesta diagnosi, es regeix pels principis 
rectors de les polítiques de joventut proposats en el PNJCat. 
 
- Principi de qualitat:  s’ha pretès generar coneixement vers la realitat de les 

persones joves tenint en compte les especificitats de Lliçà de Vall i la diversitat 
juvenil, amb una mirada analítica i amb intencionalitat. Per a fer-ho, s’han seguit 
les indicacions proposades per l’Observatori Català de la Joventut i s’ha procedit a 
prioritzar les temàtiques a abordar en l’anàlisi, s’ha realitzat una anàlisi tant de la 
realitat juvenil com de les polítiques de joventut, tot i que s’han fet conjuntament, 
s’ha valorat quines eren les tècniques més idònies per a respondre a les preguntes 
de l’anàlisi i s’han utilitzat, s’han interpretat els resultats i s’han obtingut unes 
conclusions per a orientar els programes del PLJ, i s’han incorporat diversos 
agents implicats (polítics, tècnics, joves, agents socials) en el procés. 

- Principi de participació:  s’ha inclòs els joves en els diferents moments de la 
diagnosi, a fi de fer-los corresponsables del procés. A partir de la prioritats 
temàtiques, s’ha optat per treballar amb dos grups de joves per a tractar dues de 
les temàtiques prioritzades: el Casal de Joves El Kaliu com a equipament i com a 
projecte d’educació no formal, i la participació dels joves. Els espais compartits han 
suposat un procés d’aprenentatge per a cadascun dels agents, tant pel que fa als 
grups de treball amb joves com pel que fa als tècnics i tècniques municipals a 
través de la Taula tècnica de Joventut. Per a la participació als joves se’ls ha definit 
els objectius del procés, s’han identificat tots els agents que intervenen en les 
polítiques de joventut, s’han definit els continguts i s’ha planificat qui hi participaria i 
com ho faria. S’ha vetllat que el perfil de participants fos variat i que disposessin de 
la informació necessària així com que tinguessin clares les regles del joc, és a dir, 
quin impacte tindrien les seves opinions. 

- Principi de transformació:  per a detectar les necessitats i les opinions dels 
diferents grups de joves, en tota la diversitat local, s’ha realitzat una enquesta 
mitjançant un qüestionari, a fi d’arribar a joves de diverses característiques 
personals i també afectats per diferents elements estructurals. 

- Principi d’ integralitat: s’ha tingut en compte aquest principi especialment pel que 
fa a les polítiques d’ocupació, en valorar el servei d’orientació sociolaboral genèric 
respecte a la necessitat de continuar oferint o no un servei específic per a joves en 
l’equipament juvenil. De manera anàloga, pel que fa a les polítiques educatives 
s’han recollit impressions i opinions d’agents educatius en altres etapes de la vida, 
des de l’Escola Bressol fins a l’ Institut. 
Finalment, es té en compte els efectes de les accions d’altres administracions 
sobre la realitat juvenil del municipi, com són el servei d’orientació sociolaboral 
mancomunat, les polítiques educatives de la Generalitat de Catalunya o les 
polítiques en matèria laboral del Govern Estatal. 
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2.1. Plantejament de la diagnosi 
 
Per a elaborar la diagnosi s’han identificat les prioritats per a centrar l’anàlisi en aquells 
aspectes que es consideren més importants. 
 
Per a definir allò que es considera més important analitzar en la diagnosi s’han recollit 
les impressions i opinions prèvies de què es disposava abans de plantejar la diagnosi, 
de diverses fonts, així com l’explotació de dades estadístiques, a fi de tenir una 
primera fotografia per a emmarcar la diagnosi i definir les prioritats. 
 
 

2.1.1. Una primera fotografia 
 
Es detecten certes mancances que es pretenen confirmar amb la diagnosi. 
 
A partir de converses amb diversos tècnics municipals, equip docent de l’ Institut, 
tècnics de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, persones d’entitats 
locals, joves usuaris de diversos serveis o joves protagonistes o destinataris d’alguns 
projectes, s’extreu una primera fotografia abans de plantejar la diagnosi. De fet, 
aquesta fotografia es fa de manera gairebé continuada; el treball transversal amb 
alguns tècnics i agents socials permet tenir una idea d’aquesta fotografia, igualment 
que el continuat contacte amb alguns joves del municipi. El fet que es tracti d’un 
municipi petit i amb pocs serveis permet aquesta primera fotografia. No obstant, 
donada la dispersió territorial del municipi i que molts joves treballin i satisfacin les 
seves necessitats i inquietuds fora del municipi no permet conèixer la seva realitat i el 
seu coneixement així com la seva valoració de les polítiques municipals de joventut. 
 
De la mateixa manera, l’avaluació d’alguns projectes o programes en la seva 
finalització o en el moment de valorar-ne la continuïtat, donada la fi de l’any o bé 
donada la necessitat de suprimir alguns projectes o serveis degut a la retallada 
pressupostària, no només de les partides de joventut del municipi, sinó de tot el 
Pressupost Municipal de Lliçà de Vall i també de la Mancomunitat Intermunicipal de la 
Vall del Tenes, permet conèixer part de la fotografia de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut del municipi. 
 
Finalment, en el dia a dia del desenvolupament dels programes i serveis per a joves i 
en la pròpia funció dels professionals de joventut, així com d’altres agents, i 
especialment en l’avaluació de cada projecte i activitat es recullen opinions, reflexions i 
valoracions que esdevenen elements importants per a una diagnosi de la realitat 
juvenil i de les polítiques locals de joventut. El conjunt d’aquestes opinions contribueix 
a definir quins han de ser els focus, les prioritats a tractar més específicament, en la 
diagnosi planificada, però constitueixen també opinions a sumar i a tenir en compte en 
les conclusions de la diagnosi. 
 
De la mateixa manera, les conclusions d’alguns treballs previs, com una recerca sobre 
la valoració dels joves sobre els processos de participació juvenil que es va fer al 2010 
o la pròpia avaluació de projectes contribueixen a les conclusions de la diagnosi, tot i 
no haver estat programades com a tal. 
 
Al 2011 l’Ajuntament de Lliçà de Vall va tenir l’oportunitat de participar en l’aplicació 
empírica d’una proposta d’indicadors de polítiques de joventut elaborada pel Grup de 
Recerca en Polítiques i Programes Educatius i Socioculturals (GRES) de l’ Institut de 
Recerca Educatius (IRE) de la Universitat de Girona. D’aquella aplicació se n’extreuen 
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unes conclusions que ajuden a ubicar el conjunt de les polítiques de joventut que es 
desenvolupen a Lliçà de Vall i a fer-ne una valoració sense entrar en l’avaluació de 
cadascun dels programes, projectes i actuacions. Aquest fet va fer prendre 
consciència que hi ha certs aspectes de les polítiques de joventut que no es treballen, 
o bé per manca de recursos, o bé perquè no es consideren necessaris o bé perquè no 
es prioritzen. 
Aquesta mirada global de les polítiques de joventut del municipi, juntament amb la 
detectada falta de coneixement de la majoria de projectes i serveis que es 
desenvolupen al municipi per a i amb joves, ha fet replantejar la visibilitat dels diferents 
projectes, així com a qüestionar el grau de coneixement que en té la població, en 
general, de Lliçà de Vall. 
Així, s’ha cregut convenient utilitzar la tècnica de l’enquesta, tot i ser costosa. Amb 
l’enquesta es pot conèixer l’opinió de molts joves sobre la realitat juvenil del municipi 
així com dels serveis que s’hi ofereixen. I donat, per una banda, el suport del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en el disseny del qüestionari i especialment en el 
buidatge i interpretació de l’enquesta i, per altra banda, la participació en l’elaboració 
de l’enquesta de dues estudiants en pràctiques, ha permès que l’enquesta no hagi 
resultat tant costosa, és a dir, que els professionals de joventut del municipi no hi hagin 
hagut de dedicar tantes hores. 
Per altra banda, la realització de l’enquesta suposa que el 14% dels joves que han 
respost el qüestionari, i també els joves que no l’han volgut respondre, tinguin 
constància, coneguin, que l’Ajuntament està fent un estudi de la realitat juvenil del 
municipi, i també, que coneguin alguns dels serveis municipals, doncs a l’enquesta 
se’ls pregunta per ells. 
 
El fet de disposar d’un Casal de Joves com a espai de trobada i de relació dels joves, 
per una banda, i per altra banda estar en contacte amb joves a l’ Institut o bé a través 
del Facebook, permet detectar algunes prioritats dels joves. 
 
Una de les necessitats expressades pels joves  que fan ús del Casal de Joves El 
Kaliu, com de joves que no l’utilitzen, siguin els adolescents de l’ Institut o joves majors 
d’edat, i que la converteix en prioritat a l’hora d’analitzar la realitat juvenil de Lliçà de 
Vall, és obrir l’equipament a altres usos i a altres grups de joves. Aquestes impressions 
i prioritat són detectades també en el teixit associatiu local i en l’opinió general del 
municipi. Els equipaments juvenils tendeixen a estigmatitzar-se, ja que hi ha un grup 
de joves que l’utilitza més que altres i se l’acaba fent seu, tot i que l’equipament no 
estigui mai tancat a altres usuaris, ans el contrari, que s’hi promouen altres usos. Tot i 
així, l’estigmatització és fàcil i és difícil trencar-la o canviar-la. Aquesta és clarament 
una de les prioritats a Lliçà de Vall en matèria de joventut. I encara més si es té 
present que El Kaliu és l’equipament on els joves poden demanar informació, 
orientació i assessorament sobre els temes que són del seu interès, així com 
desenvolupar algunes aficions i projectes. Per tant, garantir o facilitar un millor accés a 
tot tipus de joves a l’equipament pot permetre que els serveis i projectes que s’hi 
desenvolupen tinguin més èxit. 
 
Per altra banda, l’avaluació del Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall 2009-2011  
ofereix unes prioritats a analitzar, sigui pels objectius que s’han complert com pels que 
no s’han complert, així com els programes que s’han pogut desenvolupar com els que 
no. 
Tot i que prioritzar abans de la diagnosi pugui ser una mica arbitrària, es fonamenta de 
diferents maneres. Per una banda amb la participació dels joves, és a dir, en tenir en 
compte allò que destaquen els joves en converses informals expiatòries i en el 
desenvolupament dels programes i serveis per a joves. Per altra banda, en 
l’experiència de les polítiques de joventut dutes a terme fins al moment, concretament 
en l’avaluació del Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall 2009-2011. També és 
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determinant el PNJCat, concretament pel que fa a l’Educació com a línia estratègica. 
 
Existeixen certes problemàtiques entorn el Casal de Joves El Kaliu, detectades pels 
professionals de joventut, expressades per alguns joves i de rumors generals al 
municipi. 
 
Els mecanismes de participació duts a terme fins ara, Fòrums Joves com a jornades 
de posada en comú dins d’un procés de participació juvenil, i com a jornades d’inici de 
procés, no funcionen des de la posada en funcionament de l’equipament (7è i 8è 
Fòrum Jove, 2010 i 2011); els joves usuaris del Kaliu “passen” de la participació 
institucionalitzada i els joves no usuaris del Kaliu no acudeixen probablement per l’ 
estigmatització de l’equipament o dels seus entorns. 
 
Molts joves, especialment els més grans, i la població en general coneixen poc o molt 
poc els projectes i serveis que s’ofereixen al Kaliu; no són prou visibles. 
 
Hi ha desperfectes als exteriors del Kaliu i del Pavelló Poliesportiu Municipal. 
 
El comportament i les actituds d’alguns joves fan pensar en la necessitat de fixar-se en 
tot el que fa referència a l’educació, tant formal com no formal. 
 
El treball que s’ha iniciat al 2011 entre la tècnica d’Educació, educadora de Serveis 
Socials, tècnic de joventut i les AMPA i equips directius dels 4 centres educatius 
formals del municipi (Escola Bressol, dues escoles de primària i IES) per a valorar 
certes actituds i conductes d’infants i adolescents respon a la necessitat de treballar 
valors des de l’educació , en els espais d’educació formal i també en altres espais, 
com els de l’educació no formal, sigui al Casal de Joves, al casal d’estiu, a espais 
esportius, espais de lleure, etc. Per tant, en el moment de fer la diagnosi aquest és un 
punt de mira prioritari. 
 
L’augment de l’atur, concretament l’atur juvenil, fa posar l’accent en les polítiques 
d’ocupació . 
 
Tal com es va expressar al 8è Fòrum Jove de Lliçà de Vall, al novembre de 2011, cal 
innovar en els mecanismes de participació juvenil  donant importància a les TIC. És 
per això que s’ha decidit fer un grup de discussió amb joves interessats en la 
participació formalitzada o bé amb habilitats en les TIC. 
 
El programa de l’equip de govern municipal va destacar en el referent a joventut a la 
necessitat de treballar en l’educació en el espai públic, carrer o medi obert , donada 
la creació d’un nou espai de trobada i relació de joves però també de públic familiar, 
infants i esportistes, com és l’espai ubicat entre el Casal de Joves El Kaliu, el Pavelló 
Poliesportiu Municipal, la pista poliesportiva exterior i l’ skatepark. 
 
No existeix ni s’ha constituït cap grup motor de joves per a plantejar la diagnosi, tot i 
que s’ha creat un grup de treball amb joves, amb el que s’ha generat una 
corresponsabilitat en la tasca de prioritzar què cal analitzar i posteriorment en què cal 
dissenyar i com. 

 
 
 
 
 

 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015            Ajuntament de Lliçà de Vall 

9 

2.1.2. Marc teòric 
 
La situació dels joves a nivell d’Estat i a nivell de país, donada la situació de 
l’anomenada crisi financera, que repercuteix de manera espectacular i preocupant a 
l’ocupació dels joves, amb unes dades d’atur juvenil de més del 40% així com de la 
precarització dels llocs de treball, de les retallades de sou a les persones que treballen 
en l’administració o en institucions que depenen d’aquestes, de la poca garantia 
d’aconseguir un lloc de treball després d’anys d’estudis, de la dificultat per pagar 
hipoteques, per les dificultats d’accedir a una vivenda ja no de compra sinó també de 
lloguer, de la decreixent credibilitat del sistema educatiu, donades les retallades en el 
sector públic, donat l’abús de professorat associat a les universitats, donada la 
reducció de pressupostos dels Instituts públics, donats els canvis de sistemes 
educatius a cada canvi de govern estatal... és preocupant. 
 
 

2.1.3. Què es prioritza i per què 
 
Per a l’elaboració de la diagnosi s’ha utilitzat la Guia per elaborar la diagnosi del Pla 
Local de Joventut realitzada per l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya al 2011. La finalitat de la diagnosi és conèixer la situació de partida dels 
joves i de les polítiques de joventut. 
 
A partir de la fotografia prèvia de la realitat juvenil s’ha decidit què es vol analitzar i 
conèixer, quina és la millora manera d’obtenir la informació i quines són les 
conclusions que ajuden a orientar el disseny de la intervenció. 
 
S’ha analitzat empíricament, a través de l’observació de la realitat, la situació i les 
necessitats dels joves, així com les polítiques que els afecten en el municipi. 
 
S’ha analitzat intencionadament aquells aspectes que a partir de la fotografia prèvia 
s’han prioritzat. 
Així, tot i que la valoració del funcionament del Casal de Joves El Kaliu és molt 
positiva, s’ha analitzat quines són les causes que l’estigmatitzen, que fan que hi hagi 
grups de joves que no s’hi trobin a gust i que hi hagi grups de joves que no contemplin 
l’equipament com a un espai per a desenvolupar-hi les seves inquietuds. El Kaliu 
esdevé la seu dels serveis per a joves, el Punt d’Informació Juvenil, el lloc on s’ofereix 
orientació i assessorament sociolaboral, l’espai on els joves gaudeixen de sales per a 
fer les seves activitats, l’espai on es promou la participació dels joves, el centre de 
trobada i relació, etc. Per això cal analitzar quines són les causes que en dificulten 
l’assoliment dels objectius educatius i socials i quines són les dificultats que 
impedeixen avançar més i optimitzar els usos i els serveis. S’analitzen aquests 
aspectes perquè després de dos anys des de la posada en funcionament de 
l’equipament es veu la possibilitat de millorar el servei i d’arribar a més joves, a fi 
d’acabar constituint l’espai de referència per als joves per a informar-se, trobar-se i 
desenvolupar aficions. Al mateix temps el projecte educatiu i social del Casal de Joves 
està donant resultats i es valora molt positivament l’ impacte de l’educació no formal, 
de l’educació en participació i del servei d’orientació sociolaboral. 
 
La diagnosi es planteja com un procés de reflexió, anàlisi de dades i d’elaboració de 
conclusions en el que els diferents agents participen en els diferents moments. Al 
mateix temps que els diferents agents incideixen en la presa de decisions el propi 
procés esdevé un procés d’aprenentatge. S’ha incorporat la visió de tots els agents 
que fan polítiques de joventut a Lliçà de Vall: polítics, tècnics, altres professionals, 
agents socials i joves. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015            Ajuntament de Lliçà de Vall 

10 

 
Per a fer-ho, es reconeix la participació existent, és a dir, aquells joves i aquells agents 
socials que participen en activitats i processos del municipi. Es promou i es garanteix 
que els tècnics i tècniques dels diversos departaments municipals participin en el 
procés. El procés es mostra en tot moment com el que és, és a dir, de manera clara i 
transparent s’informa de la finalitat i de les regles del joc del procés d’elaboració de la 
diagnosi. De la mateixa manera, s’informa de la temporització del procés, a un ritme 
pel que fa a tècnics i tècniques i a un altre ritme, amb un altre llenguatge, pel que fa als 
joves, a fi d’adaptar-se als seus ritmes i de facilitar-los, per tant, la participació. Com en 
tot procés participatiu es deixen d’entrada molt clars els límits. Finalment, s’utilitzen 
diferents tècniques a fi de recollir opinions i reflexions de participants i discursos ben 
diversos. 
 
Tot i que es vetlla per la qualitat de les opinions, pel que s’han utilitzat tècniques 
qualitatives, s’ha volgut també disposar d’una fotografia de l’opinió del conjunt de joves 
del municipi, a través d’una mostra, pel que s’ha utilitzat la tècnica quantitativa de 
l’enquesta. De la mateixa manera, en voler conèixer l’opinió del conjunt de joves del 
municipi sobre diversos aspectes de la realitat juvenil i de les polítiques locals de 
joventut s’han abordat els diferents temes que afecten la vida de les persones joves 
així com els diferents àmbits de les polítiques locals de joventut. 
 
Per altra banda, s’han explotat algunes dades estadístiques sobre el municipi i la 
realitat juvenil, recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
No obstant, s’ha volgut incidir en algunes prioritats, que coincideixen tant a nivell 
polític, com tècnic com ciutadà, tant pel que fa a joves com a la població en general, 
com s’ha anat detectant en la quotidianitat del desenvolupament dels projectes i dels 
serveis per a joves. 
 
Donat que els darrers anys es va fer una inversió molt important en la construcció del 
Casal de Joves El Kaliu i donat que aquest nou equipament esdevé el centre de 
trobada i relació de joves del municipi i és la seu dels serveis per a joves, és prioritari 
per l’Equip de Govern municipal el bon funcionament de l’equipament, la qualitat dels 
serveis i projectes que s’hi desenvolupen i l’optimització dels recursos que hi són 
destinats. De la mateixa manera, es prioritza políticament la participació dels joves en 
la definició de com ha de ser allò que els afecta, a fi de garantir consens social i polític.  
A nivell tècnic la prioritat també és el Casal de Joves El Kaliu, ja que la majoria de 
serveis per a joves es desenvolupen en aquest equipament. Es prioritza que 
l’equipament pugui ser referent per a tots els col·lectius de joves, de diferents franges 
d’edat, de diferents estils juvenils, estètiques i gustos. Es prioritza treballar contra l’ 
estigmatització del Casal de Joves i contra l’apropiació de l’equipament per només un 
perfil de joves. 
 
La població local acostuma a identificar les polítiques locals de joventut amb el Casal 
de Joves El Kaliu, amb només aquest equipament i amb només aquells projectes 
relacionats amb el lleure. 
 
A través de converses informals amb joves de diversos entorns del municipi 
(associats, no associats, usuaris del Casal de Joves El Kaliu, no usuaris) es detecta 
per una banda que no es fan visibles eficaçment els projectes i serveis que es 
desenvolupen a l’equipament i, per altra banda, que es percep l’equipament com un 
recurs adreçat només a la població adolescent i que un grup concret d’adolescents se 
l’han apropiat generant un clima d’hostilitat cap a altres grups de joves. Aquesta 
participació dels joves abans d’elaborar la diagnosi ha resultat clau per a enfocar-la. 
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Es valora que si el Casal de Joves El Kaliu no té un funcionament eficaç i eficient se’n 
ressenten totes les polítiques locals de joventut, és a dir, se’n ressent el servei 
d’informació juvenil, el servei d’orientació i assessorament sociolaboral, les campanyes 
de salut, els programes de foment de la participació juvenil, etc., en definitiva tots 
aquells programes pensats i dissenyats per a satisfer les necessitats dels joves que de 
manera realista s’havia cregut que es podien abordar des de les polítiques locals de 
joventut. Per tant, optimitzar el Casal de Joves El Kaliu en tot allò que hi faci referència 
suposa contribuir a millorar qualsevol política municipal de joventut. 
 
Donades aquestes prioritats i aquestes percepcions, per a la diagnosi s’han utilitzat 
tècniques qualitatives, amb la intenció d’esbrinar quina és l’opinió de diferents agents 
entorn el Casal de Joves El Kaliu, els seus usuaris, el seu entorn i l’opinió general que 
se’n té al municipi, i poder identificar quines són les causes que provoquen aquesta 
situació, per a orientar degudament els programes que s’hi desenvolupen i de millorar-
ne l’eficàcia i l’eficiència. 
 
En utilitzar les tècniques qualitatives s’ha aprofitat per a recollir també opinions i 
reflexions sobre certs aspectes de la vida dels joves, en general i en concret al 
municipi, així com dels serveis, recursos i projectes per a joves, en definitiva, sobre les 
polítiques locals de joventut. 
 
Convé conèixer l’opinió de molts joves del municipi, no només dels que participen en 
Fòrums Joves. Per això s’ha optat per a fer una enquesta. 
 
Convé saber què opina gent del poble, agents socials i agents juvenils. Amb els agents 
implicats en la diagnosi s’han mantingut entrevistes en profunditat que de vegades han 
esdevingut converses informals. Bàsicament s’han abordat dues qüestions: per una 
banda com veuen els joves d’avui en dia i concretament què creuen que caracteritza la 
realitat juvenil de Lliçà de Vall, i per altra banda, com veuen les polítiques de joventut 
que es desenvolupen al municipi, en concret, quina opinió tenen del Casal de Joves El 
Kaliu i dels projectes que s’hi duen a terme. En cada cas, cada agent aporta informació 
dels àmbits que més coneix i sobre les inquietuds que l’ocupen. Les entrevistes en 
profunditat s’han realitzat al Casal de Joves El Kaliu, a seus d’entitats, a la parròquia i 
en algun establiment privat. 
S’ha promogut que els agents, en correspondre a l’entrevista en profunditat, prenguin 
consciència del procés d’elaboració de la diagnosi, a fi d’aconseguir una implicació 
activa, ja no només pel que fa referència a l’elaboració de la diagnosi i del Pla Local de 
Joventut, sinó també en el desenvolupament dels programes i serveis per a joves que 
es desenvoluparan a partir d’aquest estudi. Els agents esdevenen, també, uns 
altaveus d’allò que s’analitza i d’allò que es decideix prioritzar i dur a terme. 
 
El Casal de Joves El Kaliu esdevé l’espai des d’ on lluitar contra la reproducció de les 
desigualtats, és a dir, els serveis que s’hi desenvolupen poden ser rellevants per a 
participar en la transformació o en la incidència en les condicions de vida d’alguns 
joves. Constitueix un espai on els joves poden apoderar-se i ser responsables i 
protagonistes de la seva vida personal i col·lectiva. Al mateix temps ha de ser un espai 
d’inclusió, a fi que tota la diversitat del col·lectiu juvenil s’hi pugui sentir partícip. 
 
Si bé la família constitueix el primer espai educatiu i l’educació formal (escola i Institut) 
el segon espai educatiu, l’educació no formal, la desenvolupada a l’espai públic i al 
Casal de Joves El Kaliu, constitueix un tercer espai educatiu, des d’ on es pot vetllar 
perquè les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves 
expectatives, des d’ on es pot vetllar per a una societat més justa i des d’ on es pot 
promoure que les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 
desenvolupament del seu entorn, d’acord amb la visió del PNJCat. 
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2.2. Anàlisi 
 
S’ha analitzat tant la realitat juvenil, és a dir, les condicions de vida de les persones 
joves, problemes, necessitats, causes i efectes, com les polítiques de joventut, és a 
dir, tot allò que s’ha fet en joventut fins al moment. 
 

2.2.1. Plantejament de l’anàlisi 
 
Per a l’anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques local de joventut s’han tingut en 
compte, per una banda, les necessitats que s’han prioritzat, esmentades anteriorment, 
i per altra banda, tots aquells aspectes que tenen a veure amb la vida dels joves i amb 
les polítiques locals de joventut. Per tant, s’han formulat preguntes per conèixer les 
causes de les necessitats detectades i prioritzades, i també preguntes genèriques 
sobre tots els àmbits de la vida dels joves des de la perspectiva municipal. 
 
