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Presentació   

Si ho preguntem als i les  joves ens responen que ser jove és l’època de somniar, créixer, 

lluitar, canviar… 

 

L’adolescència i la joventut és una etapa de transformació, de canvis, és una etapa 

especial de la vida en la que es necessita acompanyament, en la que  sovint els referents 

cauen, en la que els joves es poden sentir perduts, a vegades no es poden reconèixer, a 

vegades són incompresos, … 

 

L’elaboració d’aquest pla ha portat mesos de feina, treballant en xarxa, observant el poble, 

trepitjant el terreny i tenint en compte l’opinió dels i les joves, de professionals i tècnics i 

tècniques del municipi i de la pròpia mancomunitat i dels polítics de totes les formacions.  

Hem creat el Pla Local de Joventut amb el desig i el compromís que sigui una aposta clara 

per crear xarxa, per fomentar la participació dels i les  adolescents i joves del nostre poble. 

El pla Local de Joventut és un document clau que defineix les polítiques de joventut de 

manera transversal per tal que tots els joves i les joves tinguin les oportunitats per reeixir 

en els propis projectes que es plantegen. 

 

Els seus objectius són ambiciosos i volen donar resposta als reptes i les necessitats que 

afronta la joventut en aquesta etapa tan singular del seu cicle vital. És un pla que vol ser 

integrador, feminista, proporcionar acompanyament als i les  joves i adolescents, vol 

fomentar un lleure i oci no consumista, ajudar a formar veïns compromesos i compromeses 

i igualar les oportunitats de les persones que formem part de la xarxa col·lectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Bertran Ramon 

Regidoria de Joventut  

Alcaldessa de Lliçà de Vall 
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1. Introducció   

El Pla Local de Joventut de Joventut que teniu entre les mans té la intenció de canviar de 

paradigma alhora de proposar les polítiques de joventut de Lliçà de Vall; aquestes accions 

tenen com a intenció cobrir les necessitat de les persones adolescents i joves del nostre 

municipi a través d’un altre model. 

Les dades que facilita el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVR) ens han facilitat 

poder fer una diagnosi i conèixer quines són les necessitats dels i les joves; i per tant 

poder saber quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donar resposta 

a aquestes necessitats. Per poder elaborar aquest pla, ha estat necessari el treball conjunt 

i coordinat amb els altres departaments de l’administració local que les seves accions 

repercuteixen directament als nois i noies, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, el CCVR, 

els partits polítics que estan a l’oposició, l’equip de joventut i l’equip de govern de Lliçà de 

Vall.  

 

Amb tota aquesta informació hem pogut dissenyar quins són els eixos que tenen com 

objectiu donar resposta a les necessitats de les persones adolescents i joves del municipi. 

Aquestes línies de treball són la promoció i suport a la participació, suport a 

l’emancipació juvenil i promoció de la xarxa.  

 

Com ha fet a destacar, s’ha aprofitat el temps de reflexió que requereix l’elaboració d’un 

nou pla per tirar endavant un canvi de model de regidoria i assumir el col·lectiu dels 

adolescents; doncs fins ara dissenyàvem accions per aquesta franja d’edat però no 

estaven contemplats ni reconeguts a la Regidoria de Joventut.  
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1.1. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  
 

La intenció en la realització d’aquest nou Pla Local de Joventut no és altre que planificar i 

donar resposta a la nova mirada i forma de fer en el col·lectiu d’adolescents i joves, 

mitjançant noves polítiques de joventut.  

 

Aquest pla està estructurat de tal manera que ens permeti en primer lloc, 

conèixer la diagnosi que recull quina és la realitat juvenil de Lliçà de Vall i 

quines són les accions que des de l’Administració Local, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i des de la Mancomunitat en donen resposta. 

La diagnosi es planteja com un procés de reflexió, anàlisi de dades i 

elaboració de conclusions i orientacions en el qual els diversos agents participen en els 

diferents moments de plantejament i desenvolupament d’aquesta. En aquesta part també 

hi trobarem la reformulació de la Regidoria de Joventut i els motius d’aquest canvi.  

 

A les línies estratègiques hi trobem les tres línies de treball que volem seguir en la 

redacció i execució d’aquest nou pla, es el paradigma que ens inspira en la mirada en que 

observem i volem dur a terme les polítiques de joventut a Lliçà de Vall. L’equip del govern 

actual ha apostat perquè la missió, la visió i els valors de la Regidoria Joventut  sigui una 

aposta on hi pugui participar tot el consistori i no només