La metodologia emprada es centra en els principis rectors del PNJCat 2010-2020 : 
 
- Així, s’ha fomentat la participació dels joves i de diversos agents , a fi que 

intervinguin en el desenvolupament de les polítiques locals de joventut i en la 
governança democràtica. Amb la participació es cerca la corresponsabilitat de tots 
els agents i dels joves i es pretén, també, conscienciar per a dissenyar nous 
mecanismes de participació properament, més eficaços i eficients. S’han realitzat 
entrevistes en profunditat, un Fòrum Jove i un grup de discussió. 

- El sentit de les polítiques de joventut és la transformació , és a dir, han d’incidir 
per a canviar la realitat juvenil i per a tenir un impacte positiu en la societat. Per a 
fer-ho cal tenir una perspectiva inclusiva per a tots els perfils de joves, l’ 
universalisme i la lluita contra les desigualtats socials estructurals. S’ha realitzat 
una enquesta a fi de recollir les opinions d’aquells joves que per raons diverses no 
accedeixen o no volen utilitzar els mecanismes de participació i a fi de dissenyar 
unes polítiques de joventut que arribin a tots els joves tenint en compte les 
desigualtats d’oportunitats. 

- Les polítiques de joventut han de tenir una perspectiva integral , és a dir, han de 
contemplar tots aquells aspectes que contribueixen a que els joves puguin 
desenvolupar el seu projecte de vida amb plenitud i igualtat. Per tant, cal treballar 
de manera transversal dins l’administració; la Taula Tècnica de Joventut és una 
eina dissenyada per a poder discutir les polítiques locals de joventut des dels 
diferents àmbits. Per altra banda, la coordinació a través del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a disposar de dades estadístiques de la realitat juvenil del 
municipi i de fer-ne una primera interpretació constitueix una forma de treball 
compartit aprofitant tots els recursos que es disposen en el global de les diferents 
administracions. La coordinació comarcal implica possibilitats de govern multinivell, 
és a dir, que hi hagi diverses administracions en el desenvolupament de les 
polítiques de joventut. El mateix passa amb la Mancomunitat Intermunicipal de la 
Vall del Tenes. De la mateixa manera es promou el treball en xarxa, és a dir, la 
utilització de mecanismes, com els plenaris comarcals, per a coordinar-se i 
treballar conjuntament de manera sostinguda i continuada. 

- Finalment, les polítiques de joventut responen al principi rector de qualitat , 
entenent que s’adeqüen a la realitat, que són pròximes, promovent la innovació i la 
creativitat, i que són avaluades. 

 
Tenint en compte les necessitats prioritzades i els principis rectors del PNJCat s’han 
utilitzat els següents instruments d’anàlisi, a fi de recollir de la millor manera la 
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informació necessària per a respondre als interrogants plantejats i orientar les 
polítiques de joventut: 
 
- Avaluació del Pla Local de Joventut 200-2011 i dels projectes que se’n 

desprenen.  En el procés d’avaluació de cada projecte, en el que participen 
diversos agents i els joves, es recullen aquells aspectes a millorar per a què el 
projecte doni millor resposta a les demandes o necessitats per les que ha estat 
dissenyat. 

- 8è Fòrum Jove de Lliçà de Vall. Es va realitzar el 5 de novembre de 2011 
coincidint amb el 2n aniversari del Casal de Joves El Kaliu. Tot i que fer coincidir 
els dos esdeveniments no va ser un encert, els joves que van participar en el 
Fòrum Jove van evidenciar que cal canviar els mecanismes de participació juvenil i 
innovar incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació. Si bé fins a la 
posada en funcionament del Casal de Joves El Kaliu el format de Fòrum Jove com 
a jornada d’inici de procés de participació juvenil havia funcionat satisfactòriament, 
en aquesta ocasió va ser útil només per a recollir la necessitat de crear nous 
mecanismes de participació juvenil i per a generar un grup motor de joves  per a 
participar en el disseny d’aquests nous mecanismes. 
La participació dels joves és la base de les polítiques de joventut que es fan a Lliçà 
de Vall. Per tant, també per a l’elaboració d’aquesta diagnosi les aportacions dels 
joves han estat claus. 
Arran del 8è Fòrum Jove, un grup de joves, autoanomenat Consell de savis va 
reunir-se en diverses ocasions amb els professionals de joventut per reflexionar 
entorn els mecanismes de participació juvenil i per a dissenyar-ne de nous basats 
en les TIC. Aquest grup de joves ha participat i ho continuarà fent per a dissenyar 
aquests nous mecanismes, de la mateixa manera que han participat en el disseny 
del nou Projecte educatiu i social del Casal de Joves El Kaliu durant el primer 
semestre del 2012. Així doncs, la idea de procés quan es parla de participació 
juvenil és essencial en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques 
de joventut a Lliçà de Vall. 

- Grup de discussió amb joves.  8 joves de 15 a 20 anys usuaris del Casal de 
Joves El Kaliu per a diferents motius o en diferents activitats, inquiets sobre l’ 
estigmatització del Kaliu, interessats en un nou rumb i en renovar els mecanismes 
de participació juvenil i d’interlocució i de difusió amb les TIC. 

- Converses informals amb joves. En la quotidianitat i en el desenvolupament de 
projectes, serveis i activitats s’ha parlat amb diversos joves per a extreure quina 
valoració fan d’alguns serveis del Casal de Joves així com per conèixer quines són 
les seves necessitats. Aquestes converses han estat positives també en el sentit 
que alguns joves s’han sentit importants en el moment d’opinar, han sentit que la 
seva opinió comptava, i alhora, han generat expectatives en relació a les seves 
opinions. Es preveu incloure’ls en la definició dels projectes i activitats que facin 
referència a les seves inquietuds. 

- Taula tècnica de joventut. Pel que fa als tècnics i tècniques de l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall, s’ha utilitzat la recent creada Taula Tècnica de Joventut per a debatre 
sobre la primera fotografia de la realitat juvenil i consensuar quines han de ser les 
prioritats i què es podria fer des de cada àmbit, servei o departament per abordar-
les. Es va realitzar el 24 de febrer de 2012 al Casal de Joves El Kaliu; hi van 
participar la dinamitzadora de Centres Cívics i Noves Tecnologies, la tècnica 
d’Educació, la dinamitzadora juvenil, l’educadora de Benestar Social, el Cap de la 
Policia Local, l’agent de Policia de proximitat, el tècnic d’Esports, el tècnic del 
Programa de Prevenció de Drogues, el tècnic d’Urbanisme, la responsable de la 
Biblioteca Municipal, el tècnic de Joventut i l’auxiliar administrativa de Joventut; no 
hi van assistir el tècnic de Cultura i la responsable del Servei d’Empresa i Ocupació 
de la Vall del Tenes. Aquest mecanisme contribueix a una visió transversal de les 
polítiques de joventut i a la integralitat de la vida dels joves. 
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- Entrevistes en profunditat a agents socials i/o juvenils. Permeten l’apropament 
qualitatiu a les opinions i percepcions de persones que donada la seva trajectòria, 
la seva vida professional i la seva vida associativa tenen, des de la seva 
subjectivitat, coneixement de certs aspectes de la realitat juvenil i de les polítiques 
de joventut del municipi. S’han fet entrevistes al regidor d’Hisenda de l’Ajuntament 
de Lliçà de Vall, a l’ exregidor de joventut, a un regidor d’un grup de l’oposició i a 
dues persones més del seu equip, a un entrenador del Club de Bàsquet, al Cap de 
la Policia Local i a l’agent de Policia encarregat de les funcions d’agent de 
proximitat, a la directora de l’Escola Bressol, al tècnic responsable del Pla de 
Prevenció de Drogues, al tècnic d’Urbanisme, al tècnic d’Esports, al tècnic de 
Cultura i Participació Democràtica, a l’educadora social de l’Equip de Benestar 
Social de l’Ajuntament, a la directora i a la psicopedagoga de l’ Institut El Vern, a 
una representant de l’ AMPA El Vern, a les responsables de la Biblioteca 
Municipal, al Mossèn de la Parròquia Sant Cristòfol, a una membre del grup de 
teatre Xamba Teatre i mare de joves, a un jove de la Colla de Diables i del taller de 
teatre juvenil, a una membre del Grup de Voluntaris, d’una Colla de la Festa Major i 
treballadora de l’Ajuntament, i a un músic local que havia participat en l’Esplai i en 
la Comissió de Festes anys enrere. 

- Explotació de dades estadístiques del 2012 , a través de l’Observatori del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. Permet valorar en termes quantitatius una 
aproximació a la realitat juvenil local. Donat que l’Observatori del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental recull dades d’interès per a l’estudi de la realitat juvenil de cada 
municipi de la comarca, s’ha seleccionat aquella informació que es considerava 
rellevant i s’ha analitzat, posant un especial èmfasi en les dades relatives al treball 
i a l’atur. S’han tractat qüestions sobre la situació geogràfica, el context 
socioeconòmic, la població i la situació laboral. Si bé algunes dades són clarament 
útils, encara que sigui a nivell informatiu, és cert que algunes d’elles, especialment 
les relatives a qüestions laborals, no es poden traduir en polítiques locals de 
joventut d’impacte, ja que responen a una situació estructural de l’Estat, a 
polítiques estatals i autonòmiques, al poder del mercat, a les polítiques marcades 
per la Unió Europea i a l’actual crisi del règim democràtic garant de l’Estat del 
Benestar. 

- Enquesta als joves de Lliçà de Vall de gener de 2012.  Tot i que com s’ha 
esmentat abans una enquesta resulta costosa, es va valorar que per a conèixer 
l’opinió de molts joves que queden exclosos d’altres mecanismes de participació i 
de consulta era l’ instrument més adequat. Permet quantificar i mesurar el 
coneixement que els joves de Lliçà de Vall tenen dels serveis per a joves i de les 
polítiques locals de joventut. Es va dissenyar un qüestionari, amb l’ajut i el suport 
de la tècnica de joventut i de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i es va realitzar una enquesta per telèfon. Per triar la mostra de l’enquesta es va 
agafar com a població de referència la xifra de població disponible al Padró 
d’Habitants Municipal, a 10 de gener de 2012, situada en 6.450 habitants. La 
població de 16 a 29 anys es situava en 887 individus. Per calcular la grandària de 
la mostra es va calcular la proporció d’aquesta població jove sobre el total de la 
població, en aquest cas el 14%. Un cop obtinguda la mostra (142 persones), es va 
aplicar el mètode aleatori simple, per anar realitzant les trucades pertinents 
necessàries per dur a terme l’enquesta. Amb aquesta enquesta es va pretendre 
recollir un conjunt d’opinions, valoracions, aportacions, etc; per part d’alguns dels 
joves que viuen al municipi, és a dir, joves que són usuaris o no dels espai 
municipals, que estudien, que treballen o participen d’activitats diverses del 
municipi o dels municipis veïns. El volum d’enquestes realitzades, que fins i tot 
supera les que a nivell estrictament estadístic eren necessaris, vol ser un recull útil 
per la realitat d’aquests joves, la seva participació o no respecte a tot el que els 
envolta i, també, la seva opinió respecte diversos aspectes del dia a dia. El total 
d’enquestes realitzades ha estat de 142, amb una proporció molt similar entre la 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015            Ajuntament de Lliçà de Vall 

15 

participació de dones (72 enquestes) i d’homes (70) en el volum d’enquestes 
realitzades. Per edats, la distribució dels enquestats és la següent: entre 16 i 19 
anys es comptabilitzen 58 joves, entre 20 i 24, 49 joves enquestats i entre 25 i 29 
anys s’ha enquestat un total de 35 joves. L’enquesta realitzada abasta sis blocs de 
treball principal: 
- Dades generals: sexe, edat, lloc de naixement i lloc de residència, llengua 

materna  i llengua de relació i comunicació amb els altres. 
- Educació: estudis que realitzen, lloc d’estudi i coneixement dels llocs que hi ha 

per a ús dels joves, valoració i opinió respecte la utilitat dels estudis. 
- Treball: perspectives de futur en relació al món laboral, coneixement dels 

serveis que els ajudin a buscar feina. 
- Habitatge: emancipació dels joves, valoració de l’oferta d’habitatge al municipi. 
- Salut: dubtes sobre temes  relacionats amb la salut, valoració del Pla de 

Prevenció de Drogues Mancomunat, valoració del CAP municipal o altres 
instal·lacions de salut. 

- Mobilitat: transport utilitzat per anar a estudiar, per sortir els caps de setmana, 
principals punts per on es desplacen els joves, valoració del transport i els 
recursos existents en aquest àmbit i la bona comunicació amb la capital de 
comarca. 

- Cultura, lleure i oci: amb què ocupen el temps lliure, valoració els equipaments 
culturals, esportius, espais lúdics del municipi. 

- Interlocució i participació: implicació o col·laboració amb entitats del municipi, 
grau de coneixement dels mecanismes de participació juvenil del municipi. 

- Convivència i cohesió social: imatge que és té dels joves, importància dels 
valors socials com el respecte, diversitat, tolerància, esforç, integració i 
disciplina. 

 
QÜESTIONARI DE L’ENQUESTA: 
 
Presentació 
Hola, bon dia/bona tarda! 
Et truquem des del Casal de Joves El Kaliu de Lliçà de Vall. 
Estem fent una enquesta per elaborar una diagnosi per saber la situació actual dels joves 
de Lliçà de Vall, que servirà per elaborar el nou Pla Local de Joventut, i ets un dels joves 
seleccionats. Et podríem fer l’enquesta, si us plau? Serà qüestió d’uns minuts... Moltes 
gràcies! 
 
Dades Generals 
1. Edat..........     NS/NC 
2. Sexe:    H         D       NS/NC 
3. Municipi:  
4. Lloc de naixement:  Lliçà de Vall; Altres............................................................. 
5. Quina és la teva llengua materna:  Català      Castellà     Altres........................ 
6. Quina llengua utilitzes habitualment?:   Català    Castellà    Altres................... 
Educació 
7. Què estàs estudiant actualment?    
       ESO           Batxillerat             Cicles de Grau Mig           PQPI    Altres                     
NS/NC 
8. On estudies?......................... 
9. Si no estudies al teu municipi, on ho fas i per què?.......................................... 
10. Consideres bona l’oferta formativa formal de la teva comarca?   Si       No       NS/NC 
11. Saps que al Casal de Joves El Kaliu pots demanar una sala per a estudiar, fins i tot en 

horari fora d’obertura de l’equipament?   Si    No    NS/NC 
12. Ho has utilitzat?   Si     No     NS/NC 
13. A quines hores faries servir aquesta sala? 

Caps de setmana              Nits            Caps de setmana i nits 
14. Tens bones condicions per estudiar a casa teva?    Si      No      NS/NC 
15. Si trobessis feina deixaries d’estudiar?    Si       No     NS/NC 
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16. Creus que és més fàcil trobar feina si has estudiat?     Si       No       NS/NC 
17. Creus que manquen activitats extraescolars? Quines?............................. 
18. Quina valoració fas de les instal·lacions educatives formals del teu municipi?  
Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     NS/NC 
Treball 
19. Has treballat alguna vegada?     Si      No      NS/NC 
20. Si has treballat o treballes, a quin poble?...................................... 
21. Si has treballat o treballes, tens una valoració positiva de la feina que feies o fas? 
Si      No      NS/NC 
22. Creus que és fàcil trobar feina al teu municipi?    Si     No      NS/NC 
23. En quina professió t’agradaria poder treballar?:................................................. 
24. T’agradaria tenir el teu propi negoci?   Si     No    NS/NC 
25. Coneixes el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) i la seva 
extensió a l’Ajuntament de Lliçà de Vall? Si      No      NS/NC 
26. L’has utilitzat?   Si    No    NS/NC 
27. Coneixes el servei d’assessoria laboral per a joves al Casal de Joves El Kaliu?   Si   No   
NS/NC 
28. L’has utilitzat?   Si     No    NS/NC 
Habitatge 
29. Creus que actualment és fàcil l’emancipació dels joves?    Si       No     NS/NC 
30. Estàs emancipat?   Si      No     NS/NC 
31. Si és que sí, amb qui vius?  Sol      Parella    Companys    NS/NC 
32. És fàcil trobar habitatge al teu municipi?  Si     No     NS/NC 
33. Si estàs emancipat, les condicions econòmiques d’aquests habitatges són assequibles 
per a tothom?  Si    No    NS/NC 
34. Si estàs emancipat, t’agradaria canviar de municipi?  Si    No    NS/NC       Per què? 
............................................................................................ 
35. En cas de no estar emancipat, quan ho facis, on t’agradaria viure? ................................ 
36. Estàs empadronat al lloc on vius habitualment?   Si     No     NS/NC 
37. Quants anys fa que vius en el lloc actual? 0-5 anys    6-15 anys   més de 15 anys   
NS/NC 
Salut 
38. La informació que tens en l’àmbit de la salut és bona?   Si     No    NS/NC 
39. Sobre quin tema creus que caldria més informació? 
Sexualitat               Alimentació           Consum de Drogues              Altres 
.............................. 
40. Quines activitats t’agradaria que es fessin sobre aquests temes? 
....................................................................................................... 
41. A on recorres quan necessites informació sobre alimentació, sexualitat o consum de 
drogues?.................................................. 
42. Coneixes el Programa de Prevenció de Drogues PPD? Si     No     NS/NC 
43. Com valores el PPD?   Molt bé      Bé        Malament       NS/NC 
44. Creus que el CAP del teu municipi funciona bé?   Si     No    NS/NC 
45. Quina valoració fas de les instal·lacions de salut del teu municipi?  
Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     NS/NC 
Mobilitat 
46. Quin transport utilitzes per anar al centre educatiu o a treballar?: 
A peu      Bicicleta     Cotxe   Autobús   Moto   Altres    NS/NC 
47. Quin transport utilitzes habitualment quan surts el cap de setmana?: 
A peu      Bicicleta     Cotxe   Autobús   Moto   Tren     Altres    NS/NC 
48. Creus que cal transport públic al poble?  Si      No      NS/NC 
49. Si creus que sí, per anar on?  A Barcelona   a pobles veïns   dins el poble 
A la teva universitat (que és ................) 
50. Consideres que el teu municipi està ben comunicat amb la resta de municipis de la 
comarca?:   Si      No    NS/NC 
51. Consideres que el teu municipi està ben comunicat amb Barcelona? 
Si      No      NS/NC 
52. Creus que calen carrils bici?  Si     No    NS/NC 
53. Quin transport públic creus que li falta al teu municipi? 
Autobús  Tren   Altres    NS/NC 
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Cultura, lleure i oci 
54. Quan tens temps lliure a què el dediques?. Selecciona la que facis més 
A estar amb els amics                               A estudiar              A llegir 
A fer activitats culturals i de lleure o oci            Video consola, etc     
 Xarxes socials                 Altres                    NS/NC 
55. Creus que l’oferta cultural i de lleure o oci del teu municipi és bona?  Si    No    NS/NC 
56. Cal que hi hagi oferta d’oci al municipi o és millor anar a un altre lloc?............... 
57. Creus que l’oferta esportiva és bona?  Si    No   NS/NC 
58. Valores positivament la Festa Major del teu poble?   Si    No    NS/NC 
59. T’agradaria participar activament de la Festa Major del teu poble?   Si    No    NS/NC 
60. Quina valoració fas dels equipaments culturals del teu municipi?  
La Biblioteca: Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     NS/NC 
Can Magarola: Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     NS/NC 
Can Prat:         Molt Bona         Bona    Regular   Dolenta    Molt Dolenta     NS/NC 
Casal Social: Molt Bona      Bona    Regular   Dolenta    Molt Dolenta     NS/NC 
61. Quina valoració fas dels equipaments juvenils del teu municipi?  
Casal de Joves El Kaliu:  Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     NS/NC 
62. Quina valoració fas de les instal·lacions esportives del teu municipi?  
Pavelló Poliesportiu Municipal: Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     
NS/NC 
Pista exterior zona Pavelló i Kaliu : Molt Bona     Bona     Regular    Dolenta  Molt Dolenta     
NS/NC 
Skatepark: Molt Bona      Bona    Regular   Dolenta    Molt Dolenta     NS/NC 
Campillo de bicis: Molt Bona      Bona    Regular   Dolenta    Molt Dolenta     NS/NC 
Pistes esportives d’urbanitzacions: Molt Bona      Bona    Regular   Dolenta    Molt Dolenta     
NS/NC 
Instal·lacions esportives de Can Prat: Molt Bona      Bona    Regular   Dolenta    Molt 
Dolenta     NS/NC 
63. On vas habitualment en el teu temps d’oci?: ........................................................... 
Interlocució i participació 
64. Creus que els joves actualment són participatius?  Si     No    NS/NC 
65. Participes en alguna entitat, club esportiu o associació del teu municipi?   Si    No    
NS/NC 
66. Si la resposta és si, a quina entitat o associació?..................................... 
67. Si la resposta és no, per què no hi participes?:  

a. No m’interessa formar part de cap entitat 
b. No les conec ni m’interessa 
c. M’agradaria estar a una entitat, però no conec les entitats existents a Lliçà 

de Vall 
d. M’agradaria estar a una entitat, però no m’interessen les que hi ha a Lliçà 

de Vall 
68. Participes en algun grup de joves no constituït legalment? Si    No     NS/NC 
69. Si la resposta és si, a quina entitat o associació?..................................... 
70. Creus que l’Ajuntament té en compte l’opinió dels joves?   Si    No     NS/NC 
71. Saps a qui i a on adreçar-te per a fer sol·licituds, demandes, queixes o propostes? Si    
No     NS/NC 
72. Si la resposta és sí, a qui o a on? 
73. Com t’assabentes de les activitats del poble? 
Butlletí municipal La Veu                 Agenda municipal                Butlletí Kalinícies         
Facebook         Web de l’Ajuntament            Web del Kaliu           Per amics           Altres 
74. Has participat en algun procés de participació juvenil a Lliçà de Vall? Si    No     NS/NC 
75. Saps què són els Fòrums Joves? Si    No     NS/NC 
76. Has participat en algun? Si    No     NS/NC 
77. Si la resposta és sí, en quins? 
78. Si la resposta és no, per què? 
79. T’agradaria participar en les decisions que t’afecten? 

a. No, ja que tot i que ens consultin crec que no se’ns faria cas 
b. No m’interessa participar 
c. Sí, a través d’un Consell de Joves 
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d. Sí, a través de consultes puntuals 
Convivència i cohesió social 
80. Hi ha problemes entre els joves al teu municipi?   Si     No    NS/NC 
81. Si és que sí: quins problemes veus?....................................... 
82. Creus que la imatge que té la societat sobre els joves és correcte? 
Si       No     NS/NC 
83. Creus que la convivència al teu municipi és correcte?   Si    No    NS/NC 
84. Marca els tres valors que cal treballar més: 

El respecte 
La diversitat 
La tolerància 
L’esforç 
La integració 
La disciplina 

85. Creus que existeix un problema d’immigració al teu municipi?   Si     No     NS/NC 
Observacions generals: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Moltes gràcies per la teva col·laboració i si t’interessa seguir el resultat, properament 
penjarem el document del Pla Local de Joventut 2012-15 a la web del Kaliu 
(www.elkaliu.cat) 
 
Els resultats de l’enquesta van ser explotats pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

- Plenaris comarcals de joventut.  Se’n realitzen dos cada any, al novembre i al 
juny. En els darrers plenaris s’ha creat un grup de debat entorn les diagnosis i els 
Plans Local de Joventut, a fi de compartir inquietuds, dificultats i enfocaments. 

- Per altra banda, es va participar de l’aplicació empírica de l’estudi sobre indicadors 
d’avaluació de polítiques de joventut SIAPJove , elaborat durant els anys 2010-
2011 pel Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i 
Socioculturals de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona. La 
tercera fase del procés de recerca consistia en l’aplicació empírica de la proposta 
d’indicadors del SIAPJove a tres municipis diferents de Catalunya (petit, mitjà i 
gran) per tal de validar els indicadors. És en aquest procés que l’Ajuntament de 
Girona, l’Ajuntament de Palafrugell i l’Ajuntament de Lliçà de Vall, a través dels 
seus tècnics, van realitzar l’assaig i la validació d’aquest sistema d’avaluació. Com 
a fruit de l’aplicació del sistema d’indicadors a Lliçà de Vall s’evidencien quines 
polítiques de joventut s’estan prioritzant al municipi i amb quina incidència. Tot i 
haver-hi aplicat només informació i dades del 2010 permet fer una valoració, 
extrapolable als altres anys, de les polítiques municipals de joventut, que 
complementa la informació extreta amb altres instruments. 

- Recerca Com veuen els joves de Lliçà de Vall la participació juvenil al seu 
municipi? , realitzada al setembre de 2010 pel tècnic de joventut en el marc del 
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. 

- Diversos estudis de joventut (OCJ, INJUVE, etc), el propi PNCat 2010-2020, 
recull de premsa d’interès juvenil , etc. 
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2.2.2. Recollida i interpretació de la informació  
 
Situació geogràfica: comarca i municipi 
 
Dins del conjunt metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental és la comarca més 
extensa de l’àmbit, amb 851,9 km2. És una comarca que en els darrers anys ha 
experimentat un creixement considerable de la seva població, esdevenint una de les 
comarques metropolitanes més dinàmiques des d’un punt de vista demogràfic. En 
termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb centre a 
Granollers (60.000 hab.) i Mollet del Vallès (52.409 hab.), les dues  ciutats més grans 
de la comarca 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. El creixement de la comarca en els 
darrers anys ha estat constant i superior a la majoria de comarques que l’envolten, tot i 
que en els darrers 2 anys es percep cert refredament en el ritme d’increment 
demogràfic de la comarca. 
El municipi de Lliçà de Vall, situat al centre de la comarca té, segons les dades del 
Padró d’Habitants Municipal, a 10 de gener de 2012, 6.450 habitants, això fa que en 
termes demogràfics es situï entre els pobles mitjans de la comarca. És un municipi 
amb un fort pes de l’activitat agrícola. Té una superfície de 10,83 km2 i una densitat de 
població que es situa en 591,3 habitants per quilòmetre quadrat. L’existència de sòl 
per a usos industrials ha fet que el municipi hagi registrat un creixement important pel 
que fa a la ubicació d’activitats empresarials i polígons en el seu territori. Alhora, també 
és un municipi receptor de població i encara conserva un important caràcter agrari. 
Lliçà de Vall es troba molt proper al nucli més urbanitzat de la comarca, i per tant, és 
proper a la zona  de la comarca amb més dotació d’infraestructures, tant a nivell de 
transport (ferrocarril, carreteres principals, etc) com d’equipaments i serveis. Forma 
part, junt amb Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes. 

 
Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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Anàlisi de la població 
 
El municipi de Lliçà de Vall ha passat de tenir l’any 2002 una població de 5.396 
habitants a tenir-ne actualment més de 6.450. Això vol dir un increment, en deu anys, 
d’un miler de persones, és a dir, en termes relatius parlem d’una taxa de creixement 
anual del 2%, similar al conjunt de la comarca (2,3%). Per edat i sexe, hi ha una 
proporció molt similar entre homes (50,8%) i dones (49,2%).  
 

Any Homes Dones Total 

2011 3.252 3.152 6.404 

2010 3.249 3.116 6.365 

2009 3.224 3.066 6.290 

2008 3.189 2.993 6.182 

2007 3.136 2.952 6.088 

2006 3.138 2.895 6.033 

2005 3.013 2.808 5.821 

2004 2.969 2.727 5.696 

2003 2.860 2.669 5.529 

2002 2.775 2.621 5.396 

2001 2.681 2.555 5.236 

2000 2.610 2.460 5.070 

1999 2.536 2.418 4.954 

1998 2.440 2.317 4.757 
Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental. Dades: Idescat 

 
L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de Lliçà de Vall té un 
important pes de població adulta i primers anys de la vellesa (al voltant dels 60 anys), i 
de fet presenta un perfil demogràfic més acampanat (per tant més envellit) que altres 
municipis veïns. El menor creixement demogràfic per immigració fa que el creixement 
de les entrades per la base (població de 0-4 anys) sigui menor. Es constata també un 
menor pes de població de 15 a 24 anys.  
 

 
Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental. Dades: Idescat 
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Cal dir que el percentatge de joves (de 15 a 29 anys) del municipi es situa el 2011 en 
el 15,5% (l’any 2010 era del 16%), percentatge que és més de set 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, 
és a dir, es podria dir que és l’indicador que mesura els qui 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 67% l’any 2002 al 125,7% l’any 2011: el volum de persones en edat de jubilar-se 
és inferior al conjunt de joves en edat d’entrar al mercat de treball.  
 
Moviments migratoris 
 
L’estadística de variacions residencials dóna informació a les altes i baixes 
(entrades/sortides) de població dins d’un mateix municipi. Aquesta informació està 
disponible per grups d’edat, i permet comprovar com, entre els diferents col·lectius de 
població, el comportament pel que fa a anar o marxar d’un municipi és diferent.   
 
Entre l’any 2006 i 2010 les entrades i sortides al municipi s’han mantingut força 
similars i positives, tot i que ha l’any 2009 van disminuir significativament. El saldo 
migratori l’any 2010 ha tornat a augmentar, tot i mantenir-se per sota dels nivells 
d’abans de la crisi econòmica. Pel que fa als joves, el saldo s’ha tornat negatiu, ja que 
el grup d’edat entre 15 i 34 anys registre un saldo de -9 persones. Aquest fet 
representa que hi ha més sortides que entrades de la població jove al municipi. Tot i 
aquest fet, els moviments d’entrades i sortides al municipi segueix sent força baix. 
 
Saldo migratori de la població jove (15-34 anys). Anys 2006-2010 

 Any 2006 Any 2010 

  Immigrants Emigrants 
Saldo 
Migratori Immigrants Emigrants 

Saldo 
Migratori 

15-19 25 23 2 18 22 -4 
20-24 36 49 -13 28 30 -2 
25-29 64 61 3 49 46 3 
30-34 59 51 8 42 48 -6 
Total 
municipi 420 372 48 308 279 29 
Vallès 
Oriental 30.377 23.491 6.886 23.815 22.662 1.153 

Font: Idescat 
 
Pel que fa a la població estrangera, cal dir que Lliçà de Vall no és un municipi amb un 
pes important de la població immigrant estrangera. D’acord a les dades recollides pel 
Pla d’Immigració i Ciutadania del Consell Comarcal del Vallès Oriental, actualment, el 
percentatge de població estrangera al municipi és del 3,4%. Malgrat l’escassa 
presència de població estrangera a la comarca, cal dir que gairebé la meitat dels 
immigrants estrangers són població jove. Respecte la població total però, els 
immigrants estrangers joves del municipi no suposen més del l’ 1,9% de la població 
total. 
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Joves i població estrangera a 31 de 
desembre de 2010   
     

  
Població 

% sobre  
total pobl. 
estrangera 

% sobre  Total de 
població 

 
Joves de 15-29 80 38,5% 1,3%  
Joves de 15-34 115 55,3% 1,9%  
Font. Consell Comarcal del Vallès Oriental, en base a les dades 
recollides pel Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental  

 
El perfil del jove immigrant estranger al municipi segueix sent el d’una persona 
provinent d’un país d’Amèrica del Sud. 
 
Lliçà de Vall és un municipi on resideix un volum de població immigrada, i en molts 
casos, aquesta població nouvinguda ha emigrat des d’altres punts de l’àmbit comarcal 
o fins i tot metropolità. De fet, en molts casos, es tracta de famílies que tenien una 
segona residència al municipi que han convertit en primera residència. Així, entre els 
joves enquestats, el volum de nois i noies que han nascut a un altre municipi de la 
comarca és important (gairebé el 50% dels enquestats) i també és elevat el nombre de 
joves que han nascut en altres municipis fora de la comarca (pràcticament 4 de cada 
10 joves enquestats). 
 

 
 
Pel que fa a quina és la llengua materna dels joves enquestats es constata que el pes 
de la llengua castellana és molt superior a qualsevol altre de les possibles respostes: 
de fet, pràcticament el 60% són joves de parla castellana. Pel que a la llengua d’ús 
habitual, sorprèn el fet que els resultats sembla que es capgiren, amb un us majoritari 
del català (60%) i un ús molt més baix del castellà (38%). 
 
Educació 
 
En aquest àmbit, cal dir que entre els joves enquestats hi ha una varietat important de 
situacions; així, un volum destacat dels joves que han respost l’enquesta o bé no 
estudien o han deixat buida aquesta opció de resposta; així mateix és constat una 
presència majoritària de les noies en l’àmbit d’estudis de PQPI, Batxillerat o altres 
opcions (cal dir que la majoria dels joves enquestats realitzen estudis universitaris). 
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També  entre els i les joves hi ha altres diferències importants: el percentatge de nois 
que estudia algun curs de CCGM o ESO és força superior al pes de les noies en 
aquests mateixos àmbits.  
A la pregunta 8 del qüestionari se’ls demanava respecte al municipi on realitzen els 
seus estudis. A banda del volum de respostes buides que hi ha, el que destaca és el 
poc nombre de joves que estudien al mateix municipi. Majoritàriament, entre els joves 
enquestats que no estudien a Lliçà de Vall, probablement perquè no hi troben els 
estudis que desitgen,  la majoria de joves que realitza estudis secundaris diu estudiar a 
Parets del Vallès, Mollet del Vallès, altres municipis de la Vall del Tenes o Granollers 
(en alguns casos, també a municipis veïns del Vallès Occidental, com Sentmenat o 
Cerdanyola). En el cas dels qui realitzen estudis universitaris, la UPC, la UAB i la 
Universitat de Vic són les més anomenades.  
 

On estudies?  
  

Lliça de Vall  2 

Altres (municipis veïns, Granollers) 84 

Buit 53 

NS/NC 3 

  

TOTAL 142 
 
Un dels elements que se’ls ha fet valorar mitjançant aquesta enquesta és el fet de si es 
considera bona l’oferta formativa formal de la comarca. En aquest sentit, la gran 
majoria de respostes obtingudes són positives, i de fet, gairebé el 60% dels joves 
enquestats creuen que Lliçà de Vall i molt especialment els seus voltants els ofereix 
una bona oferta d’estudis reglats. 
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Amb aquesta enquesta als joves també s’ha aprofitat per demanar l’opinió i la 
valoració respecte a la sala d’estudi que hi ha al Casal de Joves El Kaliu. 
Així, dels 142 joves enquestats, 42 manifesten conèixer el servei de sala d’estudis de 
l’equipament però la resta manifesten no saber que existeix. Això condiciona clarament 
l’ús que se’n fa, que es veu reflectit en el gràfic següent: la majoria de joves 
enquestats no han fet servir mai aquest servei. 
 

 
 
Malgrat que la majoria dels joves enquestats no han fet servir mai aquesta sala 
d’estudis si que davant la pregunta de quines són les millors franges horàries per fer 
servir un espai d’aquest tipus majoritàriament es tria  l’opció de caps de setmana, i en 
segon lloc l’opció de poder obrir en horari nocturn. De fet, una tercera part dels 
enquestats, són joves d’ entre 15 i 19 anys, entre els quals la majoria  encara està 
estudiant els darrers cursos d’ ESO i batxillerat, això fa que majoritàriament són joves 
que l’espai preferent per estudiar és la pròpia casa, i que quan surten fora o van a 
l’espai jove no ho fan per estudiar. Per això també s’entén que a la  pregunta Tens 
bones condicions per estudiar a casa teva, el 83% dels enquestats han respost 
afirmativament. Més enllà de si les condicions són realment bones o no, el que 
predomina entre els joves enquestats és la certesa que per estudiar, etc; està l’espai 
familiar fora d’aquest es busca més l’oci i l’entreteniment amb els amics. Tot i així, 
atenent al principi de qualitat del PNJCat, caldria fer més difusió del servei d’aula 
d’estudi i facilitar-hi l’accés en horaris nocturns i de cap de setmana. 
D’altra banda, és interessant assenyalar que entre els joves que han respost aquest  
qüestionari la majoria de respostes obtingudes en relació a l’educació mostren que els 
joves donen gran importància a l’estudi per davant de la immediatesa d’anar a buscar 
feina. Molt probablement el context de crisi actual i la situació complicada del mercat 
de treball fa que, potser més que mai, es pensi que amb una bona formació és 
possible arribar a poder estar més preparat per entrar i mantenir-se en el mercat 
laboral: així, el 66% dels enquestats diu que no deixaria d’estudiar si trobés feina, tot i 
que hi ha un 22% dels enquestats que sí que ho faria. Si analitzem les diferents 
respostes que es donen segons sexes, es pot constatar que entre les noies la resposta 
a seguir estudiant és més present i per tant, prioritzen l’estudiar davant del fet d’anar a 
treballar; entre els nois, les respostes són diferents, de fet doblen a les noies en el 
volum de respostes referents a que sí deixarien d’estudiar si tinguessin possibilitats 
d’incorporar-se al món laboral, la qual cosa posa de manifest que les trajectòries en 
l’àmbit educatiu de nois i noies mantenen diferències força importants, encara. 
En general els joves enquestats valoren positivament les escoles i l’oferta 
d’instal·lacions educatives formals que hi ha a Lliçà de Vall, tal i com es pot veure al 
gràfic que segueix. En relació a aquest punt, cal dir també que a la pregunta de si 
manquen activitats extraescolars al municipi en general no s’han recollit gaires 
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aportacions i entre les que es recullen, hi ha una demanda majoritària d’activitats 
vinculades a temes esportius o a enfortir l’aprenentatge de llengua estrangera. 

 
 
Els pares de nens i nenes que van a l’escola primària estan interessats, normalment a 
través de les AMPA, en organitzar activitats extraescolars als mateixos centres 
escolars. Però quan els nois i noies comencen a estudiar a l’Institut, aquest interès 
pràcticament desapareix. Tot i que s’ha promogut que el Casal de Joves El Kaliu pugui 
cobrir una demanda d’aquest estil, la realitat indica que no és necessari. 
Un servei que es va incrementant amb els anys i, com és lògic, des de la posada en 
funcionament del Casal de Joves El Kaliu, és el servei d’orientació i assessorament 
acadèmic i professional dels joves, que es fa de manera coordinada amb l’equip 
directiu de l’Institut El Vern. Si bé són pocs els joves que assisteixen a campanyes 
informatives d’aquest tipus i s’atenen poques consultes es valora positivament que 
aquest servei existeixi, atenent al principi de transformació del PNJCat. 
 
Hi ha tota una sèrie d’observacions relacionades amb els valors i per tant també amb 
l’educació que afloren quan es parla amb adults però també amb joves. 
 
Algunes fan referència a la necessitat de potenciar la creativitat i les activitats 
artístiques i la relació amb la natura, ja que es considera que els joves estan moltes 
hores davant les pantalles i connectats a internet. Hi ha qui considera que els joves 
abusen de les TIC i que per això es tanquen i es relacionen poc. Per contra, altres 
opinen que els joves es relacionen més que mai però que ho fan també virtualment. 
 
Hi ha una opinió generalitzada, i així ho corroboren nombrosos estudis, que diu que els 
adolescents no estan educats en la capacitat de frustració i de fracàs, que estan 
sobreprotegits, que tenen dificultats per concentrar-se, que tendeixen a estar 
dispersos, que els costa comprometre’s i que s’ofenen de seguida. El fet que l’entorn 
promogui l’ individualisme, el consumisme, el clientelisme, el sentir-se usuari i no 
partícip són factors que poden contribuir-hi. Per contra, també hi ha observacions en el 
sentit que sembla que cada vegada hi ha més polaritat entre els joves que estudien i 
treballen més i els que no; si més no, ambdós col·lectius destaquen més que els del 
mig. En aquest sentit, sembla que alguns joves senten que la societat els exigeix un 
nivell molt més alt que el que tenen i alguns el veuen inassolible. Caldria crear algun 
esglaó entremig. 
Per altra banda, molts joves estan desanimats per les dificultats de trobar feina. 
 
Igual que en el conjunt de la nostra societat, es detecta una manca de rituals de la 
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gent jove, a partir dels quals s’apoderin, deixen de ser infants, assumeixin 
responsabilitats, que la comunitat els reconegui com a homes i dones. A aquesta 
observació s’hi suma que hi ha pares i mares que també estan ells mateixos 
infantilitzats o que voldrien ser eternament joves. 
 
Algunes persones opinen que els joves ho tenen tot massa fàcil, no valoren les coses, 
se’ls dóna massa facilitats, massa comoditats, no es guanyen res; hi ha deixadesa, 
desídia; falta cultura de l’esforç; els joves no estan acostumats a treballar, ho tenen tot 
massa fàcil; no estan entrenats per a l’esforç. Els cal disciplina. 
 
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 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.  
 
Població Activa Local Estimada. Lliçà de Vall 2011 

Edat Homes Dones Total 

16-19 33 25 58 

20-24 133 101 234 

25-29 174 142 316 

30-34 208 183 391 

35-39 265 242 507 

40-44 279 260 539 

45-49 229 205 434 

50-54 212 198 410 

55-59 203 133 336 

60-64 101 62 163 

TOTAL  1.837 1.551 3.388 
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
D’acord a aquest càlcul, la Població Activa Local Estimada (PALE) l’any 2011 al 
municipi de Lliçà de Vall suma un total de 3.388 persones. Això suposa un augment de 
la PALE del 0,86% respecte 2010, mentre que a la comarca del Vallès Oriental ha 
augmentat un 1,21%, arribant a 216.178 persones. Aquest augment de la població 
activa s’explica per la presència al municipi d’un important percentatge de població  
adulta jove (al voltant dels 30-40 anys) . 
 
La PALE dels grups d’edats més joves suma un total de 999 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 29,5%  del total de la població activa estimada, és a dir, 3 de cada 10 
persones actives a Lliçà de Vall forma part del col·lectiu jove.  
Pel que fa a l’atur, si analitzem l’any 2011 en el seu conjunt, es pot dir que ha viscut un 
elevat augment respecte l’any 2007. No obstant, cal dir que l’any 2011 ha registrat un 
millor comportament que l’any 2010, especialment els primers mesos de l’any ja que la 
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tendència els últims mesos de 2011 va ser d’una acceleració de l’atur, situant-lo en 
nivells de mitjans de 2010. L’ inici de l’any 2012 ha registrat un augment important en 
el nombre d’aturats (igual que a Catalunya i al conjunt de la regió metropolitana) 
deixant el registre d’atur al municipi en un total de 483 persones.  
 
El municipi de Lliçà de Vall l’any 2007 registrava 200 persones a l’atur, de les quals 59 
eren joves entre 16 i 34 anys. L’any 2011 aquesta xifra augmenta fins a 446 persones, 
on 127 persones formen part del col·lectiu jove. Entre 2007 i 2011 l’atur registrat entre 
persones joves ha augmentat en 68 joves. La taxa d’atur al municipi l’any 2011 es 
situa en 13,13%, afectant més al grup femení, amb una taxa del 15, 80%, que el 
masculí (10,89%).  
 
Atur registrat per edats i taxa d’atur. Any 2011 

  Atur registrat  Taxa atur  

  Homes  Dones Total  Homes  Dones Total  
Menors de 20 
anys 8 4 12 24.24% 16.00% 20.69% 

De 20 a 24 anys 22 11 33 16.54% 9.90% 13.68% 

De 25 a 29 anys 19 15 34 10.92% 11.27% 11.08% 

De 30 a 34 anys 24 24 48 11.54% 13.11% 12.28% 

De 35 a 39 anys 20 31 51 7.55% 12.81% 10.06% 

De 40 a 44 anys 19 31 50 6.81% 11.92% 9.28% 

De 45 a 49 anys 17 30 47 7.42% 14.63% 10.83% 

De 50 a 54 anys 27 43 70 12.74% 21.72% 17.07% 

De 55 a 59 anys 26 35 61 12.81% 26.32% 18.15% 
Majors de 59 
anys 18 22 40 17.82% 35.48% 24.54% 

TOTAL 200 246 446 10.89% 15.80% 13.13% 
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
A la taula anterior s’observen les taxes d’atur registrades per grups d’edat. Veiem que, 
en conjunt, els joves registren unes taxes d’atur més altes que entre la població de 35 
a 49 anys. A partir dels 50 anys ens trobem amb els pitjor nivells d’atur al municipi. 
Destaca l’elevat nivell d’atur dels joves menors de 20 anys (sobretot entre la població 
masculina) amb un 20,7%. Si observem les taxes dels grups d’edat més joves, veiem 
com la taxa d’atur entre els anys 2011 i 2007 ha augmentat considerablement en el 
conjunt dels grups d’edat. 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, de fet destaca que registren una taxa d’atur del 24,24%. També 
destaquen les taxes d’atur elevades de les dones menors de 20 anys (16,00%). 
Taxa d’atur registrat per sexe. Any 2007 i 2011 

 2011 2007 
 Homes  Dones Total  Homes  Dones Total  
< de 20  24,24% 16,00% 20,69% 10.00% 12.12% 10.84% 
20 a 24 16,54% 9,90% 13,68% 3.42% 4.55% 3.91% 
25 a 29 10,92% 11,27% 11,08% 3.74% 8.00% 5.49% 
30 a 34 11,54% 13,11% 12,28% 3.25% 6.00% 4.48% 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
Per altra banda, les dones joves menors de 24 anys registren unes taxes d’atur més 
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baixes 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 25 anys les dones són les que registren unes taxes 
d’atur més altes. 

 
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
La contractació s’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 2.413 contractes respecte a les xifres de 2007 (1.822 contractes temporals 
menys i 591 contractes indefinits menys). La contractació entre els joves de 16 a 29 
anys s’ha reduït un 62,7% (un total de 1.493 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. 
 
Contractació per edat. Any 2007 i 2011  

Edat 2007 2011 Variació %Variació 

Menors de 20 anys 483 111 -372 -7.37% 

De 20 a 24 anys 877 400 -477 -9.45% 

De 25 a 29 anys 1.021 377 -644 -12.76% 

De 30 a 44 anys 2.004 1.306 -698 -13.82% 

Majors de 45 anys 664 442 -222 -4.40% 

TOTAL 5.049 2.636 -2.413 -47.79% 
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
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. Entre el grup de 25 
a 29 any la temporalitat es redueix significativament, tot i que la majoria de contractes 
indefinits els trobem entre els majors de 45 anys. 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. 
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Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
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 1.216 contractes un total de 461 contractes són dels grups d’edat més joves.   
 
Contractació per ETT. Any 2011 

Edat 2007 2011 Variació %Variació 

Menors de 20 anys 196 58 -138 -6.28% 

De 20 a 24 anys 457 222 -235 -10.70% 

De 25 a 29 anys 472 181 -291 -13.25% 

De 30 a 44 anys 875 609 -266 -12.11% 

Majors de 45 anys 196 146 -50 -2.28% 

TOTAL 2.196 1.216 -980 -44.63% 
Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
En resum, la situació recent del mercat de treball de Lliçà de Vall indica que la crisi 
econòmica ha suposat un increment molt elevat de la desocupació, amb una taxa 
d’atur que, tot i ser inferior a la mitjana comarcal, està creixent any a any. Aquest fet 
provoca que cada vegada es dificulti encara més l’entrada al mercat de treball dels 
joves, esdevenint un col·lectiu amb més dificultats d’accés que els grups d’edat 
d’adults (entre 35 i 50 anys). El grup de joves amb més problemes per entrar al mercat 
de treball han passat a ser els menors de 20 anys (afectant més als homes joves que 
a les dones). També cal destacar que entre els joves existeix una major taxa de 
temporalitat en les contractacions, fet que demostra la precarietat en la que es troba 
aquest col·lectiu en el mercat de treball. Tenint en compte que els contractes 
temporals que més es signen són els d’obra o servei i els eventuals per circumstàncies 
de la producció, no es estrany el fet que la rotació en la contractació també sigui molt 
més elevada en els joves, és a dir, que un mateix jove pugui tenir dues o més 
possibilitats que una persona adulta de disposar d’un contracte temporal dins del 
mateix any. 
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A l’hora d’analitzar aquest bloc sobre mercat laboral, cal tenir en compte el fet que 
entre els enquestats no hi ha nois menors de 16 anys, i que els que tenen 16 anys i 
prou és un grup petit (20 joves), per tant, només tenint en compte el tema de l’edat 
s’intueix que és probable que molts dels joves enquestats hagin treballat algun cop. 
Així, entre els enquestats, més del 70% afirmen que han treballat algun cop i la 
valoració que en fan és majoritàriament positiva.  En la majoria de casos, han treballat 
al propi municipi o en algun municipi proper, bàsicament dins de la Vall del Tenes o 
altres pobles veïns com Mollet, Granollers del Vallès Oriental o altres com Sabadell o 
Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental. 
En termes generals, la tendència general entre els joves és valorar positivament la 
feina que s’ha fet perquè segurament en molts casos és una primera experiència 
laboral, probablement curta, i han pogut veure recompensat el seu esforç amb un 
guany en diners, que els suposa la part més positiva de la feina feta.  
A l’hora de valorar si és fàcil trobar feina al municipi la resposta és majoritàriament 
negativa, tal i com es visualitza al gràfic: 
 

 
 
En aquest sentit segurament aquesta resposta negativa tant generalitzada té a veure 
amb el fet que han respost aquesta pregunta pensant en una feina de futur més o 
menys estable, que els permeti fer una vida més independent, i això és el que els 
joves, ara més que mai, veuen més complicat.  
A l’hora de triar en quina professió els agradaria treballar, val la pena distingir les 
respostes obtingudes segons sexe, ja que encara es mantenen diferències importants 
tot i que en ambdós casos hi ha una gran multiplicitat de respostes. Com a aspecte 
positiu cal dir que el nombre de respostes buides és pràcticament inexistent (només 1) 
cosa que implica que, més o menys, tots els joves enquestats tenen unes expectatives 
professionals pensades, tot i que a última hora es puguin complir o no o les segueixin 
o no. 
Entre les noies enquestades l’opció destaquen les respostes següents (llistades de 
més a menys): 
- Educació infantil o primària 
- Atenció a les persones i Educació Social 
- Àmbit sociosanitari (infermeria, integradores socials, logopèdia) 
- Empresària autònoma: dependenta de comerç, perruqueria, arts gràfiques. Treball 

de cara al públic 
- Professions lliberals: fisioterapeutes, científiques, dissenyadors de vestuari.  
Entre els nois, les respostes són molt més diverses i més difícils d’aglutinar, destacant 
que en molts pocs casos s’han triat professions vinculades a l’àmbit de l’educació (i 
quan s’ha fet, predomina l’opció d’educador en l’àmbit esportiu) o en l’àmbit sanitari. 
- Arquitectura o Enginyeria (també mecànics) 
- Professions lliberals: periodistes, cuiners, informàtics  
- Forces de seguretat (mosso d’esquadra, policia, etc.) 
De fet, de cara a plantejar-se el futur laboral, tant nois com noies es decanten per 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015            Ajuntament de Lliçà de Vall 

31 

l’opció de treballar en un negoci propi, així més del 80% dels joves enquestats són 
favorables hi es recullen poques respostes buides i poques negatives. 
Per acabar de recollir informació vinculada al món laboral a l’enquesta també se’ls ha 
demanat respecte si coneixen i/o utilitzen  el Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes 
(SEOVT) així com l’assessoria laboral per a joves que s’ofereix al casal de Joves El 
Kaliu. Respecte això, hi ha un desconeixement massa important del Servei d’Ocupació 
de la Vall del Tenes i encara més de l’ assessorial laboral per a joves que s’ofereix des 
del Casal de Joves el Kaliu. I en cas de conèixer-se aquests serveis, l’ús que se’n fa 
és molt reduït. Tot i així, cal tenir present que el servei d’orientació i assessorament 
laboral que es fa al Kaliu és una extensió del que ofereix el SEOVT i en un horari molt 
reduït. Els professionals de joventut valoren molt positivament aquest servei ja que 
permet que alguns joves, especialment nois de 16 a 20 anys, que no es desplacen al 
SEOVT, i amb els que es treballa des d’una perspectiva d’educació social inclusiva, 
des de Joventut i des de Benestar Social i el Pla de Prevenció de Drogues, puguin 
rebre una orientació i un assessorament que moltes vegades, de manera visible, 
contribueix a pujar-los l’autoestima i la motivació per a millorar el seu currículum vitae, 
a nivell formal i pel que fa a formar-se més, i els ànims a l’hora de cercar feina. 
Com a complement d’aquest servei, al Casal de Joves El Kaliu s’actualitzen 
setmanalment les ofertes de feina encarades principalment a la població jove, gràcies 
al serveis de prospecció que fan el SEOVT i especialment l’Oficina Jove de Granollers. 
Es valora que cal donar continuïtat a aquests serveis, de la mateixa manera que cal 
continuar treballar des de l’Institut amb els joves per a potenciar la formació, el 
coneixement del mercat laboral i l'accés a formació professionalitzadora per tal 
d'incrementar les possibilitats d'accedir i mantenir-se en el mercat de treball. 
Alguns àmbits en els que es podria incidir més és en la inserció laboral juvenil per part 
de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i en dissenyar accions per a la creació i promoció de l’ 
autoempresa i l’ autoocupació. 
Si bé és el SEOVT el servei encarregat de fer prospecció a les empreses, des d’alguns 
sectors del municipi es demana que des dels serveis per a joves s’incideixi també en 
aquestes tasques, a fi de generar vincles entre l’Institut i les empreses locals i afavorir 
la formació a les empreses, contractes d’aprenentatge i la contractació de joves del 
municipi. 
En aquest sentit, es considera que crear una Escola de Formació Ocupacional seria un 
projecte molt costós, inabastable en aquests moments, per molt que es poguessin 
utilitzar instal·lacions públiques i instal·lacions d’alguna entitat privada del municipi. Cal 
tenir presents les retallades pressupostàries que s’estan executant darrerament en 
matèria d’educació, que no només no permeten ampliar i crear estructures educatives 
noves sinó que posen en perill el manteniment en qualitat de les ja existents. 
Un aspecte en el que es podria incidir més és en els serveis de suport a 
l’emprenedoria. 
 
Habitatge 
 
L’emancipació domiciliar dels joves està molt complicada i és molt difícil. Més del 85% 
dels enquestats respongui que no es fàcil, avui, emancipar-se. És una qüestió de país, 
que afecta a la majoria de la població juvenil. A Lliçà de Vall els joves tenen moltes 
dificultats per a trobar vivenda. Falten vivendes de lloguer barat per a parelles joves. 
Molts pocs joves es queden a viure a Lliçà de Vall. 
 
Només 21 del total de 142 joves enquestats viu emancipat dels pares, per tant estem 
parlant d’un percentatge molt baix. Entre aquests, la immensa majoria dels que han 
marxat de la llar familiar ho ha fet per anar a viure en parella (18 dels joves 
enquestats); en pocs casos es comparteix pis amb amics o s’ha optat per viure sol. 
Aquest petit grup de joves emancipats és, en la seva totalitat, joves majors de 25 anys 
amb un pes similar de nois i noies. Entre aquests joves emancipats, es considera que 
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les condicions econòmiques dels habitatges haurien de ser clarament millorables tot i 
que majoritàriament els joves valoren positivament viure a Lliçà de Vall.  
Alhora de valorar on els agradaria viure, la resposta majoritària és que viure al mateix 
poble és l’opció més ideal, i en segon lloc traslladar-se a viure a algun poble veí. Com 
ha resta d’opcions alguns enquestats apunten que els agradaria viure a Barcelona i el 
seu entorn o a l’estranger. El nombre de respostes buides o de joves que responen 
que no saben on els agradaria viure és una opció apuntada per un % relativament 
important de persones ’enquestades. 
 

 
 
Pràcticament tots els joves enquestats estan empadronats al lloc de residència 
habitual i de fet, pràcticament el 53% dels joves enquestats fa més de 15 anys que hi 
viu. Hi ha un pes important però de joves que fa relativament pocs anys que viuen al 
municipi: 
 

 
 
Els joves manifesten que els agradaria viure al mateix poble i que en cas de no ser 
possible optarien per traslladar-se a viure a algun poble veí. Els joves tenen més 
facilitat de trobar vivenda a altres municipis que a Lliçà de Vall, però tenen dificultats 
per accedir-hi per manca de mitjans i d’estalvis. 
 
La crisi financera ha frenat l’execució del pla Lliçà XXI, que pretenia crear un centre de 
comerços, vivendes i serveis a Lliçà de Vall que haguessin pogut unificar alguns nuclis 
urbans i cohesionar part de la població. 
 
 
Salut 
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En aquest apartat  es recull bàsicament informació sobre quines són les 
preocupacions o les necessitats d’informació dels joves respecte a l’àmbit de la salut i 
també el coneixement/valoració que fan dels equipaments municipals de salut que 
existeixen a Lliçà de Vall. 
La majoria de joves enquestats consideren que la informació que tenen en l’àmbit de 
salut és bona, i com ha temes prioritaris sobre els que potser creuen que caldria que 
es donés més informació destaquen: 
- Alimentació (trastorns i hàbits) 
- Consum de drogues 
- Sexualitat 
Respecte a aquests temes, els joves enquestats consideren que els seria útil tenir més 
informació mitjançant xerrades o cursets. També proposen altres formes més lúdiques, 
com jocs, gimcanes o similar per poder aprofundir en aquests temes. 
Una altra pregunta interessant que es planteja al qüestionari es tenir informació sobre 
on   recorren els joves per obtenir informació sobre salut i els temes relacionats que els 
pot preocupar/inquietar més. En aquest sentit, l’opció d’Internet és la més seguida pels 
nois i noies. En segon lloc, la resposta més anomenada (tot i que a molta distància 
respecte l’opció primera) és recórrer a algú de la pròpia família per aclarir dubtes 
(germans, o pare/mare). Cal  dir però que l’opció de no respondre aquesta pregunta ha 
estat també força seguida, la qual cosa pot deixar entreveure que molts joves potser 
creuen que ja estan prou informats i no els hi cal adreçar-se a cap servei o buscar més 
informació o no es preocupen d’ampliar el coneixement que tenen respecte a aquests 
temes.  
Val a dir que entre nois i noies es donen algunes diferències significatives, essent les 
noies més propenses a compartir els dubtes amb la família (mare, germanes), els 
amics i també citen més els serveis de salut jove que ofereixen al CAP. 
 

 
 
Respecte al coneixement que es té sobre el Pla de Prevenció de Drogues, el nivell de 
desconeixement entre els enquestats és molt elevat, de fet, de cada 10 joves 
enquestats, 6 desconeixen el Pla. Alhora de respondre si coneixen el Pla, la xifra 
d’enquestes que el valoren positivament és idèntica als que diuen que no el coneixen 
(20 respostes per a cada opció). En canvi, en aquest apartat també apareixen moltes 
preguntes buides. No obstant, si als joves, especialment els que han cursat secundària 
els darrers anys o que ho fan actualment, se’ls preguntés si coneixen al tècnic del 
PPD, amb nom i cognoms, la gran majoria diria que sí, fet que fa plantejar si la 
pregunta del qüestionari de l’enquesta era adequada o si no estava ben dissenyada. 
Respecte al CAP. aquest servei si que és molt més conegut i evidentment tots els 
joves s’hi ha adreçat, sols o amb els pares. En termes general la valoració que es fa 
del servei és positiva, així un 68% opinen que funciona bé. Un 14% dels enquestats 
opinen que no, però torna a destacar un volum important de respostes buides (16%).  
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En general, les instal·lacions municipals de salut reben una bona qualificació, un 60% 
dels enquestats opinen que el funcionament es bo i un 16% les valoren com a molt 
bones.  
 
En general els joves es cuiden més que abans, tot i que en alguns es detecten hàbits 
alimentaris molt poc saludables, molts no fan esport o activitat física i alguns 
consumeixen drogues. Es considera que les pautes s’han de marcar en l’àmbit 
familiar. 
La generació d’adolescents actual està més tranquil·la pel que fa al consum de 
drogues. Augmenta la responsabilitat en el consum de substàncies. 
Els adolescents usuaris del Kaliu mengen berenar de poca qualitat, pastisseria 
industrial. 
 
Hi ha una bona valoració de les accions que es duen a terme amb joves en l’àmbit de 
promoció de la salut i dels hàbits saludables, tot i que es valora que tenen molt poc 
impacte. Hi ha una molt bona valoració del treball transversal que es fa entre el tècnic 
del PPD, l’educadora de Benestar Social, la dinamitzadora de centres cívics i TIC, la 
dinamitzadora juvenil, la tècnica d’Educació i el tècnic de Joventut, per a dissenyar, 
executar i avaluar aquestes accions, fet que garanteix el principi d’ integralitat i el 
principi de qualitat del PNJCat. 
 
Mobilitat 
 
Dins d’aquest bloc de preguntes de l’enquesta bàsicament es demanava respecte a 
com els joves es desplacen per anar al lloc d’estudi i també per anar als llocs d’oci. 
Tenint en compte les pròpies característiques físiques del municipi de Lliçà de Vall es 
pot entendre que el cotxe sigui la principal opció per desplaçar-se per anar a estudiar.  
Molt sovint el cotxe és la primera opció ja sigui per anar fins al lloc d’estudi o per anar 
fins al tren al municipi més proper que disposi de línia de tren (com ara Granollers). 
 

 

 
 
I per això també a la pregunta de quin transport utilitzes per sortir el cap de setmana la 
resposta és molt similar, el transport privat (és a dir cotxe) segueix sent la primera 
opció. Òbviament, a la pregunta de si creuen que al seu municipi cal més transport 
públic la resposta majoritària és clarament favorable. Tot i així, cal tenir present que al 
2011 es va retirar el servei de bus urbà, per qüestions pressupostàries i d’eficiència. 
També en aquest apartat se’ls demanava en relació a per a què o per anar a on 
voldrien una major presència de transport públic. En aquest sentit, una millor connexió 
amb els pobles veïns és la demanda més sol·licitada, seguida de l’opció de millor 
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transport públic per moure’s tant a pobles veïns com per dins del mateix poble. 
 

 
 
En general doncs dels resultats que es mostren en aquesta pregunta es percep que 
Lliçà de Vall no és un municipi especialment ben comunicat amb els municipis que 
l’envolten, si més no amb transport públic. 
Cal assenyalar també  que entre els joves que han respost el qüestionari hi ha un 
volum de respostes molt similars entre els que creuen que calen més carrils bicis (67 
respostes) i els qui consideren que no en calen més (66). Aquestes respostes tan 
similars poden derivar del fet que les pròpies característiques del municipi fa que molts 
joves estiguin molt acostumats a moure’s amb la bici independentment de l’existència 
o no de carrils bici específics. 
Finalment, respecte a la pregunta de quin transport públic falta al municipi, les 
respostes obtingudes han estat molt concretes: les opcions més sol·licitades són 
clarament el tren i l’autobús , el que afavoriria una millor xarxa pública de transport i 
ajudaria a evitar molts desplaçaments amb transport privat. 
 

 
 
Cultura, lleure, oci i esports 
 
Els joves enquestats, en resposta a la pregunta a què dediquen el temps lliure l’opció 
d’estar amb els amics és clarament la més valorada, amb molta distància de les altres 
opcions proposades, com estudiar o llegir. En aquesta enquesta sorprèn el poc pes 
que tenen les respostes de joves que en el seu temps lliure diuen dedicar-se a 
navegar per la xarxa social o jugar amb videoconsoles o similars. 
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En general es valora positivament l’oferta cultural i del lleure existent al municipi. Entre 
els joves de menys edat (16-17) és on es troba una millor valoració al fet que hi hagi 
oferta en el propi municipi, ja que per edat i recursos tenen poques opcions d’anar fora 
de Lliçà de Vall per temes d’oci. 
 
S’observa un augment de la participació dels joves en festes de calendari. 
Els joves de més de 20 anys, en tenir cotxe, es desplacen a altres municipis, per a fer 
una copa, per anar a bars musicals, al cinema, a passejar per botigues. 
 
Respecte a la valoració que es fa de la Festa Major del poble, cal dir que és positiva: 
així el 66% dels joves la valoren bé, tot i que el pes dels joves que manifesten un alt 
interès en participar-hi de forma activa (organitzant actes, etc.) perd una mica més de 
pes, situant-se en poc més del 50% dels enquestats. 
Un aspecte important que inclou l’enquesta és la valoració dels equipaments culturals 
del municipi. En aquest sentit, l’enquesta els demanava respecte els quatre grans 
equipaments del municipi: la Biblioteca, Can Magarola, Can Prat i el Centre Social. 
Com es pot observar als gràfics, en general les valoracions són positives, destacant la 
Biblioteca com l’equipament globalment més ben valorat, seguit del Centre Social, Can 
Magarola i Can Prat.  S’ha de fer notar però que hi ha un volum important  de joves 
que no han respost o no han valorat algun equipament, tot i que en aquest apartat 
també destaca que qui ha recollit menys respostes buides és la biblioteca, i per tant es 
dedueix que és l’equipament més ben valorat perquè també és el més conegut i/o 
usat, i principalment perquè ha esdevingut durant molts anys un espai de trobada i 
relació de joves, especialment en edat d’estudi. 
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En aquest apartat també se’ls demanava respecte la valoració dels equipaments 
juvenils del municipi, en concret, el Casal de Joves El Kaliu. La majoria de respostes 
recollides es situen entre una valoració molt bona i bona, i per tant en termes generals 
es pot dir que és un equipament que agrada als joves. Potser caldria enfortir-ne la 
difusió, ja que també hi ha 34 respostes (poc més d’un 25%) de joves que no 
responen, potser per desconeixença o desinterès. 
 

Valoració del Kaliu 

Molt bona 57 
Bona 49 
Regular 1 
Dolenta 0 
Molt  dolenta 1 
NS/NC 34 
Buides 0 
 142 

 
La posada en funcionament del Kaliu va fer que els adolescents i joves que abans 
anaven a la Biblioteca anessin al nou equipament. Això ha afavorit que a la Biblioteca 
hi hagi hagut un increment de públic infantil i familiar. La Biblioteca va ser durant molts 
anys un espai de trobada per adolescents; la posada en marxa del Kaliu ha fet que 
l’espai de trobada sigui el nou equipament. 
 
Hi ha joves que no se senten propi El Kaliu. En canvi, El Kaliu és un referent per als 
adolescents escolaritzats a l’ Institut El Vern. Els joves que utilitzen El Kaliu hi estan a 
gust. Però hi ha molts joves del municipi que no utilitzen El Kaliu. Els joves de més de 
20 anys no tenen El Kaliu com a referència. En tenir cotxe es desplacen a altres 
municipis, a fer la copa, a bars musicals, al cinema, a passejar per botigues, etc. 
Normalment treballen i estudien fora de Lliçà de Vall. 
 
Hi ha joves que no van al Kaliu perquè no els agrada l’ambient que hi ha. El Casal de 
Joves El Kaliu s’està estigmatitzant. Per una banda s’ha detectat cert consum de 
porros a l’exterior, fet que fa que s’associï l’equipament al consum de porros, i per altra 
banda un grup d’usuaris se l’han fet seu. Hi ha joves que hi troben un ambient hostil, 
no saludable, no respectuós i poc obert. Hi ha certa sensació de descontrol. 
 
En general, però, els joves valoren positivament El Kaliu. Tot i així, s’evidencia que cal 
un canvi de rumb del Kaliu. El projecte educatiu i social del Kaliu és i ha de ser dinàmic 
per adaptar-se a la realitat canviat de la joventut del municipi i a les necessitats que 
sorgeixen. 
Algunes propostes en aquest sentit són alliberar de tasques a la dinamitzadora juvenil 
per a què pugui impulsar més projectes amb els joves, fer més difusió de les activitats i 
serveis que es fan per als joves, promoure que es conegui i es valori tot allò que fa 
referència a la joventut i no confondre-la amb l’adolescència, promoure El Kaliu com a 
lloc on anar a informar-se, tot i que molts el coneixen tot i que no l’utilitzen. 
 
Per altra banda, hi ha hagut, de manera puntual, desperfectes a la zona exterior entre 
el Kaliu, el Pavelló Poliesportiu Municipal, la pista esportiva exterior i l’ skatepark. A 
més a més, un grup de joves, la majoria d’altres municipis, acostuma a utilitzar aquest 
espai exterior per a fumar porros. També, l’exterior del Kaliu s’embruta de burilles i 
d’embolcalls de menjar i beure. Aquests fets fan que la població tingui una mala imatge 
el Kaliu, que afecta a l’eficàcia dels projectes i serveis que s’hi desenvolupen. Cal tenir 
present que de vegades pot ser que es coneguin més les destrosses i desperfectes a 
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l’entorn del Kaliu que els projectes que s’hi desenvolupen i els serveis que s’hi donen. 
Cal educació en l’espai públic o medi obert. 
 
Les  instal·lacions esportives del municipi també recullen força valoracions positives, 
de fet més del 65% dels enquestats considera que són bones o molt bones 
instal·lacions. Entre els joves enquestats es constata un major coneixement de les 
instal·lacions esportives, ja que entre els enquestats hi ha poques respostes en l’opció 
NS/NC. En general es té una millor valoració del pavelló esportiu i la seva pista 
exterior, equipament que recullen un major nombre de respostes favorables. El 
campillo de bicis i les instal·lacions esportives de Can Prat són potser les dues 
instal·lacions que recullen potser un nombre de respostes favorables alhora que 
respecte aquestes instal·lacions es detecta un major desconeixement, i per tant, hi ha 
més pes dels joves que opten per l’opció NS/NC alhora de valorar-les. 
 

 
 
Finalment, respecte on es va en el temps d’oci, en general els joves tendeixen a 
quedar-se per Lliçà de Vall o algun punt proper com Parets del Vallès Granollers, a 
passejar amb els amics o passant les hores en espais oberts (parcs, places, etc.). 
 
Per altra banda, es considera que hi ha poca oferta cultural juvenil al municipi. Tot i 
que des del departament de Cultura es promou que hi hagi una obra de teatre a l’any 
destinada al públic jove, des del departament de Joventut es promou que siguin els 
propis joves els que organitzin o proposin les activitats, a fi de potenciar apoderament, 
autonomia i que els joves siguin els protagonistes de les decisions sobre allò que els 
interessa. 
 
Participació 
 
A l’enquesta, dins d’aquest bloc es valora sobretot el coneixement que els joves tenen 
d’espais i llocs orientats a les seves necessitats i també la seva participació/implicació 
en la vida associativa del municipi. 
Els resultats de l’enquesta realitzada als joves de Lliçà de Vall indiquen que en general 
es considera que els joves són poc participatius. A grans trets es podria dir que 6 de 
cada 10 joves enquestats pensen que el jovent del poble no és participatiu, i de fet  
quan se’ls ha preguntat si ells mateixos participen en alguna entitat o associació la 
resposta majoritària és que no (118 respostes del 142 enquestats, és a  dir, un 83%), 
tant per motius de desconeixença de les entitats  com per una evident manca d’interès 
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envers les entitats existents, tant al mateix municipi com a altres pobles veïns on es 
traslladen per motius d’oci i/o estudi. Entre els que manifesten que sí que participen en 
alguna entitat (23 joves) la majoria participa en una entitat esportiva (el club de 
bàsquet i el futbol majoritàriament). 
En definitiva, es podria dir el bloc de preguntes referents a la participació dels joves 
destaca per un volum de respostes que indiquen molt baixa participació i implicació en 
les activitats del poble. 
Un altre bloc de preguntes incloses en aquest apartat fa referència al coneixement de 
les activitats organitzades des de l’Ajuntament, de la difusió d’aquestes, si s’hi senten 
implicats, etc. En aquest sentit, a la pregunta de si creuen que l’Ajuntament té en 
compte l’opinió dels joves, pràcticament hi ha un mateix nombre entre els qui opinen 
que sí (60 respostes) i els qui opinen que no (58). Quan se’ls demana si saben on 
adreçar-se per tal d’emetre queixes o suggeriments que puguin ser recollits per part 
del govern municipal, un ajustat 54% dels enquestats diu que no, que no sap els 
canals existents per emetre o fer arribar alguna queixa/ proposta. Val a dir que entre el 
44% restant que diu sí saber on adreçar-se, els dos espais citats on els joves 
consideren que han de fer arribar les seves propostes és directament a l’Ajuntament o 
al Casal de Joves El Kaliu.  
La pregunta 73 del qüestionari fa referència a conèixer com s’informen de les activitats 
del poble. En aquest sentit, el Butlletí municipal la veu és un bon recurs, ja 
pràcticament un terç dels enquestats el citen com a font d’informació. El facebook i els 
amics són les dues altres opcions més valorades per assabentar-se de les activitats 
que s’han de dur a terme. 
 

 
 
En les primeres preguntes d’aquest bloc es detectava una escassa participació dels 
joves enquestats en les entitats o associacions del municipi. Així, quan també se’ls ha 
preguntat respecte a la participació pròpia (és a dir, a nivell de implicació personal) en 
algun procés de participació juvenil pràcticament 3 de cada quatre enquestats (en 
concret, el 78%) neguen haver participat en cap procés d’aquest tipus, i a més a més, 
hi ha un elevat grau de desconeixement respecte a què són els fòrums joves (només 1 
de cada 4 joves coneix el què és). Tanmateix però, tot i conèixer aquests fòrums el 
nivell de participació és molt escàs. Alguns dels enquestats (molt pocs, però) recorden 
haver participat en algun procés participatiu fa uns 3 anys, probablement quan es va 
fer l’anterior Pla Local de Joventut. 
Tot i així, arran de converses amb alguns joves s’extreu que n’hi ha que no recorden 
què és un fòrum jove però en canvi recorden haver participat en algun tipus de reunió 
o trobada per a decidir què es faria en joventut els anys següents. Altres coneixen que 
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hi ha hagut processos de participació per a definir el projecte d’usos del Casal de 
Joves, el mobiliari, les activitats, l’ skatepark, etc. 
En general a la pregunta de sí els agradaria participar en les decisions que es prenen 
a nivell municipal, els joves manifesten que majoritàriament sí, tot i que els agradaria 
participar a través de consultes puntuals, més que no pas una participació més 
sistemàtica i periodificada en el temps a través del Consell de Joves. 
 

 
 
Cal renovar els formats i els mecanismes de participació juvenil promoguts per 
l’administració. 
Per altra banda, els darrers anys s’han consolidat diversos grups de joves organitzats: 
un grup d’aficionats al hip hop, que organitzen concerts i altres tipus d’esdeveniments 
relacionats amb el hip hop; un grup de nois que ha participat en dissenyar i 
desenvolupar un camp per a bicicletes, campillo; i un grup de joves provinent d’una de 
les colles de Festa Major, que van començar al 2011 a fer activitats de ràdio en motiu 
de partits de futbol del Barça. Per tant, es valora positivament la promoció de 
l’associacionisme. 
La participació, d’acord amb un dels principis del PNJCat, és l’eix fonamental de les 
polítiques de joventut de Lliçà de Vall. Per exemple, s’insisteix en que els professionals 
de joventut no són programadors d’activitats i que el Casal de Joves El Kaliu no ha de 
ser valorat en funció del nombre, de la quantitat, d’activitats que s’hi fan, sinó que cal 
valorar els joves que participen en la presa de decisions, els joves que organitzen les 
seves pròpies activitats, els joves que proposen i demanen, i el servei d’informació, 
orientació i assessorament que es du a terme de manera continuada i metòdica per a 
potenciar-ho. 
Al 2011 un grup de joves van demanar que es programés un curs de premonitors de 
lleure. Es va organitzar contractant una empresa de joves de Lliçà de Vall per a les 
qüestions relacionades amb el lleure, i amb recursos propis, del PPD i de Joventut, es 
van fer sessions sobre salut i sobre participació i ciutadania, a fi d’aprofitar la motivació 
d’un grup de joves per a treballar amb ells els valors del voluntariat, de la solidaritat i 
de la participació en allò comú. 
 
Convivència i cohesió social 
 
A Lliçà de Vall no hi ha oferta privada d’espais de relació, trobada i oci per a joves. 
Lliçà de Vall ha crescut els darrers anys en població i també en oferta de serveis i 
equipaments, com l’Institut i el Casal de Joves El Kaliu. Els municipis veïns tenen força 
més població que Lliçà de Vall i per tant tenen més recursos i serveis. Aquest fet 
accentua la sensació de mancança de recursos al municipi. 
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La dispersió territorial i el fet que els nuclis urbans estiguin separats dificulta la cohesió 
social i la participació social, i no afavoreix el sentiment de pertinença al poble. 
 
La consolidació de l’ Institut El Vern ha suposat un canvi important al municipi, ja que 
els adolescents estan arrelant al poble. 
 
Hi ha molts joves que no tenen sentiment de pertinença al municipi, tot i que n’hi ha 
que sí que en tenen. 
 
Hi ha sensació que al municipi falta alguna cosa per als joves, especialment els caps 
de setmana. 
 
Es considera interessant fer oferta d’activitats per a un públic genèric per a què els 
joves s’integrin, però també es valora com a positiu fer programes dirigits a joves 
dissenyats conjuntament entre Cultura i Joventut. 
 
En aquest bloc de l’enquesta les preguntes fan referència a com veuen la convivència 
entre els joves al municipi, quins valors consideren ells que cal treballar o potenciar i, 
en definitiva, es vol copsar quina és l’opinió, si es té, envers la relació entre joves, la 
interculturalitat, etc. 
Majoritàriament, entre els enquestats es considera que no hi ha problemes entre els 
joves. Així només s’han recollit 23 respostes on es digui que sí, que entre els joves del 
poble hi ha conflictes. Alhora de demanar-los el perquè d’aquesta manca de 
convivència  no tots indiquen una resposta clara, i les poques que es recullen fan 
referència a baralles o discussions o conflictes entre joves derivats d’algun tema de 
drogues, per exemple. 
Entre els enquestats, 89 afirmen que la imatge que la societat té dels joves no és la 
correcta, segurament pensen que en general es veuen molts més conflictes dels que 
ells (els joves) creuen o veuen que hi ha. Per això, gairebé la totalitat dels enquestats 
veuen que la convivència entre els joves es la correcte, tot assumint que algun tipus de 
baralla o de discussió entre joves “és normal”. 
Del que es deriva dels resultats de la pregunta 83, on se’ls demanava que marquessin 
els tres valors que consideraven que cal treballar més (entenent-se a la societat en 
general i amb els joves en particular), el respecte, la disciplina i l’esforç són els més 
valorats. El pes dels altres valors com la diversitat, la tolerància o la integració és molt 
escàs. 
 

 
 
Finalment, i com a darrera pregunta de l’enquesta, també se’ls demanava si 
consideren que hi ha un problema d’immigració al seu municipi. En aquest sentit la 
resposta, negativa, és molt generalitzada. De fet, les darreres dades oficials de 
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població estrangera per municipis (publicades per l’ Institut d’Estadística de Catalunya, 
corresponents a l’any 2011) indiquen que Lliçà de Vall és un municipi amb poca 
presència d’immigració estrangera (oficialment, no supera el 4%) i els principals 
col·lectius d’immigrants presents al municipi és població procedent d’Amèrica del Sud. 
A demanda d’un grup de joves que van participar en un intercanvi al nord d’Itàlia al 
2010 s’està dissenyant amb ells un projecte d’intercanvi europeu, amb acollida a Lliçà 
de Vall, per a debatre sobre qüestions relacionades amb els moviments migratoris i la 
gestió de la diversitat. 
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2.3. Conclusions de la diagnosi 
 
Aquestes conclusions es basen en l’anàlisi anterior i els principis de qualitat, 
participació, transformació i integralitat del PNJCat. 
 
- Els joves són part de la societat i per tant en la seva majoria tenen valors i 

conductes relacionades amb el materialisme i l’ individualisme. Falta una oferta 
d’activitats relacionada amb l’art, la creativitat i la natura. 

 
- Cal promoure entre els joves valors de solidaritat, cultura de l’esforç i respecte a 

les persones. 
 
- Cal vetllar perquè la imatge dels joves no sigui problemàtica. Cal posar èmfasi en 

tot allò positiu de la joventut. 
 
- Hi ha joves que creuen que la societat els exigeix un nivell molt més alt que el que 

tenen i que el veuen molt difícil d’assolir o inassolible. 
 
- Els joves coneixen poc el SEOVT i el servei d’orientació i assessorament 

sociolaboral per a joves que es desenvolupa al Casal de Joves El Kaliu, tot i que el 
molt reduït horari en que s’implementa gairebé sempre s’omple. 

 
- És necessari insistir en accions de suport a l’emprenedoria, de prospecció a les 

empreses, de creació de vincles entre les institucions educatives, formals i no 
formals i amb el teixit empresarial a fi d’afavorir la inserció social i l’ ocupabilitat 
dels joves de Lliçà de Vall. 

 
- Els joves tenen greus dificultats per adquirir una vivenda digna, especialment a 

Lliçà de Vall. 
 
- Les accions que es duen a terme en l’àmbit de salut responen a una molt bona 

interdepartamentalitat però cal millorar-ne l’ impacte. 
 
- El Casal de Joves El Kaliu funciona satisfactòriament i en creixement constant. No 

obstant, el projecte educatiu no formal i social del Casal de Joves El Kaliu 
necessita un canvi de rumb. Cal vetllar per reduir els estigmes de l’equipament. Cal 
vetllar perquè El Kaliu sigui un recurs que cohesioni els grups de joves de Lliçà de 
Vall. Cal alliberar de tasques a la dinamitzadora juvenil per a què pugui impulsar 
més projectes amb els joves. Cal fer més difusió de les activitats i serveis que es 
fan per als joves. Cal promoure que es conegui i es valori tot allò que fa referència 
a la joventut i no confondre-la amb l’adolescència. Cal promoure El Kaliu com a lloc 
on anar a informar-se, tot i que molts joves ja el coneixen però no l’utilitzen. Cal fer 
més difusió i fer més visible tot allò que es desenvolupa i que s’ofereix al Kaliu. 

 
- Cal un projecte d’educació en el medi obert, a fi de reduir les conductes disruptives 

a l’espai públic, adquirir una visió de prevenció i d’educació social, i de fomentar la 
bona convivència intergeneracional i el civisme. 

 
- Els Fòrums Joves de Lliçà de Vall, entesos com a jornades d’inici i d’acabament de 

processos de participació, amb caràcter consultiu i de posada en comú, no tenen 
l’eficàcia que havien tingut abans de la posada en funcionament del Casal de 
Joves El Kaliu. Les possibles causes apunten a que, per una banda, els 
professionals de joventut no poden dedicar tant temps a generar i mantenir el 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015            Ajuntament de Lliçà de Vall 

44 

vincle amb els joves pel que fa a promoure la participació en aquest tipus de 
jornades i processos, donat que la quotidianitat del Casal de Joves El Kaliu 
reclama molta dedicació; i per altra banda, que l’ estigmatització del Kaliu 
condiciona a que alguns joves no vulguin participar d’allò que s’hi desenvolupa o 
es proposa. Cal incorporar i potenciar més les TIC en els mecanismes de 
participació juvenil. 

 
- El servei d’aula d’estudi del Casal de Joves El Kaliu no s’utilitza com es podria 

utilitzar; caldria fer-ne més difusió. 
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3. EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ 
DE VALL 2012-2015 

 
3.1. Objectius generals 
 
Donades les conclusions de la diagnosi, es prioritza treballar per assolir els següents 
objectius del PNJCat, que hi estan directament relacionats. 
    
1. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu. 

1.1. Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels 
estudis dels i de les joves, per tal de minimitzar el fracàs escolar i l’abando-
nament prematur en tots els nivells educatius (obligatoris i postobligatoris). 
1.6. Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics presents tant en l’educació 
formal com en la no formal, amb especial atenció a l’ús de llenguatge sexista, 
les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere i les 
especialitzacions que es deriven de la reproducció de la divisió sexual del 
treball. 

 
2. Desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els nivells del sistema 
educatiu.  

2.5. Estendre l’ús dels programes d’intercanvi i mobilitat internacional al llarg de 
la trajectòria educativa dels i les joves com experiències que milloren la qualitat 
de la formació de la persona. 
2.6. Impulsar el reconeixement social de la realització d’estudis postobligatoris, 
especialment de la formació professional. 

 
3. Impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals i habilitats dels i les 
joves i el rol de tots els agents implicats en el procés i l’èxit educatiu.  

3.1. Promoure la interrelació i coordinació de tots els agents corresponsables de 
la formació integral de les persones joves (centres educatius, comunitat, família, 
els mateixos joves, teixit social i comunitat, grup d’iguals, TIC, mitjans de 
comunicació, etc.). 
3.2. Donar suport i reconeixement a l’associacionisme educatiu com a agent 
estratègic en la formació integral de les persones joves i generador d’espais i 
relacions inclusives. 
3.3. Treballar les competències instrumentals i habilitats dels i les joves tot 
desenvolupant accions formatives en diversos formats i amb la implicació dels 
diversos agents (associacionisme educatiu, grup d’iguals, comunitat i entorn, 
famílies). 
3.4. Donar suport i reconeixement a l’associacionisme estudiantil, com a fórmula 
de participació organitzada de l’alumnat que permet la seva interlocució amb el 
centre educatiu i amb els poders públics. 

 
4. Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu, a fi 
d’afavorir la realització del seu projecte de vida i la seva autonomia personal.  

4.2. Apoderar i conscienciar les persones joves de la seva responsabilitat i 
protagonisme en el propi procés d’aprenentatge i en l’itinerari formatiu. 
4.3. Impulsar la informació, assessorament i orientació acadèmica i professional 
per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu de les 
persones joves. 
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4.4. Garantir a tot l’alumnat l’assessorament i orientació acadèmica i professional 
per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu. 

 
5. Millorar l’ ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves 
oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte professional en 
igualtat d’oportunitats.  

5.1. Desplegar mecanismes de formació i d’integració laborals per a joves, tenint 
en compte els diferents perfils formatius en el moment que fan la cerca de treball. 
5.3. Impulsar una oferta formativa dinàmica i capaç de donar resposta a les 
necessitats socials i de l’entorn, establint vincles entre l’esfera formativa i la 
laboral. 
5.4. Crear mecanismes específics d’assessorament individualitzat per la inserció 
laboral de les persones joves i d’accés a la informació sobre el funcionament del 
mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil. 
5.8. Reconèixer les tasques de voluntariat i l’associacionisme com a elements 
que aporten experiència professional i habilitats transversals amb valor afegit en 
el mercat laboral. 
5.9. Promoure la formació continua com a eina per la millora professional i 
laboral de les persones joves. 

 
6. Promoure la millora de les condicions laborals de les persones joves, 
introduint la perspectiva del jovent en el mercat de treball.  

6.4. Formar, informar i sensibilitzar la població juvenil en el funcionament del 
mercat laboral i els drets laborals durant les diverses etapes formatives i en els 
processos de transició escola-treball. 

 
7. Impulsar l’aparició i continuïtat de projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament 
professional de les persones joves.  

7.1. Fomentar l’esperit emprenedor entre les persones joves com una oportunitat 
de desenvolupament professional, en les diferents etapes educatives, 
especialment a l’educació postobligatòria i superior. 
7.2. Implementar mecanismes específics d’informació, formació i assessorament 
a la població jove emprenedora, tenint en compte les necessitats específiques 
del món rural, i dels diferents perfils formatius. 
7.3. Incorporar la perspectiva de gènere en els programes d’assessorament a 
l’emprenedoria per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats en matèria 
d’emprenedoria. 

 
14. Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves.  

14.1. Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les 
conductes saludables (salut física i mental, mobilitat segura i sostenible, afectiva 
i sexual, laboral, social, alimentària, etc.), amb llenguatges, canals i agents 
propers a les persones joves. 
14.3. Corresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils 
de vida i hàbits saludables (l’entorn, la família, el lleure educatiu, el grup d’iguals, 
l’escola o els mitjans de comunicació) en la promoció dels hàbits i conductes 
saludables de les persones joves.  
14.4. Promoure l’exercici físic i la pràctica d’esport, com a element essencial per 
al manteniment d’una vida saludable. 

 
15. Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 
afecten a les persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, 
social, alimentària, etc.  
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15.1. Impulsar accions de prevenció respecte de les diverses conductes de risc 
(sedentarisme, socioaddiccions i trastorn de conducta alimentària, inseguretat 
viària, consums de risc: tabac, alcohol, automedicació, drogues il·legals, etc.) 
que transmetin una imatge positiva del jove. 
15.3. Promoure els espais, agents i activitats vinculades a l’esport, l’oci, la cultura 
i el lleure educatiu per al treball en prevenció de conductes de risc dels i de les 
joves. 
15.4. Corresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils 
de vida i hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure educatiu, el grup d’iguals, 
l’escola o els mitjans de comunicació) en la prevenció de les conductes de risc. 
15.6. Fomentar un ús correcte i segur de les TIC i les xarxes socials entre les 
persones joves, impulsant la denúncia davant agressions de tipus cibernètic. 

 
16. Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i serveis de 
salut entre les persones joves. 

16.2. Donar a conèixer els programes de salut adreçats a joves utilitzant els 
llenguatges, espais i canals juvenils per tal d’augmentar el seu coneixement i ús 
entre la població juvenil. 

 
17. Reduir l’efecte dels factors d’ordre socioeconòmic i individuals (condicions, 
habilitats) que generen desmobilització. 

17.1. Garantir l’accessibilitat dels espais, mecanismes, tècniques i documents de 
participació (format, horari, llenguatge, etc.). 
17.2. Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques 
participatives en els espais i els òrgans de participació. 
17.3. Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat 
dels i de les joves per tal de vetllar per la seva implicació i participació en igualtat 
de condicions. 

 
18. Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels i de les joves a 
adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.  

18.1. Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar (en l’àmbit conceptual, 
procedimental i actitudinal) les persones joves per a la seva implicació crítica, 
activista voluntària i responsable en un context local i global. 
18.2. Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació juvenil 
existents, tant les que provenen de l’administració com les que són d’iniciativa 
ciutadana. 
18.3. Promoure el reconeixement social del conjunt del moviment juvenil or-
ganitzat i, en especial, de l’associacionisme educatiu, per la seva funció 
d‘educació en valors i de promoció de ciutadania activa i de dinamització i 
implicació de les persones joves. 

 
19. Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització 
de les persones joves i canalitzar la seva participació.  

19.1. Impulsar formes creatives i innovadores per mobilitzar les persones joves i 
per arribar a la diversitat de perfils arreu del territori. 
19.2. Potenciar la utilització de les TIC i les xarxes socials a Internet com a 
instruments participatius pel seu potencial articulador, comunicatiu i de creació 
de xarxes. 
19.3. Facilitar eines perquè els col·lectius organitzats formals i informals creïn 
espais propis i autogestionats. 
19.4. Fomentar la participació dels i de les joves en els diversos espais, canals i 
eines dels seus centres educatius, el seu entorn comunitari, així com l’accés i ús 
d’equipaments públics. 
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20. Promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les joves.  

20.1. Augmentar la participació i la implicació dels i les joves en les xarxes 
socials i comunitàries, siguin o no teixit juvenil. 
20.2. Promoure la democràcia interna, la transparència i la participació dins de 
les organitzacions de mediació tradicional (partits polítics, sindicats, etc.) i dins 
de les diferents formes d’organització juvenil (associacions, xarxes, moviments, 
etc.). 
20.3. Donar suport i reconeixement a la participació juvenil organitzada 
(associacions juvenils, federacions, grups no formals, plataformes, moviments, 
xarxes...) com a agent clau per dinamitzar i implicar la gent jove en allò col·lectiu 
(i en especial les entitats de lleure educatiu, per la seva potencialitat com a 
escoles de ciutadania). 
20.4. Promoure espais i òrgans de participació juvenil en l’àmbit local amb 
autonomia de l’administració, com les entitats juvenils, els consells comarcals de 
joventut o altres formes d’articulació del teixit juvenil al territori. 
20.5. Fomentar el treball en xarxa i comunitari entre els diferents actors juvenils i 
socials, d’àmbit local, nacional i internacional. 
 

21. Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb l’administració.  
21.2. Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar (en els àmbits conceptual, 
procedimental i actitudinal) als agents institucionals implicats en les polítiques de 
joventut (Generalitat, ens locals, ciutadania, etc.) per tal que puguin exercir la 
participació de forma efectiva i incorporin a la gent jove en els espais i canals de 
diàleg. 
21.3. Crear espais i canals de participació per a què la gent jove pugui dialogar 
amb les diferents administracions, construint de forma conjunta les polítiques 
públiques que els afecten, en especial en l’àmbit local (òrgans, processos, plans, 
reglaments, etc.). 
21.4. Generar espais i metodologies de treball flexibles que garanteixin que els 
diferents perfils de joves puguin participar en igualtat de condicions i en funció de 
les seves necessitats i prioritats. 
21.5. Impulsar espais o canals de participació (siguin iniciativa institucional o de 
la gent jove) on les persones joves tinguin una incidència real en el procés de 
presa de decisions i en totes les fases d’elaboració de la política pública i atenent 
la perspectiva inclusiva. 

 
22. Augmentar l’accés i el consum cultural crític dels i de les joves, incidint en el 
trencament de les barreres objectives i subjectives que el condicionen.  

22.1. Augmentar l’accés i el consum cultural de les persones joves, tenint en 
compte l’heterogeneïtat de les condicions i oportunitats dels i de les joves, els 
mitjans d’informació i els canals de consum que empren. 
22.3. Promoure l’ interès i l’educació en la cultura per tal de fomentar un consum 
cultural crític per part del jovent. 
22.4. Sensibilitzar els agents culturals en la diversitat de públics, de disciplines i 
de creadors joves per tal d’incorporar la perspectiva juvenil en les polítiques 
culturals. 
22.5. Fomentar la difusió de les produccions culturals realitzades per les 
persones joves i la creació de públics per tal de promocionar-les i d’augmentar el 
seu consum entre la població. 
22.6. Potenciar, difondre i revalorar les manifestacions culturals de proximitat, de 
baix cost i consum proper impulsades per col·lectius juvenils. 
22.7. Fomentar la lectura com un element essencial per al desenvolupament de 
les persones joves. 
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23. Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les joves.  
23.3. Prestigiar les creacions culturals generades per les persones joves en totes 
les seves modalitats i manifestacions culturals. 
23.6. Reforçar el paper de les TIC com a eines de producció artística i cultural 
emergent del jovent amb un cost baix i un abast ampli. 

 
24. Impulsar la cultura i la llengua catalana com a eina de dinamització, cohesió i 
inclusió social.  

24.1. Impulsar relacions i projectes interculturals i intergeneracionals constructius 
entre les múltiples cultures, ètnies i col·lectius existents. 
24.2. Impulsar programes d’intervenció que utilitzin la llengua, la creació i 
l’expressió cultural juvenil com a eina per dinamització, inclusió i cohesió social, 
amb la participació de les persones joves. 
24.3. Donar visibilitat a la llengua catalana com a element de cohesió social amb 
l’oferta de productes i serveis en català relacionats amb el lleure, l’educació i 
especialment les TIC. 
24.4. Donar suport i difondre les manifestacions de cultura popular protagonit-
zades per gent Jove 

 
25. Impulsar un canvi en l’organització social dels temps i de la vida quotidiana 
segons la qual predomina la centralitat del temps productiu o mercantil per 
sobre dels altres temps (familiar, comunitari-associatiu, formatiu, productiu i 
personal).  

25.1. Sensibilitzar les persones joves, i la societat en general, sobre la necessitat 
d’avançar en una nova organització social del temps. 
25.2. Revalorar el treball associatiu i comunitari com a treball important i 
necessari per a la societat actual. 

 
27. Millora del tractament informatiu de les persones joves als mitjans 
informatius i de comunicació.  

27.7. Treballar per positivitzar la imatge de les persones joves a les campanyes i 
canals d’informació que es desenvolupen des de les diferents administracions. 

 
28. Fomentar el paper de les persones joves com a productores d’informació 
sobre elles mateixes.  

28.1. Donar veu i accés als mitjans a col·lectius juvenils implicats socialment.  
28.2. Destacar la contribució dels i les joves associades i del talent juvenil al 
progrés social general. 
28.3. Incorporar persones joves expertes i creadores d’opinió per tal que la seva 
veu i visió es tingui en compte tant en qüestions pròpiament juvenils com 
aquelles que afecten ala societat en el seu conjunt. 
28.4. Potenciar i visibilitzar els productes o espais informatius creats i realitzats 
per persones joves. 

 
29. Promoure la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la 
diversitat i l’establiment de relacions igualitàries.  

29.1. Reconèixer, valorar i protegir la diversitat existent entre la joventut del 
nostre país. 
29.3. Promoure espais de trobada entre els diferents col·lectius de joves per tal 
d’avançar en l’acceptació i el respecte a la diversitat. 
29.4. Reconèixer i promoure nous valors, actituds i models o patrons relacionals 
basats en el respecte i la igualtat que contribueixin a garantir unes relacions 
igualitàries. 
29.5. Reduir la presència de l’ androcentrisme en l’imaginari social de les per-
sones joves. 
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29.6. Impulsar unes relacions igualitàries entre les persones joves, especialment 
respecte al seu grup d’iguals i les seves relacions de parella. 

 
30. Promoure l’acollida de les persones joves nouvingudes i les relacions 
interculturals entre les persones joves i el seu entorn.  

30.1. Millorar l’acollida, atenció, informació i orientació dels nous ciutadans i 
ciutadanes joves per facilitar la seva autonomia i el seu accés als recursos 
públics i privats. 
30.3. Fomentar la creació d’espais de proximitat compartits entre joves diversos 
per potenciar les relacions interculturals en el món juvenil. 
30.4. Afavorir les relacions, la convivència i la cooperació intercultural entre la 
gent jove per millorar el seu coneixement mutu, la cohesió social i l’exercici de la 
plena ciutadania. 

 
31. Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves (violència 
masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de sexe...).  

31.1. Promoure la convivència, la resolució de conflictes, la prevenció de vio-
lències i la solidaritat entre les persones joves. 
31.3. Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i la 
resolució de conflictes. 
31.4. Fomentar l’ús de la mediació com a instrument de resolució pacífica de 
conflictes. 
31.5. Impulsar la consciència solidària i la implicació dels i les joves en accions 
de cooperació al desenvolupament en l’àmbit local i internacional. 

 
32. Fomentar l’ús de l’espai públic de les nostres viles i ciutats com a formes 
d’expressió de la col·lectivitat.  

32.1. Impulsar l’ús dels espais públics amb perspectiva comunitària i inclusiva, 
com una eina cabdal de cohesió social. 
32.2. Facilitar l’ús de l’espai públic per a activitats i formes d’expressió juvenil, 
garantint una distribució equitativa entre les persones joves i altres col·lectius en 
els usos dels espais públics. 
32.3. Promoure les mesures de prevenció i mediació referent als usos de l’espai 
públic, més enllà de les ordenances del civisme. 
32.4. Desenvolupar pactes de convivència als municipis. 
32.5. Promoure un oci responsable, alternatiu i no basat en el consumisme (així 
com alternatives d’oci nocturn). 

 
33. Promoure una mobilitat accessible i sostenible arreu del territori amb 
perspectiva inclusiva i que tingui en compte les necessitats de desplaçament 
juvenil.  

33.1. Impulsar l’educació i la cultura de la mobilitat sostenible, segura i res-
ponsable entre les persones joves reconeixent el paper estratègic que pot jugar 
l’educació en el lleure en la transmissió de valors vinculats a la sostenibilitat. 
33.3. Impulsar la mobilitat sostenible (a peu, en bicicleta, en transport públic i en 
vehicle elèctric) per tal de disminuir la presència del vehicle privat als carrers i 
espais públics i reduir els efectes de la mobilitat en el medi ambient. 

 
35. Fomentar d’un model de vida més sostenible i respectuós amb el medi 
ambient entre les persones joves.  

35.2. Facilitar canvis culturals entre els i les joves per transformar els actuals 
patrons de consum d’acord amb la premissa que cal dissociar el concepte de 
qualitat de vida del consum de béns i recursos materials i de la generació de 
residus. 
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3.2. Metodologia 
 
El Pla Local de Joventut 2012-2015 es desenvoluparà tal com s’ha desenvolupat el Pla 
anterior, és a dir, promovent el treball interdepartamental, l’institucional i la participació 
dels joves. 

 
3.2.1. La interdepartamentalitat 
 
Des del procés d’elaboració del Pla Local de Joventut 2005-2008 el treball 
interdepartamental dins l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha anat creixent cada vegada 
més fins a consolidar-se certes estructures de treball. 
Per una banda hi ha un treball continuat i molt satisfactori entre la tècnica d’Educació, 
l’educadora social de Benestar Social, el tècnic del PPD, el Cap de la Policia Local, la 
dinamitzadora de centres cívics i noves tecnologies, la dinamitzadora juvenil i el tècnic 
de joventut. Aquest treball consisteix en la detecció de necessitats i problemàtiques, en 
dissenyar conjuntament possibles accions i projectes, en desenvolupar-los i avaluar-
los. 
Per altra banda, es va crear la Taula Tècnica de Joventut, amb l’objectiu d’establir 
unes trobades periòdiques de tots els tècnics i tècniques de l’Ajuntament i de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes que són responsables d’algun servei 
del que es beneficien els joves del municipi, per a compartir inquietuds, visions de la 
realitat juvenil, resultats o impactes dels diferents projectes i serveis, i per a establir 
estratègies de treball per a continuar donant resposta a les necessitats detectades. 

 
3.2.2. La interinstitucionalitat 
 
Al Vallès Oriental, de la mà del Consell Comarcal, s’ha caracteritzat els darrers anys 
per una molt bona coordinació entre els professionals de joventut dels diferents 
municipis. Així, mitjançant grups de treball temàtics i plenaris tècnics i polítics es posen 
en comú aspectes de la vida dels joves i de les polítiques de joventut, es comparteixen  
i es cerquen recursos per a dissenyar estratègies per a respondre a necessitats 
comunes. 
Per altra banda, la tècnica de joventut del Consell Comarcal i els tècnics de 
l’Observatori Comarcal esdevenen agents importants en les polítiques locals de 
joventut, a través de suport i assessorament. 
L’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona permet abordar alguns projectes via 
subvenció directa, com el Programa d’Informació i Dinamització als Centres de 
Secundària (PIDCES), així com amb formació específica sobre el programa per a 
millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència i la posada en comú entre els professionals que 
protagonitzen el servei a diferents muncipis de les comarques barcelonines. 
La Direcció General de Joventut, a través dels equips de suport metodològic i de 
foment de la participació juvenil ofereixen assessorament i suport que permeten 
millorar els projectes. 
Finalment, la Unió Europea, a través del programa Joventut a Europa, ofereix 
finançament a projectes de promoció de la dimensió europea entre joves de diferents 
països de la Unió. 
 
El fet de tenir a l’abast diverses institucions supramunicipals permet obtenir una visió 
professional i experta des d’una altra perspectiva que de vegades contribueix a obrir el 
marc de disseny i d’intervenció d’alguns projectes i processos. 
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3.2.3. La participació dels joves 
 
Constitueix el pilar de les polítiques de joventut de Lliçà de Vall. 
Per una banda pel que fa a objectius a assolir, però per altra banda pel que fa a la 
metodologia utilitzada per a qualsevol acció o projecte. 
A banda dels serveis relacionats amb la informació juvenil i l’orientació i 
assessorament sociolaboral, que estan més dirigits, la resta de serveis i projectes que 
es fan amb joves, es fan o bé des de les seves inquietuds, propostes i demandes, o bé 
promovent que siguin ells qui reflexionin, proposin i es facin protagonistes. 
Hi ha joves que participen en reunions periòdiques com a part d’un procés per a definir 
un projecte o com ha de dissenyar-se i desenvolupar-se una activitat. Altres ho fan 
també o només a través de les xarxes socials. 
Tal com s’ha evidenciat en la diagnosi cal treballar per a renovar els mecanismes de 
participació juvenil que es promouen al municipi. Un grup de joves autoanomenat 
Consell de savis està treballant amb el tècnic de joventut i la dinamitzadora juvenils 
des de principis de 2012 per a dissenyar nous mecanismes de participació juvenil més 
vinculats a les TIC. És d’aquesta manera com la participació dels joves constitueix l’eix 
metodològic de les polítiques de joventut a Lliçà de Vall. 
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3.3. Avaluació 
 
L’avaluació es farà com s’ha fet en els plans anteriors. Així, per a saber si el Pla Local 
de Joventut s’ajusta a la realitat del municipi, reflecteix i dóna resposta a les 
necessitats i problemàtiques dels joves del municipi s’utilitzaran els mateixos criteris 
que s’han utilitzat fins al moment. 
 
Criteri de realisme: 
Es tracta de veure si els objectius plantejats responen realment a les necessitats 
detectades. 
 
Criteri d’eficàcia: 
Es tracta de comprovar si els objectius fixats s’han complert o no. Per això, utilitzarem 
els indicadors d’avaluació que hem estipulat per a cada programa. 
 
Criteri d’eficiència: 
Es tracta de verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de recursos 
possibles. 
 
Criteri d’impacte del Pla: 
Es tracta d’esbrinar quins han estat els efectes previstos i no previstos del Pla. 
 
Criteri de cobertura i accessibilitat del Pla: 
Es tracta de verificar si arribem a la població potencialment beneficiària del Pla i si hi 
ha algun perfil de jove que hagi trobat problemes per accedir als beneficis de la 
intervenció. 
 
Criteri de visibilitat del Pla: 
Es tracta de comprovar què hem fet per donar a conèixer la intervenció a qui té més 
dificultats per assabentar-se’n i qui sap que existeix el projecte. 
 
Qui realitzarà l’avaluació: 
Per una banda, l’avaluació serà realitzada pels tècnics dels departaments de 
l’Ajuntament implicats en cada programa, projecte o actuació. 
La Taula Tècnica de Joventut es convocarà periòdicament per a fer una avaluació 
continuada i de seguiment de les diferents accions que es realitzen al municipi per i 
amb els joves. 
Per altra banda, els joves avaluaran els diferents programes, projectes i actuacions en 
els processos de participació juvenil i en el propi desenvolupament de cada programa, 
projecte i actuació, a la finalització dels mateixos. 
 
Metodologia de l’avaluació: 
L’avaluació es durà a terme en tres nivells: avaluació per programes, avaluació anual i 
avaluació final del Pla Local de Joventut. 
 
Avaluació per programes: 
Consistirà en una valoració de tots els aspectes de cada programa a la finalització 
d’aquests. 
 
Avaluació anual: 
Consistirà en una memòria de tots els programes realitzats durant tot l’any, amb 
l’avaluació de cadascun dels programes i amb una valoració en termes més globals i 
generals. 
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Avaluació del Pla Local de Joventut: 
Consistirà en una valoració de tots els programes desenvolupats durant el període 
d’aplicació del Pla Local de Joventut. 
 
Finalment, es preveu incorporar en algun projecte nous mètodes d’avaluació arran de 
les propostes editades per Ivàlua, entenent l’avaluació com una estratègia de 
planificació. 
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3.4. Calendari 
 
El calendari de disseny, desenvolupament i avaluació dels diversos programes depèn 
de cadascun d’ells. S’aporta informació de cadascun en l’apartat 3.6 Programes. 
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3.5. Recursos 
 
RECURSOS HUMANS: 
 
- 1 tècnic de joventut, a jornada completa (37,5 hores setmanals), categoria B 
- 1 dinamitzadora juvenil, a jornada completa (35 hores setmanals), contractada en el 
marc d’un servei de dinamització juvenil externalitzat 
- 1 auxiliar administrativa, 10,5 hores setmanals, que completa la jornada laboral a 
l’OAC 
- 1 dinamitzadora de centres cívics i noves tecnologies, 8 hores setmanals, que 
completa la jornada laboral a les regidories de Cultura i de Benestar Social 
- Tècnics d’altres departaments o serveis mancomunats que intervenen en alguns 
projectes 
- Estudiants en pràctiques 
 
 
 
RECURSOS FINANCERS: 
 
Pressupost anual de l’Ajuntament de Lliçà de Vall: 
 

Any 2012: 
PARTIDA     

337 2260910 ACTIVITATS PER A JOVES 15.860,00 

337 20300 ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA 3.800,00 

337 21200 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS 2.700,00 

337 21303 
MANTENIMENT MAQUINÀRIA I 
INSTAL·LACIONS 2.400,00 

337 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS 3.600,00 

337 21600 MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC 1.400,00 

337 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES 405,00 

337 227 0609 DINAMITZADOR JUVENIL 32.400,00 

337 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 9.720,00 

337 22401 ASSEGURANCES D'EDIFICIS 3.000,00 

 
Es preveu que els anys 2013, 2014 i 2015 les partides pressupostàries siguin similars 
si la situació financera de les administracions locals i les subvencions de les 
administracions supramunicipals ho permeten. 
 
Subvenció de la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina del Pla Jove: 
Any 2012: 
- Pla Local de Joventut: 4528€ 
- PIDCES: 950€ 
Es preveuen uns ingressos similars per als anys 2013, 2014 i 2015. 
 
 
 
RECURSOS FUNCIONALS: 
- Casal de Joves El Kaliu; equipament exclusiu per a joves 
- “Campillo” de bicis 
- Skatepark 
- Altres instal·lacions de la regidoria de Cultura i de la regidora d’Esports 
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3.6. Programes 
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PROGRAMA
REPTES DEL 

PNJCat
OBJECTIUS GENERALS DEL 

PNJCat
OBJECTIUS DEL PNJCat

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

PROBLEMÀTICA O 
SITUACIÓ INICIAL

RECURSOS 
DISPONIBLES

ACTUACIONS
RESULTATS O 
PRODUCTES

POBLACIÓ DIANA 
(diversitat de 

població juvenil)
IMPACTES

PRESSU-
POST

FONTS DE 
FINANÇAM

ENT

ALTRES 
FONTS DE 
FINANÇAM

ENT

QUI HO 
IMPULSA

INTER-
DEPAR-
TAMEN-
TALITAT

INTER-
INSTITU-

CIONA-LITAT

PARTICIPACIÓ 
D'AGENTS

PARTI-
CIPACIÓ 

DELS 
JOVES

TEMPORITZACI
Ó (QUAN ES 

DISSENYARÀ)

TEMPORITZ
ACIÓ (QUAN 

ES FARÀ)

COORDINA
CIÓ

SEGUIMENT DIFUSIÓ
VISIBILITZA

CIÓ
INDICA-DORS 
D'AVA-LUACIÓ

Art al Kaliu

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

22. Augmentar l’accés i el consum 
cultural crític dels i de les joves, 
incidint en el trencament de les 
barreres objectives i subjectives que 
el condicionen

22.5. Fomentar la difusió de les produccions 
culturals realitzades per les persones joves i 
la creació de públics per tal de promocionar-
les i d’augmentar el seu consum entre la 
població

Oferir El Kaliu a 
artistes joves, amb 
prioritat per als 
locals, per a què 
exposin la seva 
obra

Individualisme i excés 
d'utilització de les TIC

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Exposicions d'art

Diverses 
exposicions de 
joves artistes locals 
al llarg de cada any

Joves artistes

Que el Kaliu 
esdevingui un espai 
referent per als 
joves artistes locals 
per a exposar

Municipal

Direcció 
General de 
Joventut i 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut Cultura

Tècnic de 
Cultura, 
talleristes, 
artistes locals, 
educadora 
social de 
l'equip de 
Benestar Social

Nois menors 
d'edat que 
han estat 
sancionats 
per la Policia 
per pintar 
graffitis

Tardor 2012

Des de la 
tardor de 
2012 fins a 
finals de 
2015, amb 
continuïtat

Tècnic de 
Joventut

Reunions 
periòdiques

Pla de 
comunicació

Notes de 
premsa

Nombre 
d'exposicions 
anuals

22.6. Potenciar, difondre i revalorar les 
manifestacions culturals de proximitat, de 
baix cost i consum proper impulsades per 
col·lectius juvenils

Joves amb 
inquietuds 
artístiques

Generar dinàmiques 
de creació artística 
entre alguns joves 
de Lliçà de Vall

Alguns joves 
artistes 
locals

Nombre de joves 
artistes locals 
que participin 
d'alguna manera 
en el projecte

23. Potenciar la creació artística i la 
producció cultural dels i les joves

23.3. Prestigiar les creacions culturals 
generades per les persones joves en totes 
les seves modalitats i manifestacions 
culturals

Facilitar l’espai de 
trobada, creació i 
posada en comú a 
joves amb 
inquietuds 
artístiques similars

Nois menors d'edat 
que han estat 
sancionats per la 
Policia per pintar 
graffitis

Generar inquietuds 
artístiques a joves 
que abans no tenien 
interès per 
disciplines 
artístiques

Consell de 
savis

Nombre de 
menors d'edat 
que han estat 
sancionats per la 
Policia per pintar 
graffitis que 
participin en el 
projecte

23.6. Reforçar el paper de les TIC com a 
eines de producció artística i cultural 
emergent del jovent amb un cost baix i un 
abast ampli

Atraure a joves amb 
inquietuds 
artístiques al Casal 
de Joves, on podran 
conèixer altres 
serveis i projectes

Nombre de joves 
que vagin al Kaliu 
a veure les 
exposicions

24. Impulsar la cultura i la llengua 
catalana com a eina de dinamització, 
cohesió i inclusió social

24.2. Impulsar programes d’intervenció que 
utilitzin la llengua, la creació i l’expressió 
cultural juvenil com a eina per dinamització, 
inclusió i cohesió social, amb la participació 
de les persones joves.

Grau de 
satisfacció dels 
joves artistes que 
exposin

24.4. Donar suport i difondre les 
manifestacions de cultura popular 
protagonitzades per gent Jove

Butaca Jove

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

22. Augmentar l’accés i el consum 
cultural crític dels i de les joves, 
incidint en el trencament de les 
barreres objectives i subjectives que 
el condicionen

22.1. Augmentar l’accés i el consum cultural 
de les persones joves, tenint en compte 
l’heterogeneïtat de les condicions i 
oportunitats dels i de les joves, els mitjans 
d’informació i els canals de consum que 
empren

22.4. Sensibilitzar els agents culturals en la 
diversitat de públics, de disciplines i de 
creadors joves per tal d’incorporar la 
perspectiva juvenil en les polítiques culturals

Campanyes al Kaliu

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

14. Augmentar l’adquisició de 
coneixements, hàbits i conductes 
que contribueixin a la promoció de la 
salut de les persones joves

14.1. Donar a conèixer i sensibilitzar les 
persones joves sobre els hàbits i les 
conductes saludables (salut física i mental, 
mobilitat segura i sostenible, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, etc.), 
amb llenguatges, canals i agents propers a 
les persones joves

Realitzar 
actuacions 
periòdiques sobre 
sexualitat al Casal 
de Joves

Exposició temàtica 
al Kaliu

Àrea de 
Benestar 
Social de 
la 
Diputació 
de 
Barcelona

Programa de 
Prevenció de 
Drogodepen
dències 
(PPD)

Benestar 
Social

AMPA de 
l'Institut El Vern

Tècnic del PPD
Una edició 
cada any

Pla de 
comunicació

Notes de 
premsa

Nombre 
d'actuacions

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.1. Impulsar accions de prevenció 
respecte de les diverses conductes de risc 
(sedentarisme, socioaddiccions i trastorn de 
conducta alimentària, inseguretat viària, 
consums de risc: tabac, alcohol, 
automedicació, drogues il·legals, etc.) que 
transmetin una imatge positiva del jove

Realitzar 
campanyes sobre 
hàbits alimentaris

Tallers breus 
"píndoles" de salut 
al Kaliu

Joventut
Tècnic de 
joventut

Grau de 
satisfacció dels 
joves participants

16. Potenciar el coneixement, la 
valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones 
joves.

16.2. Donar a conèixer els programes de 
salut adreçats a joves utilitzant els 
llenguatges, espais i canals juvenils per tal 
d’augmentar el seu coneixement i ús entre 
la població juvenil

Realitzar 
campanyes sobre 
violència

Informació a 
l'Institut El Vern 
sobre el contingut 
de les campanyes

Dinamitzadora 
juvenil

Grau de 
satisfacció dels 
professionals

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

22. Augmentar l’accés i el consum 
cultural crític dels i de les joves, 
incidint en el trencament de les 
barreres objectives i subjectives que 
el condicionen

22.3. Promoure l’interès i l’educació en la 
cultura per tal de fomentar un consum 
cultural crític per part del jovent

Fomentar el 
consum 
responsable 
d'alcohol

Xerrades per a 
pares i mares 
d'adolescents

Educadora 
medi obert

Nombre 
d'exposicions 
anuals

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

35. Fomentar d’un model de vida 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient entre les persones 
joves

35.2. Facilitar canvis culturals entre els i les 
joves per transformar els actuals patrons de 
consum d’acord amb la premissa que cal 
dissociar el concepte de qualitat de vida del 
consum de béns i recursos materials i de la 
generació de residus

Tertúlia informal 
amb joves sobre els 
temes de les 
campanyes

grau d'implicació 
dels joves en 
l'elaboració de 
les campanyes
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Educació a l'espai 
públic

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

14. Augmentar l’adquisició de 
coneixements, hàbits i conductes 
que contribueixin a la promoció de la 
salut de les persones joves

14.4. Promoure l’exercici físic i la pràctica 
d’esport, com a element essencial per al 
manteniment d’una vida saludable

Establir vincle amb 
joves consumidors 
de porros

Estigmatització del 
Kaliu i dels exteriors 
de l'equipament

Contractació d'una 
educadora social 
especialitzada en 
aquest perfil, 12 
hores setmanals

Triar mobiliari 
exterior

Mobiliari exterior 
nou i decorat pels 
joves

Joves amb actituds 
disruptives al Kailu 
o als exteriors de 
l'equipament

Millor convivència a 
l'espai públic

Municipal
Direcció 
General de 
Joventut

Joventut Policia Local Tècnic PPD

Algun jove 
que ha tingut 
actituds 
disruptives

Setembre 2012
Setembre-
desembre 
2012

Tècnic de 
joventut

Reunions 
periòdiques

Notes de 
premsa

Seguiment dels 
joves amb qui es 
crea el vincle

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.3. Promoure els espais, agents i 
activitats vinculades a l’esport, l’oci, la 
cultura i el lleure educatiu per al treball en 
prevenció de conductes de risc dels i de les 
joves

Establir vincle amb 
joves que es 
troben al Kaliu

Consum de porros a 
l'exterior del Kaliu

Instal·lar mobiliari 
exterior

Respecte al 
mobiliari exterior

Joves consumidors 
de porros als 
exteriors de 
l'equipament

Millor convivència 
també al Kaliu

Oficina del 
Pla Jove de 
la 
Diputació 
de 
Barcelona

Serveis 
Socials

Educadora 
social de 
l'equip de 
Benestar Social

2013-2015 Exposició?

Reducció del 
nombre de 
desperfectes de 
mobiliari urbà 

15.4. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure 
educatiu, el grup d’iguals, l’escola o els 
mitjans de comunicació) en la prevenció de 
les conductes de risc

Potenciar que els 
joves participin en 
la tria del mobiliari 
urbà

Dificultats de 
convivència 
intergeneracional als 
exteriors del Kaliu

Decorar mobiliari 
exterior

Utilització de 
paperes i cendres

Adolescents, 
especialment nois, 
que s'enmirallen 
amb joves més 
grans que busquen 
traspassar límits

Mobiliari exterior 
estable i respectat

Programa de 
Prevenció de 
Drogues 
(PPD)

Tècnic de 
joventut

Entorn del Kaliu 
més net: opinió 
de l'equip de 
neteja

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

31. Prevenir i eradicar les violències 
que afecten les persones joves 
(violència masclista, assetjament 
escolar, laboral, sexual o per raó de 
sexe...)

31.1. Promoure la convivència, la resolució 
de conflictes, la prevenció de violències i la 
solidaritat entre les persones joves

Promoure que els 
joves participin en 
la instal·lació i 
decoració del 
mobiliari urbà

Desperfectes de 
mobiliari urbà

Altres actuacions 
sorgides dels joves 
arran del vincle 
creat amb 
l'educadora social i 
la dinamitzadora 
juvenil

Convivència plàcida 
a l'espai exterior

Dinamitzadora 
juvenil

Opinió general de 
l'equipament al 
municipi: 
superació de 
l'estigmatització

31.3. Sensibilitzar i capacitar les persones 
joves en el respecte a la diversitat i la 
resolució de conflictes

Promoure la 
utilització de 
papereres i 
cendrers

Brutícia i poc respecte 
a l'entorn i no 
utilització de 
papereres i cendrers

Generar converses 
informals, tertúlies i 
activitats

Educadora 
social de medi 
obert

Actuació de 
decorar mobiliari 
urbà

31.4. Fomentar l’ús de la mediació com a 
instrument de resolució pacífica de 
conflictes

Vetllar per a un 
bon ús de les 
instal·lacions

Policia Local

Reducció del 
consum de 
porros a l'exterior 
del Kaliu

32. Fomentar l’ús de l’espai públic de 
les nostres viles i ciutats com a 
formes d’expressió de la col·lectivitat

32.1. Impulsar l’ús dels espais públics amb 
perspectiva comunitària i inclusiva, com una 
eina cabdal de cohesió social

Vetllar per al 
respecte cap a les 
altres persones, de 
diferents edats

Equip de neteja

Grau de 
sensibilització 
dels joves en no 
tirar les coses al 
terra

32.2. Facilitar l’ús de l’espai públic per a 
activitats i formes d’expressió juvenil, 
garantint una distribució equitativa entre les 
persones joves i altres col·lectius en els 
usos dels espais públics

Promoure el 
respecte al medi 
ambient

Valoració del 
vincle que 
s'estableix amb 
l'educadora de 
carrer

32.3. Promoure les mesures de prevenció i 
mediació referent als usos de l’espai públic, 
més enllà de les ordenances del civisme

Generar una figura 
professional 
propera als joves 
sense actituds 
sancionadores

32.4. Desenvolupar pactes de convivència 
als municipis
32.5. Promoure un oci responsable, 
alternatiu i no basat en el consumisme (així 
com alternatives d’oci nocturn)

Educació No Formal 
al Kaliu

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

1. Reduir l’efecte de les desigualtats 
socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu

1.6. Combatre els biaixos sexistes i/o 
androcèntrics presents tant en l’educació 
formal com en la no formal, amb especial 
atenció a l’ús de llenguatge sexista, les 
relacions desiguals i subordinades pels rols 
de gènere i les especialitzacions que es 
deriven de la reproducció de la divisió sexual 
del treball

Potenciar la 
integració i la 
participació social 
dels i les 
adolescents

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Píndoles de salut

Programa 
segmentat per 
grups d'edat:                                       
Joves adolescents                                        
Joves majors de 20 
anys

Direcció 
General de 
Joventut i 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut

Educació, 
Serveis 
Socials, 
PPD, Cultura

IES, AMPA de 
l'IES, Entitats 
del municipi

Grup motor; 
cogestió

Juliol - Setembre 
2012

2012 - 2015

Tècnic de 
Joventut i 
Dinamitzador
a Juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Pla de 
comunicació

Notes de 
premsa

Grau d'integració 
dels joves en la 
gestió de 
l'equipament

3. Impulsar l’aprenentatge de 
competències instrumentals i 
habilitats dels i les joves i el rol de 
tots els agents implicats en el procés 
i l’èxit educatiu

3.3. Treballar les competències 
instrumentals i habilitats dels i les joves tot 
desenvolupant accions formatives en 
diversos formats i amb la implicació dels 
diversos agents (associacionisme educatiu, 
grup d’iguals, comunitat i entorn, famílies)

Fomentar actituds 
democràtiques i de 
cooperació entre 
els usuaris del 
servei

Cursos de cangur
Pla de 
visibilització

Grau d'actituds 
democràtiques i 
de cooperació 
dels usuaris

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.3. Promoure els espais, agents i 
activitats vinculades a l’esport, l’oci, la 
cultura i el lleure educatiu per al treball en 
prevenció de conductes de risc dels i de les 
joves

Potenciar hàbits de 
participació 
ciutadana

Programació de 
tallers a demanda 
de joves

Jovesa partir de 14 
anys

Joventut Educació
Escola Bressol 
i IES

Grup motor, 
joves 
interessades

març-abril
maig-juny 
2012

Tècnic de 
Joventut i 
Dinamitzador
a Juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Percepció de 
millora en les 
relacions de 
respecte entre 
joves usuaris del 
servei

15.4. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure 
educatiu, el grup d’iguals, l’escola o els 

Potenciar hàbits de 
salut, consum d'oci 
alternatiu, esport…

Lliçà Joventut
Nombre 
d'experiències 
organitzatives

15.6. Fomentar un ús correcte i segur de les 
TIC i les xarxes socials entre les persones 
joves, impulsant la denúncia davant 
agressions de tipus cibernètic

Induir a la reflexió 
en els àmbits de la 
vida quotidiana 
dels joves

Que comenci l'estiu
Nombre d'entitats 
noves

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 

17. Reduir l’efecte dels factors 
d’ordre socioeconòmic i individuals 
(condicions, habilitats) que generen 
desmobilització

17.1. Garantir l’accessibilitat dels espais, 
mecanismes, tècniques i documents de 
participació (format, horari, llenguatge, etc.)

Fomentar espais 
de participació i 
experiències 
d’organització

Gestió del bar del 
Kaliu

Funcionament 
d'una estructura 
estable de 
participació 
juvenil en el 
Casal de Joves

17.2. Impulsar la participació dels i les joves 
amb menys hàbits i pràctiques participatives 
en els espais i els òrgans de participació

Promoure que els 
joves participin en 
la presa de decisió 
de com es 
gestiona 
l'equipament, el 
pressupost, les 
activitats, etc.

Celebració de 
festes de calendari

Grau de millora 
en els hàbits dels 
joves usuaris del 
servei

17.3. Generar eines, espais i mecanismes 
de participació adaptats a la diversitat dels i 
de les joves per tal de vetllar per la seva 
implicació i participació en igualtat de 
condicions

Crear una 
estructura estable 
de participació 
juvenil en el Casal 
de Joves

Elaboració dels 
documents de 
funcionament del 
Casal de Joves 
(normativa i règim 
intern)

Nombre 
d'experiències de 
voluntariat

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.1. Apoderar, donar suport, acompanyar i 
capacitar (en l’àmbit conceptual, 
procedimental i actitudinal) les persones 
joves per a la seva implicació crítica, 
activista voluntària i responsable en un 
context local i global

Treballar els usos 
del temps

Programació 
d'activitats culturals 
proposades per 
joves

Nombre de grups 
de joves diversos 
usuaris del Kaliu,  
i la seva 
interacció

18.2. Donar reconeixement i difusió a les 
diferents formes de participació juvenil 
existents, tant les que provenen de 
l’administració com les que són d’iniciativa 
ciutadana

Visualitzar la 
importància del 
treball comunitari i 
el voluntariat

Cessió d'espais per 
a joves

Nombre de joves 
que s'inscriu a 
formacions 
programades 
dins d'aquest 
programa



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015 Ajuntament de Lliçà de Vall

19. Facilitar canals, eines, 
infraestructures i espais per fomentar 
l’organització de les persones joves i 
canalitzar la seva participació

19.3. Facilitar eines perquè els col·lectius 
organitzats formals i informals creïn espais 
propis i autogestionats

Educar en la 
participació

Curs de so a joves 
que utilitzen l'equip 
de so del Kaliu

Nombre de grups 
de joves o joves 
que participen en 
la programació 
d'actes de Festa 
Major

19.4. Fomentar la participació dels i de les 
joves en els diversos espais, canals i eines 
dels seus centres educatius, el seu entorn 
comunitari, així com l’accés i ús 
d’equipaments públics

Promoure actituds 
de cohesió social i 
inclusió

Cogestió del 
pressupost de la 
Festa Major destinat 
a activitats per a 
joves

Nombre de 
cessió d'espais 
per a joves

20. Promoure l’associacionisme i les 
diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les 
joves

20.1. Augmentar la participació i la 
implicació dels i les joves en les xarxes 
socials i comunitàries, siguin o no teixit 
juvenil

Valorar el paper de 
l'educació en el 
lleure

Registre d'usos 
dels diferents 
espais del Kaliu

20.2. Promoure la democràcia interna, la 
transparència i la participació dins de les 
organitzacions de mediació tradicional 
(partits polítics, sindicats, etc.) i dins de les 
diferents formes d’organització juvenil 
(associacions, xarxes, moviments, etc.)

Fomentar un 
model de vida més 
sostenible amb el 
medi

20.5. Fomentar el treball en xarxa i 
comunitari entre els diferents actors juvenils 
i socials, d’àmbit local, nacional i 
internacional

21. Incrementar i millorar la 
interlocució dels i les joves amb 
l’administració

21.3. Crear espais i canals de participació 
per a què la gent jove pugui dialogar amb 
les diferents administracions, construint de 
forma conjunta les polítiques públiques que 
els afecten, en especial en l’àmbit local 
(òrgans, processos, plans, reglaments, etc.)

21.4. Generar espais i metodologies de 
treball flexibles que garanteixin que els 
diferents perfils de joves puguin participar en 
igualtat de condicions i en funció de les 
seves necessitats i prioritats

21.5. Impulsar espais o canals de 
participació (siguin iniciativa institucional o 
de la gent jove) on les persones joves 
tinguin una incidència real en el procés de 
presa de decisions i en totes les fases 
d’elaboració de la política pública i atenent 
la perspectiva inclusiva

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

22. Augmentar l’accés i el consum 
cultural crític dels i de les joves, 
incidint en el trencament de les 
barreres objectives i subjectives que 
el condicionen

22.3. Promoure l’interès i l’educació en la 
cultura per tal de fomentar un consum 
cultural crític per part del jovent

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

25. Impulsar un canvi en 
l’organització social dels temps i de 
la vida quotidiana segons la qual 
predomina la centralitat del temps 
productiu o mercantil per sobre dels 
altres temps (familiar, comunitari-
associatiu, formatiu, productiu i 
personal)

25.1. Sensibilitzar les persones joves, i la 
societat en general, sobre la necessitat 
d’avançar en una nova organització social 
del temps

25.2. Revalorar el treball associatiu i 
comunitari com a treball important i 
necessari per a la societat actual

29. Promoure la igualtat efectiva 
entre les persones joves, el respecte 
a la diversitat i l’establiment de 
relacions igualitàries

29.1. Reconèixer, valorar i protegir la 
diversitat existent entre la joventut del nostre 
país

29.3. Promoure espais de trobada entre els 
diferents col·lectius de joves per tal 
d’avançar en l’acceptació i el respecte a la 
diversitat
29.6. Impulsar unes relacions igualitàries 
entre les persones joves, especialment 
respecte al seu grup d’iguals i les seves 
relacions de parella

30. Promoure l’acollida de les 
persones joves nouvingudes i les 
relacions interculturals entre les 
persones joves i el seu entorn

30.3. Fomentar la creació d’espais de 
proximitat compartits entre joves diversos 
per potenciar les relacions interculturals en 
el món juvenil
30.4. Afavorir les relacions, la convivència i 
la cooperació intercultural entre la gent jove 
per millorar el seu coneixement mutu, la 
cohesió social i l’exercici de la plena 
ciutadania

31. Prevenir i eradicar les violències 
que afecten les persones joves 
(violència masclista, assetjament 
escolar, laboral, sexual o per raó de 
sexe...)

31.1. Promoure la convivència, la resolució 
de conflictes, la prevenció de violències i la 
solidaritat entre les persones joves

31.3. Sensibilitzar i capacitar les persones 
joves en el respecte a la diversitat i la 
resolució de conflictes
31.4. Fomentar l’ús de la mediació com a 
instrument de resolució pacífica de 
conflictes
31.5. Impulsar la consciència solidària i la 
implicació dels i les joves en accions de 
cooperació al desenvolupament en l’àmbit 
local i internacional

32. Fomentar l’ús de l’espai públic de 
les nostres viles i ciutats com a 
formes d’expressió de la col·lectivitat

32.5. Promoure un oci responsable, 
alternatiu i no basat en el consumisme (així 
com alternatives d’oci nocturn)

33. Promoure una mobilitat 
accessible i sostenible arreu del 
territori amb perspectiva inclusiva i 
que tingui en compte les necessitats 
de desplaçament juvenil

33.1. Impulsar l’educació i la cultura de la 
mobilitat sostenible, segura i responsable 
entre les persones joves reconeixent el 
paper estratègic que pot jugar l’educació en 
el lleure en la transmissió de valors vinculats 
a la sostenibilitat

35. Fomentar d’un model de vida 
més sostenible i respectuós amb el 
medi ambient entre les persones 
joves

35.2. Facilitar canvis culturals entre els i les 
joves per transformar els actuals patrons de 
consum d’acord amb la premissa que cal 
dissociar el concepte de qualitat de vida del 
consum de béns i recursos materials i de la 
generació de residus
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Formació en el 
lleure

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.3. Promoure els espais, agents i 
activitats vinculades a l’esport, l’oci, la 
cultura i el lleure educatiu per al treball en 
prevenció de conductes de risc dels i de les 
joves

Fomentar 
l'educació en el 
lleure

Programació de 
cursos de formació 
en el lleure a la Vall 
del Tenes

Joves interessats 
en formar-se en el 
camp de l'educació 
en el lleure

Subvenció 
del Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Oriental

Joventut
Mancomunitat 
de la Vall del 
Tenes; SOVT

Anualment, un 
curs

Monitors en 
el lleure 
(desembre-
gener)                                                  
Premonitors i 
Participació 
(maig-juny)

Dinamitzador
a juvenil

Pla de 
comunicació

Notes de 
premsa

Nombre de joves 
inscrits

Donar continuïtat a 
la proposta 
formativa de 
cursos en el lleure

Curs de 
Premonitors/es i 
Participació

Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental

Pla de 
visibilització

Grau de 
satisfacció dels 
joves inscrits

Donar eines per a 
l'autonomia i el 
procés 
d'emancipació 
juvenil

Avaluació de 
l'escola de 
formació en el 
lleure 
contractada

Intercanvi europeu

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.8. Reconèixer les tasques de voluntariat i 
l’associacionisme com a elements que 
aporten experiència professional i habilitats 
transversals amb valor afegit en el mercat 
laboral

Formar els joves 
en experiències 
complementàries 
pel seu currículum

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Adolescents de 15 
a 19 anys i joves 
immigrats

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove, 
Unió 
Europea

Joventut

Direcció 
General de 
Joventut, 
INJUVE i UE

joves 
adolescents 
entre 15 i 19 
anys i joves 
immigrats

Tècnic de 
Joventut

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Grau de 
satisfacció del 
grup motor de 
joves

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.1. Apoderar, donar suport, acompanyar i 
capacitar (en l’àmbit conceptual, 
procedimental i actitudinal) les persones 
joves per a la seva implicació crítica, 
activista voluntària i responsable en un 
context local i global

Donar valor a les 
experiències de 
voluntariat

Valoració dels 
joves convidats al 
projecte

18.2. Donar reconeixement i difusió a les 
diferents formes de participació juvenil 
existents, tant les que provenen de 
l’administració com les que són d’iniciativa 
ciutadana

Fomentar formes 
de participació

Impacte en el 
municipi

20. Promoure l’associacionisme i les 
diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les 
joves

20.5. Fomentar el treball en xarxa i 
comunitari entre els diferents actors juvenils 
i socials, d’àmbit local, nacional i 
internacional

Treballar la 
cohesió social i la 
interculturalitat

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

25. Impulsar un canvi en 
l’organització social dels temps i de 
la vida quotidiana segons la qual 
predomina la centralitat del temps 
productiu o mercantil per sobre dels 
altres temps (familiar, comunitari-
associatiu, formatiu, productiu i 
personal)

25.2. Revalorar el treball associatiu i 
comunitari com a treball important i 
necessari per a la societat actual

Conèixer noves 
realitats juvenils en 
el marc de la UE

29. Promoure la igualtat efectiva 
entre les persones joves, el respecte 
a la diversitat i l’establiment de 
relacions igualitàries

29.1. Reconèixer, valorar i protegir la 
diversitat existent entre la joventut del nostre 
país

29.3. Promoure espais de trobada entre els 
diferents col·lectius de joves per tal 
d’avançar en l’acceptació i el respecte a la 
diversitat

30. Promoure l’acollida de les 
persones joves nouvingudes i les 
relacions interculturals entre les 
persones joves i el seu entorn

30.1. Millorar l’acollida, atenció, informació i 
orientació dels nous ciutadans i ciutadanes 
joves per facilitar la seva autonomia i el seu 
accés als recursos públics i privats

30.3. Fomentar la creació d’espais de 
proximitat compartits entre joves diversos 
per potenciar les relacions interculturals en 
el món juvenil
30.4. Afavorir les relacions, la convivència i 
la cooperació intercultural entre la gent jove 
per millorar el seu coneixement mutu, la 
cohesió social i l’exercici de la plena 
ciutadania

Lliçà de Vall 
Municipi Lector

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 

22. Augmentar l’accés i el consum 
cultural crític dels i de les joves, 
incidint en el trencament de les 
barreres objectives i subjectives que 
el condicionen

22.7. Fomentar la lectura com un element 
essencial per al desenvolupament de les 
persones joves

Fomentar el gust 
per la lectura als 
joves

Creació d'un grup 
de lectura jove

Grup de lectura
Joves amb 
inquietuds lectores

Joventut
Biblioteca 
Municipal

2012
Dinamitzador
a juvenil

Pla de 
comunicació

Pla de 
visibilització

Creació de grup 
de lectura juveni

Orientació 
socioacadèmica al 
Kaliu

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

4. Apoderar, orientar i acompanyar la 
persona jove en el seu procés 
educatiu, a fi d’afavorir la realització 
del seu projecte de vida i la seva 
autonomia personal

4.2. Apoderar i conscienciar les persones 
joves de la seva responsabilitat i 
protagonisme en el propi procés 
d’aprenentatge i en l’itinerari formatiu

Acompanyar als 
joves en la seva 
presa de decisió

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Exposició: sistema 
educatiu, 
competències 
genèriques i oferta 
formativa de la 
comarca

joves en edat de 
decidir (fi ESO o 
Batxillerat)

Joventut IES CCVO

IES, joves que 
estan cursant 
estudis 
superiors 
(experiència)

Joves en 
edat de 
decidir els 
seus estudis

Gener - Febrer
febrer - març 
anual

Dinamitzador
a juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Número de joves 
que visiten 
l'exposició

4.3. Impulsar la informació, assessorament i 
orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació 
del propi itinerari formatiu de les persones 
joves

Facilitar al jove la 
definició dels 
diferents itineraris

Servei d'atenció 
individualitzat o 
grupal

Número 
d'atencions 
personalitzades o 
grupals

4.4. Garantir a tot l’alumnat l’assessorament 
i orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació 
del propi itinerari formatiu

Promoure les 
competències 
genèriques

Activitats que 
fomentin la reflexió: 
videofòrum, passi 
de vídeo de joves 
en procès de 
decidir…

Materials 
didàctics 
complementaris, 
eficaços?
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Participació i TIC

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

17. Reduir l’efecte dels factors 
d’ordre socioeconòmic i individuals 
(condicions, habilitats) que generen 
desmobilització

17.1. Garantir l’accessibilitat dels espais, 
mecanismes, tècniques i documents de 
participació (format, horari, llenguatge, etc.)

Millorar la 
interlocució entre 
els joves i 
l'Administració

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Formació en la 
optimització de la 
distribució de la 
informació a les 
xarxes socials

Joves interessats 
en les TIC

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut Cultura
Experts externs 
i alguna bona 
pràctica

Grup motor 
de joves 
"Consell de 
Savis"

juny-setembre 
2012

setembre 
2012

Tècnic de 
Joventut

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Pla de 
comunicació

Grau 
d'assoliment de 
gestió de la 
informació per 
part dels joves

17.2. Impulsar la participació dels i les joves 
amb menys hàbits i pràctiques participatives 
en els espais i els òrgans de participació

Acostar la 
informació als 
joves

Grup de treball 
estable format per 
joves

Contacte 
directe amb 
el "Consell 
de Savis"

Visualització de 
nous canals de 
comunicació

17.3. Generar eines, espais i mecanismes 
de participació adaptats a la diversitat dels i 
de les joves per tal de vetllar per la seva 
implicació i participació en igualtat de 
condicions

Cogestionar la 
informació amb els 
joves

Millora de la 
circulació de la 
informació

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.1. Apoderar, donar suport, acompanyar i 
capacitar (en l’àmbit conceptual, 
procedimental i actitudinal) les persones 
joves per a la seva implicació crítica, 
activista voluntària i responsable en un 
context local i global

Promoure noves 
formes de 
participació

Autonomia del 
grup de joves

18.2. Donar reconeixement i difusió a les 
diferents formes de participació juvenil 
existents, tant les que provenen de 
l’administració com les que són d’iniciativa 
ciutadana

Fomentar un bon 
ús de les xarxes 
socials

Avaluar l'ús que 
fan el grup de 
joves d'Internet

19. Facilitar canals, eines, 
infraestructures i espais per fomentar 
l’organització de les persones joves i 
canalitzar la seva participació

19.1. Impulsar formes creatives i 
innovadores per mobilitzar les persones 
joves i per arribar a la diversitat de perfils 
arreu del territori

Empoderar els 
joves en els canals 
de distribució de la 
informació

19.2. Potenciar la utilització de les TIC i les 
xarxes socials a Internet com a instruments 
participatius pel seu potencial articulador, 
comunicatiu i de creació de xarxes

19.3. Facilitar eines perquè els col·lectius 
organitzats formals i informals creïn espais 
propis i autogestionats
19.4. Fomentar la participació dels i de les 
joves en els diversos espais, canals i eines 
dels seus centres educatius, el seu entorn 
comunitari, així com l’accés i ús 
d’equipaments públics

20. Promoure l’associacionisme i les 
diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les 
joves

20.2. Promoure la democràcia interna, la 
transparència i la participació dins de les 
organitzacions de mediació tradicional 
(partits polítics, sindicats, etc.) i dins de les 
diferents formes d’organització juvenil 
(associacions, xarxes, moviments, etc.)
20.4. Promoure espais i òrgans de 
participació juvenil en l’àmbit local amb 
autonomia de l’administració, com les 
entitats juvenils, els consells comarcals de 
joventut o altres formes d’articulació del 
teixit juvenil al territori
20.5. Fomentar el treball en xarxa i 
comunitari entre els diferents actors juvenils 
i socials, d’àmbit local, nacional i 
internacional

21. Incrementar i millorar la 
interlocució dels i les joves amb 
l’administració

21.2. Apoderar, donar suport, acompanyar i 
capacitar (en els àmbits conceptual, 
procedimental i actitudinal) als agents 
institucionals implicats en les polítiques de 
joventut (Generalitat, ens locals, ciutadania, 
etc.) per tal que puguin exercir la 
participació de forma efectiva i incorporin a 
la gent jove en els espais i canals de diàleg

21.3. Crear espais i canals de participació 
per a què la gent jove pugui dialogar amb 
les diferents administracions, construint de 
forma conjunta les polítiques públiques que 
els afecten, en especial en l’àmbit local 
(òrgans, processos, plans, reglaments, etc.)

21.5. Impulsar espais o canals de 
participació (siguin iniciativa institucional o 
de la gent jove) on les persones joves 
tinguin una incidència real en el procés de 
presa de decisions i en totes les fases 
d’elaboració de la política pública i atenent 
la perspectiva inclusiva

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

24. Impulsar la cultura i la llengua 
catalana com a eina de dinamització, 
cohesió i inclusió social

24.3. Donar visibilitat a la llengua catalana 
com a element de cohesió social amb 
l’oferta de productes i serveis en català 
relacionats amb el lleure, l’educació i 
especialment les TIC

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

28. Fomentar el paper de les 
persones joves com a productores 
d’infor-mació sobre elles mateixes

28.3. Incorporar persones joves expertes i 
creadores d’opinió per tal que la seva veu i 
visió es tingui en compte tant en qüestions 
pròpiament juvenils com aquelles que 
afecten a la societat en el seu conjunt



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015 Ajuntament de Lliçà de Vall

Perspectiva de 
gènere al Kaliu

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

1. Reduir l’efecte de les desigualtats 
socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu

1.6. Combatre els biaixos sexistes i/o 
androcèntrics presents tant en l’educació 
formal com en la no formal, amb especial 
atenció a l’ús de llenguatge sexista, les 
relacions desiguals i subordinades pels rols 
de gènere i les especialitzacions que es 
deriven de la reproducció de la divisió sexual 
del treball

Fomentar unes 
relacions 
igualitàries entre 
homes i dones

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Converses 
informals amb joves 
usuaris del Kaliu

adolescents de 12 a 
16 anys

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut Educació
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental

Entitats que 
treballen el 
gènere, bones 
pràctiques

Noies 
interessades 
de 14 a 16 
anys

Gener 2013 2013
Dinamitzador
a juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Pla de 
comunicació

Pla de 
visibilització

Grau de canvi 
discursiu en els i 
les joves

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

29. Promoure la igualtat efectiva 
entre les persones joves, el respecte 
a la diversitat i l’establiment de 
relacions igualitàries

29.4. Reconèixer i promoure nous valors, 
actituds i models o patrons relacionals 
basats en el respecte i la igualtat que 
contribueixin a garantir unes relacions 
igualitàries

Trencar amb els 
estereotips de 
gènere

Celebració i 
activitats el 8 de 
març

Grau 
d'empoderament 
de les joves 
adolescents

29.5. Reduir la presència de 
l’androcentrisme en l’imaginari social de les 
persones joves

Fomentar actituds 
crítiques amb el 
patriarcat i tot el 
seu entorn 
(consum, oci, 
moda…)

Celebració i 
activitats el 25 de 
novembre

Nombre 
d'experiències 
concretes on es 
trenquin els rols 
de gènere

29.6. Impulsar unes relacions igualitàries 
entre les persones joves, especialment 
respecte al seu grup d’iguals i les seves 
relacions de parella

Reconduir 
conductes de joves 
condicionats pel 
seu sexe/gènere

Com lligO?

Nombre 
d'activitats 
organitzades per 
noies i nois 
conscienciats

31. Prevenir i eradicar les violències 
que afecten les persones joves 
(violència masclista, assetjament 
escolar, laboral, sexual o per raó de 
sexe...)

31.1. Promoure la convivència, la resolució 
de conflictes, la prevenció de violències i la 
solidaritat entre les persones joves

Fomentar vies 
d'expressió 
corporal per tractar 
el gènere

Treball a la 
"discoteca jove" 
amb les noies

Grau de 
sensibilització 
sobre temes de 
gènere

31.3. Sensibilitzar i capacitar les persones 
joves en el respecte a la diversitat i la 
resolució de conflictes

Induir a la reflexió

31.4. Fomentar l’ús de la mediació com a 
instrument de resolució pacífica de 
conflictes

PIDCES

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

2. Desenvolupar una oferta formativa 
de qualitat en tots els nivells del 
sistema educatiu

2.5. Estendre l’ús dels programes 
d’intercanvi i mobilitat internacional al llarg 
de la trajectòria educativa dels i les joves 
com experiències que milloren la qualitat de 
la formació de la persona

Punt d'informació 
descentralitzat a 
l'IES

Visita a les hores 
del pati

Alumnes de l'IES El 
Vern (de 12 a 16 
anys)

Millora de la imatge 
de l'equipament 
juvenil

Oficina del 
Pla Jove de 
la 
Diputació 
de 
Barcelona

Joventut

Programa de 
prevenció de 
drogodepend
ències (PPD)

Equip directiu i 
AMPA de l'IES 
El Vern

cada curs 
acadèmic 
entre 2012 i 
2015

Tècnic de 
joventut i 
dinamitzador
a juvenil

Pla de 
visibilització

Grau de 
coneixement dels 
alumnes del Vern 
de la 
dinamitzadora 
juvenil

2.6. Impulsar el reconeixement social de la 
realització d’estudis postobligatoris, 
especialment de la formació professional

Crear vincle amb 
els joves i que 
tinguin clar el 
referent del Kaliu a 
l'IES

Visita a les tutories
Augment del 
nombre d'usuaris 
del Kaliu

Vincle entre 
alumnes i 
dinamitzadora

3. Impulsar l’aprenentatge de 
competències instrumentals i 
habilitats dels i les joves i el rol de 
tots els agents implicats en el procés 
i l’èxit educatiu

3.2. Donar suport i reconeixement a 
l’associacionisme educatiu com a agent 
estratègic en la formació integral de les 
persones joves i generador d’espais i 
relacions inclusive

Establir un canal 
de demandes, 
propostes o 
suggeriments a 
l'IES

Suport als alumnes 
de 4rt d'ESO per 
recaptar diners pel 
viatge de fi de curs

Sentiment de 
pertinença al Kaliu

Nombre de joves 
que vénen al 
Kaliu a través del 
treball al PIDCES

3.4. Donar suport i reconeixement a 
l’associacionisme estudiantil, com a fórmula 
de participació organitzada de l’alumnat que 
permet la seva interlocució amb el centre 
educatiu i amb els poders públics

Fomentar la 
participació juvenil 
a través de la 
figura del delegat

Actuacions de salut 
i prevenció de 
riscos

Nombre de 
consultes

4. Apoderar, orientar i acompanyar la 
persona jove en el seu procés 
educatiu, a fi d’afavorir la realització 
del seu projecte de vida i la seva 
autonomia personal

4.2. Apoderar i conscienciar les persones 
joves de la seva responsabilitat i 
protagonisme en el propi procés 
d’aprenentatge i en l’itinerari formatiu

Empoderar els 
joves a través de la 
figura del 
corresponsal

Formació de 
delegats i 
sotsdelegats

Nombre de 
propostes a partir 
del PIDCES

4.3. Impulsar la informació, assessorament i 
orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació 
del propi itinerari formatiu de les persones 
joves

  Arribar a joves 
que no són usuaris 
del Kaliu

Consolidació de 
corresponsals 
informatius en els 
diferents cursos

Nombre 
d'activitats o 
grups de joves 
que es creen a 
partir del PIDCES

4.4. Garantir a tot l’alumnat l’assessorament 
i orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació 
del propi itinerari formatiu

Trencar amb 
l'estigmatització 
del Kaliu

Reunions de 
coordinació

Grau de 
satisfacció de la 
dinamitzadora

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.8. Reconèixer les tasques de voluntariat i 
l’associacionisme com a elements que 
aporten experiència professional i habilitats 
transversals amb valor afegit en el mercat 
laboral

Acostar els joves 
adolescents al 
Kaliu 

Bona coordinació 
amb l'equip 
directiu del 
centre

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

19. Facilitar canals, eines, 
infraestructures i espais per fomentar 
l’organització de les persones joves i 
canalitzar la seva participació

19.4. Fomentar la participació dels i de les 
joves en els diversos espais, canals i eines 
dels seus centres educatius, el seu entorn 
comunitari, així com l’accés i ús 
d’equipaments públics

Crear identitat de 
poble

Pla de comunicació

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

27. Millora del tractament informatiu 
de les persones joves als mitjans 
informatius i de comunicació

27.7. Treballar per positivitzar la imatge de 
les persones joves a les campanyes i canals 
d’informació que es desenvolupen des de 
les diferents administracions

Agilitzar el procés 
de comunicació i 
transferència de la 
informació

Posar en pràctica el 
pla de comunicació

Millora de la difusió 
de les activitats i 
informacions vàries 
del Kaliu

Equip de 
joventut

Professionals i 
joves

Joves 
organitzador
s d'una 
activitat

Tècnic de 
joventut

Compliment dels 
terminis marcats 
en el pla de 
comunicació

28. Fomentar el paper de les 
persones joves com a productores 
d’infor-mació sobre elles mateixes

28.1. Donar veu i accés als mitjans a 
col·lectius juvenils implicats socialment

Sistematitzar el 
treball en equip per 
a una optimització 
de la gestió de la 
informació

Funcionament de 
les xarxes socials 
del Kaliu

28.2. Destacar la contribució dels i les joves 
associades i del talent juvenil al progrés 
social general

Repartir les 
funcions de cada 
professional en el 
pla de 
comunicació

28.3. Incorporar persones joves expertes i 
creadores d’opinió per tal que la seva veu i 
visió es tingui en compte tant en qüestions 
pròpiament juvenils com aquelles que 
afecten a la societat en el seu conjunt

28.4. Potenciar i visibilitzar els productes o 
espais informatius creats i realitzats per 
persones joves
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Pla de visibilització

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

27. Millora del tractament informatiu 
de les persones joves als mitjans 
informatius i de comunicació

27.7. Treballar per positivitzar la imatge de 
les persones joves a les campanyes i canals 
d’informació que es desenvolupen des de 
les diferents administracions

Donar a conèixer a 
la població de Lliçà 
de Vall les 
activitats que es 
fan al Kaliu

Actualitzar 
constantment les 
notícies a la web 
del Kaliu

Joves de Lliçà de 
Vall

Equip de 
joventut

Professionals i 
joves

Joves 
organitzador
s d'una 
activitat

Tècnic de 
joventut

Funcionament de 
les xarxes socials 
del Kaliu

28. Fomentar el paper de les 
persones joves com a productores 
d’infor-mació sobre elles mateixes

28.1. Donar veu i accés als mitjans a 
col·lectius juvenils implicats socialment

Contribuir en la 
desestigmatització 
del Kaliu

Notes de premsa, 
escrits a La Veu…

Població de Lliçà de 
Vall

Nombre 
d'activitats o 
informacions 
vàries que s'han 
visibilitzat

28.2. Destacar la contribució dels i les joves 
associades i del talent juvenil al progrés 
social general

28.3. Incorporar persones joves expertes i 
creadores d’opinió per tal que la seva veu i 
visió es tingui en compte tant en qüestions 
pròpiament juvenils com aquelles que 
afecten a la societat en el seu conjunt

28.4. Potenciar i visibilitzar els productes o 
espais informatius creats i realitzats per 
persones joves

Programa de 
Prevenció de 
Drogues PPD

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.1. Impulsar accions de prevenció 
respecte de les diverses conductes de risc 
(sedentarisme, socioaddiccions i trastorn de 
conducta alimentària, inseguretat viària, 
consums de risc: tabac, alcohol, 
automedicació, drogues il·legals, etc.) que 
transmetin una imatge positiva del jove

Prevenir conductes 
de risc

Prevenció de 
drogodependències 
i promoció d'hàbits 
saludables

Joves adolescents 
de 12 1 6 anys

Benestar 
Social

Mancomunitat 
de la Vall del 
Tenes

Nombre 
d'intervencions

15.4. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure 
educatiu, el grup d’iguals, l’escola o els 
mitjans de comunicació) en la prevenció de 
les conductes de risc

Realitzar sessions 
de prevenció a 
l'Institut El Vern

Xerrades als 
alumnes de l'Institut 
El Vern sobre 
drogues legals, 
drogues il·legals, 
sexualitat i hàbits 
alimentaris 
saludables

Joves de 16 a 24 
anys

Joventut Institut El Vern
Grau de 
satisfacció dels 
alumnes

16. Potenciar el coneixement, la 
valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones 
joves.

16.2. Donar a conèixer els programes de 
salut adreçats a joves utilitzant els 
llenguatges, espais i canals juvenils per tal 
d’augmentar el seu coneixement i ús entre 
la població juvenil

Informar i 
assessorar sobre 
sexualitat i 
malalties de 
transmissió sexual

Atenció 
individualitzada

Joves adults

Àrea de 
Benestar Social 
de la Diputació 
de Barcelona

Grau de 
satisfacció dels 
professionals

Oferir als joves 
formació sobre 
salut

Intervencions al 
Casal de Joves: 
tallers, xerrades, 
videofòrums, 
assessorament i 
seguiment de casos

Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental

Nombre de 
campanyes

Actualitzar i 
difondre material 
preventiu sobre 
drogues adreçat a 
mares i pares 
d'adolescents

Mares i pares. 
Materials 
específics: reedició 
guia i material en 
format electrònic de 
la guia

Policia Local

Realitzar 
campanyes de 
sensibilització

Mares i pares. 
Materials 
específics: reedició 
guia i material en 
format electrònic de 
la guia

Mossos 
d'esquadra

Informar i 
assessorar als 
joves sobre 
drogues

Campanyes de 
sensibilitazació (dia 
del SIDA, dia 
mundial sense 
fum...)

Proposar mesures 
alternatives a les 
sancions 1/92 per 
consum de 
cànnabis

Exposicions sobre 
drogues i hàbits 
saludables

"Treu-li suc a 
l'adolescència"

Participació en la 
docència de cursos 
de premonitors de 
lleure i participació

Estand informatiu 
en activitats d'oci 
nocturn
Intervenció en 
persones 
consumidores i el 
seu entorn
Mesura alternativa 
de la sanció 1/92
Servei d'Informació 
sobre Drogues
Assessorament, 
seguiment i 
derivació de casos
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Programa de 
promoció i de 
suport a 
l'associacionisme 
juvenil

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.8. Reconèixer les tasques de voluntariat i 
l’associacionisme com a elements que 
aporten experiència professional i habilitats 
transversals amb valor afegit en el mercat 
laboral

Promoure la 
consolidació de 
grups de joves 
organitzats

Dinamitzar grups 
amb possibilitats de 
consolidar-se

Joves usuaris del 
Kaliu

Joventut 2012 -2015
Tècnic de 
Joventut

Nombre de grups 
de joves 
informals 
consolidats

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

17. Reduir l’efecte dels factors 
d’ordre socioeconòmic i individuals 
(condicions, habilitats) que generen 
desmobilització

17.1. Garantir l’accessibilitat dels espais, 
mecanismes, tècniques i documents de 
participació (format, horari, llenguatge, etc.)

Fomentar la 
creació 
d'associacions 
juvenils

Donar suport a 
grups amb 
possibilitats de 
consolidar-se

Joves de Lliçà de 
Vall

Nombre 
d'associacions 
juvenils creades

17.2. Impulsar la participació dels i les joves 
amb menys hàbits i pràctiques participatives 
en els espais i els òrgans de participació

Donar suport, 
orientar i 
assessorar a grups 
de joves

Agrupar joves amb 
interessos similars

Nombre de 
consultes ateses

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.3. Promoure el reconeixement social del 
conjunt del moviment juvenil organitzat i, en 
especial, de l’associacionisme educatiu, per 
la seva funció d‘educació en valors i de 
promoció de ciutadania activa i de 
dinamització i implicació de les persones 
joves

Donar suport, 
orientar i 
assessorar a 
entitats juvenils

Estar alerta de 
possibles creacions 
de grups

20. Promoure l’associacionisme i les 
diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les 
joves

20.2. Promoure la democràcia interna, la 
transparència i la participació dins de les 
organitzacions de mediació tradicional 
(partits polítics, sindicats, etc.) i dins de les 
diferents formes d’organització juvenil 
(associacions, xarxes, moviments, etc.)

Dinamitzar grups 
de joves amb 
inquietuds en 
comú

20.3. Donar suport i reconeixement a la 
participació juvenil organitzada 
(associacions juvenils, federacions, grups 
no formals, plataformes, moviments, 
xarxes...) com a agent clau per dinamitzar i 
implicar la gent jove en allò col·lectiu (i en 
especial les entitats de lleure educatiu, per 
la seva potencialitat com a escoles de 
ciutadania)

Promoure 
l'autoorganització 
de joves amb 
inquietuds, 
necessitats o 
aficions en comú

20.4. Promoure espais i òrgans de 
participació juvenil en l’àmbit local amb 
autonomia de l’administració, com les 
entitats juvenils, els consells comarcals de 
joventut o altres formes d’articulació del 
teixit juvenil al territori

REPTE 6: 
Universalitzar la 
cultura entre la 
població juvenil: 
treballar perquè 
l’oferta cultural 
respongui als 
objectius 
educatius i 
socialment 
cohesionadors

24. Impulsar la cultura i la llengua 
catalana com a eina de dinamització, 
cohesió i inclusió social

24.4. Donar suport i difondre les 
manifestacions de cultura popular 
protagonitzades per gent Jove

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

25. Impulsar un canvi en 
l’organització social dels temps i de 
la vida quotidiana segons la qual 
predomina la centralitat del temps 
productiu o mercantil per sobre dels 
altres temps (familiar, comunitari-
associatiu, formatiu, productiu i 
personal)

25.2. Revalorar el treball associatiu i 
comunitari com a treball important i 
necessari per a la societat actual

28. Fomentar el paper de les 
persones joves com a productores 
d’infor-mació sobre elles mateixes

28.1. Donar veu i accés als mitjans a 
col·lectius juvenils implicats socialment

28.2. Destacar la contribució dels i les joves 
associades i del talent juvenil al progrés 
social general
28.4. Potenciar i visibilitzar els productes o 
espais informatius creats i realitzats per 
persones joves

Projecte 
alimentació 
saludable al Kaliu

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

14. Augmentar l’adquisició de 
coneixements, hàbits i conductes 
que contribueixin a la promoció de la 
salut de les persones joves

14.1. Donar a conèixer i sensibilitzar les 
persones joves sobre els hàbits i les 
conductes saludables (salut física i mental, 
mobilitat segura i sostenible, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, etc.), 
amb llenguatges, canals i agents propers a 
les persones joves

14.3. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits saludables (l’entorn, la família, el 
lleure educatiu, el grup d’iguals, l’escola o 
els mitjans de comunicació) en la promoció 
dels hàbits i conductes saludables de les 
persones joves

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.1. Impulsar accions de prevenció 
respecte de les diverses conductes de risc 
(sedentarisme, socioaddiccions i trastorn de 
conducta alimentària, inseguretat viària, 
consums de risc: tabac, alcohol, 
automedicació, drogues il·legals, etc.) que 
transmetin una imatge positiva del jove
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Projecte Comunitat

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

1. Reduir l’efecte de les desigualtats 
socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu

1.6. Combatre els biaixos sexistes i/o 
androcèntrics presents tant en l’educació 
formal com en la no formal, amb especial 
atenció a l’ús de llenguatge sexista, les 
relacions desiguals i subordinades pels rols 
de gènere i les especialitzacions que es 
deriven de la reproducció de la divisió sexual 
del treball

Educació Joventut

3. Impulsar l’aprenentatge de 
competències instrumentals i 
habilitats dels i les joves i el rol de 
tots els agents implicats en el procés 
i l’èxit educatiu

3.1. Promoure la interrelació i coordinació 
de tots els agents corresponsables de la 
formació integral de les persones joves 
(centres educatius, comunitat, família, els 
mateixos joves, teixit social i comunitat, grup 
d’iguals, TIC, mitjans de comunicació, etc.)

Benestar 
Social

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

14. Augmentar l’adquisició de 
coneixements, hàbits i conductes 
que contribueixin a la promoció de la 
salut de les persones joves

14.3. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits saludables (l’entorn, la família, el 
lleure educatiu, el grup d’iguals, l’escola o 
els mitjans de comunicació) en la promoció 
dels hàbits i conductes saludables de les 
persones joves

Equip 
directiu i 
AMPA 
Escola 
Bressol

15. Disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els 
àm-bits que afecten a les persones 
joves: salut física i mental, afectiva i 
sexual, laboral, social, alimentària, 
etc.

15.3. Promoure els espais, agents i 
activitats vinculades a l’esport, l’oci, la 
cultura i el lleure educatiu per al treball en 
prevenció de conductes de risc dels i de les 
joves

Equip 
directiu i 
AMPA CEIP 
Les Llisses

15.4. Corresponsabilitzar tots els agents que 
intervenen en la generació d’estils de vida i 
hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure 
educatiu, el grup d’iguals, l’escola o els 
mitjans de comunicació) en la prevenció de 
les conductes de risc

Equip 
directiu i 
AMPA CEIP 
Els Vinyals

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.3. Promoure el reconeixement social del 
conjunt del moviment juvenil organitzat i, en 
especial, de l’associacionisme educatiu, per 
la seva funció d‘educació en valors i de 
promoció de ciutadania activa i de 
dinamització i implicació de les persones 
joves

Equip 
directiu i 
AMPA 
Institut El 
Vern

20. Promoure l’associacionisme i les 
diverses formes de participació i 
organització col·lectiva dels i les 
joves

20.5. Fomentar el treball en xarxa i 
comunitari entre els diferents actors juvenils 
i socials, d’àmbit local, nacional i 
internacional

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

25. Impulsar un canvi en 
l’organització social dels temps i de 
la vida quotidiana segons la qual 
predomina la centralitat del temps 
productiu o mercantil per sobre dels 
altres temps (familiar, comunitari-
associatiu, formatiu, productiu i 
personal)

25.1. Sensibilitzar les persones joves, i la 
societat en general, sobre la necessitat 
d’avançar en una nova organització social 
del temps

Projecte 
d'Aprenentatge 
Servei

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.8. Reconèixer les tasques de voluntariat i 
l’associacionisme com a elements que 
aporten experiència professional i habilitats 
transversals amb valor afegit en el mercat 
laboral

Formar els joves 
en experiències 
complementàries 
pel seu currículum

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Joves amb pocs 
recursos, 
desocupats, sense 
hàbits d'estudi

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut
Cultura, 
educació

Agents socials, 
entitats 
municipals

Grup de 
joves sense 
hàbit d'estudi 
i amb pocs 
recursos

2012-13 2013
Dinamitzador
a Juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Grau de 
satisfacció dels 
joves participants

REPTE 5: 
Avançar cap a 
l’autonomia, el 
desenvolupament 
personal i la 
participació en 
allò col·lectiu de 
les persones 
joves

18. Fomentar una cultura 
participativa i la predisposició dels i 
de les joves a adoptar posicions més 
actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn

18.1. Apoderar, donar suport, acompanyar i 
capacitar (en l’àmbit conceptual, 
procedimental i actitudinal) les persones 
joves per a la seva implicació crítica, 
activista voluntària i responsable en un 
context local i global

Donar valor a les 
experiències de 
voluntariat

Grau de 
satisfacció dels 
usuaris que 
reben el servei

18.2. Donar reconeixement i difusió a les 
diferents formes de participació juvenil 
existents, tant les que provenen de 
l’administració com les que són d’iniciativa 
ciutadana

Fomentar diferents 
formes de 
participació

Grau de 
satisfacció dels 
agents implicats

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

25. Impulsar un canvi en 
l’organització social dels temps i de 
la vida quotidiana segons la qual 
predomina la centralitat del temps 
productiu o mercantil per sobre dels 
altres temps (familiar, comunitari-
associatiu, formatiu, productiu i 
personal)

25.2. Revalorar el treball associatiu i 
comunitari com a treball important i 
necessari per a la societat actual

Apoderar els joves 
amb els resultats 
de l'Aprenentatge 
Servei

Qualitat del 
resultat de 
l'aprenentatge i 
servei

Projecte de 
cooperació

REPTE 7: 
Avançar cap a un 
nou model de 
país i de societat 
cohesionada, 
vertebrada 
territorialment, 
sostenible, 
inclusiva i 
innovadora en les 
formes 
d’organització 
col·lectiva

31. Prevenir i eradicar les violències 
que afecten les persones joves 
(violència masclista, assetjament 
escolar, laboral, sexual o per raó de 
sexe...)

31.5. Impulsar la consciència solidària i la 
implicació dels i les joves en accions de 
cooperació al desenvolupament en l’àmbit 
local i internacional

Formar els joves 
en experiències 
complementàries 
pel seu currículum

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Joves de 16 a 30 
sensibilitzats amb 
altres realitats

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut

Direcció 
General de 
Joventut, 
INJUVE i UE

Altres grups de 
cooperació 
juvenil, bones 
pràctiques, 
experts en el 
tema

Grup motor 
de joves 
implicats

2013 2013-2014
Dinamitzador
a Juvenil

Reunions 
periòdiques i 
notes de 
premsa

Grau de 
satisfacció dels 
joves participants

Donar valor a les 
experiències de 
voluntariat

Realització d'una 
pràctica de 
cooperació amb 
impacte real

Fomentar diferents 
formes de 
participació

Grau d'impacte  
de la 
sensibilització del 
projecte al 
municipi

Apoderar i enriquir 
els joves amb un 
projecte de 
cooperació

Sensibilitzar la 
societat sobre un 
projecte de 
cooperació
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Punt d'Informació 
Juvenil

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

2. Desenvolupar una oferta formativa 
de qualitat en tots els nivells del 
sistema educatiu

2.5. Estendre l’ús dels programes 
d’intercanvi i mobilitat internacional al llarg 
de la trajectòria educativa dels i les joves 
com experiències que milloren la qualitat de 
la formació de la persona

Entrar a la Xarxa 
d'Informació 
Juvenil de 
Catalunya

Tenir més recursos 
informatius per 
atendre les 
demandes dels 
joves

Joventut

Departament 
de Joventut de 
la Generalitat 
de Catalunya

Tècnic de 
Joventut

Inauguració del 
PIJ dins de la 
Xarxa 
d'Informació 
Juvenil de 
Catalunya

2.6. Impulsar el reconeixement social de la 
realització d’estudis postobligatoris, 
especialment de la formació professional

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

6. Promoure la millora de les 
condicions laborals de les persones 
jo-ves, introduint la perspectiva del 
jovent en el mercat de treball

6.4. Formar, informar i sensibilitzar la 
població juvenil en el funcionament del 
mercat laboral i els drets laborals durant les 
diverses etapes formatives i en els 
processos de transició escola-treball

7. Impulsar l’aparició i continuïtat de 
projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les 
oportunitats d’ocupació i 
desenvo-lupament professional de 
les persones joves

7.1. Fomentar l’esperit emprenedor entre les 
persones joves com una oportunitat de 
desenvolupament professional, en les 
diferents etapes educatives, especialment a 
l’educació postobligatòria i superior

REPTE 4: 
Promoure una 
vida saludable de 
les persones 
joves

16. Potenciar el coneixement, la 
valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones 
joves.

16.2. Donar a conèixer els programes de 
salut adreçats a joves utilitzant els 
llenguatges, espais i canals juvenils per tal 
d’augmentar el seu coneixement i ús entre 
la població juvenil

Sales d'estudi

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

1. Reduir l’efecte de les desigualtats 
socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu

1.1. Facilitar l’accés, la permanència en el 
sistema educatiu i la finalització dels estudis 
dels i de les joves, per tal de minimitzar el 
fracàs escolar i l’abandonament prematur 
en tots els nivells educatius (obligatoris i 
postobligatoris)

Facilitar espais 
d'estudi als joves 
del municipi

Obrir les sales als 
joves en època 
d'examens o quan 
ho sol·licitin per a 
estudiar o fer 
treballs

Joves estudiants 
(ESO, CF, 
Batxillerat, 
Universitat…)

Creació d'un 
ambient d'estudi al 
Kaliu

Joventut Cultura
Cogestió del 
servei

Nombre de 
persones joves 
usuàries

Facilitar espais 
d'estudi als joves 
del municipi en 
horaris amplis en 
èpoques 
d'exàmens

Redactar una 
normativa de la sala 
d'estudi amb els 
joves usuaris (en 
cas que es 
consolidi)

Contribució a la 
desestigmatització 
del Kaliu)

Educació
Autogestió 
del servei

Grau de 
satisfacció de les 
persones joves 
que participin en 
la gestió del 
servei

Servei d'Empresa i 
Ocupació de la Vall 
del Tenes

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

7. Impulsar l’aparició i continuïtat de 
projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les 
oportunitats d’ocupació i 
desenvo-lupament professional de 
les persones joves

7.2. Implementar mecanismes específics 
d’informació, formació i assessorament a la 
població jove emprenedora, tenint en 
compte les necessitats específiques del 
món rural, i dels diferents perfils formatius

Xerrades sobre 
Transició Escola-
Treball al Institut El 
Vern

Servei d'orientació i 
assessorament 
sociolaboral a l'IES 
El Vern

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.1. Desplegar mecanismes de formació i 
d’integració laborals per a joves, tenint en 
compte els diferents perfils formatius en el 
moment que fan la cerca de treball

Presentar als joves 
les possibilitats 
acadèmiques que 
tenen per escollir

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Xerrades o tallers 
sobre 
assessorament 
sociolaboral

Joves estudiants de 
l'IES El Vern

Donar eines en el 
procés 
d'emancipació 
juvenil

Joventut
Treball, IES, 
educació

Oficina del Pla 
Jove de la 
Diputació de 
Barcelona

IES, AMPA IES
Joves 
estudiants de 
l'IES El Vern

Tècnic de 
Joventut i 
Dinamitzador
a Juvenil

Reunions 
periòdiques

Pla de 
comunicació

Pla de 
visibilització

Nombre de 
persones joves 
usuàries al 
Institut El Vern

5.3. Impulsar una oferta formativa dinàmica i 
capaç de donar resposta a les necessitats 
socials i de l’entorn, establint vincles entre 
l’esfera formativa i la laboral

Oferir l'exposició al 
professorat del 
Institut El Vern 
perquè la puguin 
dinamitzar

Grau de 
satisfacció de 
l'equip docent del 
Institut El Vern

Coordinar xerrades 
d'intercanvi 
d'experiències dels 
joves estudiants a 
l'IES El Vern

Xarxa TET

Nombre de 
persones joves 
usuàries al Casal 
de Joves

Servei d'orientació i 
assessorament 
sociolaboral al 
Kaliu

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

5. Millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves per tal d’augmentar 
les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi 
projecte professional en igualtat 
d’oportunitats

5.1. Desplegar mecanismes de formació i 
d’integració laborals per a joves, tenint en 
compte els diferents perfils formatius en el 
moment que fan la cerca de treball

Informar i orientar 
als joves sobre la 
Transició Escola-
Treball

Casal de Joves El 
Kaliu; Pressupost 
Municipal

Joves desocupats, 
estudiants en edat 
de decidir

Direcció 
General de 
Joventut, 
Oficina del 
Pla Jove

Joventut
Treball, 
Educació

Mancomunitat 
de la Vall del 
Tenes; SEOVT, 
IES El Vern

Tècnic del 
SEOVT (Alex?)

Joves que 
sol·liciten 
entrevista

Setembre 
2012

Tècnic de 
joventut

Pla de 
comunicació

Pla de 
visibilització

Nombre de 
xerrades

5.3. Impulsar una oferta formativa dinàmica i 
capaç de donar resposta a les necessitats 
socials i de l’entorn, establint vincles entre 
l’esfera formativa i la laboral

Realitzar xerrades 
sobre la Transició 
Escola-Treball al 
Institut El Vern

Usuaris del 
Kaliu

Grau de 
satisfacció de 
l'equip docent de 
l'IES

5.4. Crear mecanismes específics 
d’assessorament individualitzat per la 
inserció laboral de les persones joves i 
d’accés a la informació sobre el 
funcionament del mercat de treball, atenent 
a la diversitat del col·lectiu juvenil

Promoure 
iniciatives 
conjuntes 
comarcals sobre la 
Transició Escola-
Treball

Entrevistes 
personalitzades a 
usuaris que ho 
sol·licitin

Joves que 
s'interessen 
en les 
ofertes 
laborals

Nombre de 
demandes i 
ofertes cobertes

6. Promoure la millora de les 
condicions laborals de les persones 
jo-ves, introduint la perspectiva del 
jovent en el mercat de treball

6.4. Formar, informar i sensibilitzar la 
població juvenil en el funcionament del 
mercat laboral i els drets laborals durant les 
diverses etapes formatives i en els 
processos de transició escola-treball

Promoure el Servei 
d'Ocupació Vall del 
Tenes entre els 
joves

Apropament del 
Servei d'Ocupació 
Vall del Tenes 
(SOVT) als joves

Millores 
realitzades

7. Impulsar l’aparició i continuïtat de 
projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les 
oportunitats d’ocupació i 
desenvo-lupament professional de 
les persones joves

7.1. Fomentar l’esperit emprenedor entre les 
persones joves com una oportunitat de 
desenvolupament professional, en les 
diferents etapes educatives, especialment a 
l’educació postobligatòria i superior

Adaptar el 
funcionament del 
Servei d'Ocupació 
Vall del Tenes a 
les necessitats 
dels joves

Actualització 
continuada de les 
ofertes laborals 
setmanals als 
plafons d'informació 
juvenil

Nombre 
d'assistents a les 
xerrades

7.2. Implementar mecanismes específics 
d’informació, formació i assessorament a la 
població jove emprenedora, tenint en 
compte les necessitats específiques del 
món rural, i dels diferents perfils formatius

Millorar els canals 
de difusió de les 
ofertes de treball

Xerrades 
informatives sobre 
el SOVT al Casal de 
Joves

Nombre de joves 
usuaris atesos

7.3. Incorporar la perspectiva de gènere en 
els programes d’assessorament a 
l’emprenedoria per tal de potenciar la 
igualtat d’oportunitats en matèria 
d’emprenedoria

Potenciar el 
coneixement i 
utilització del 
SEFED entre els 
joves del municipi

SEFED
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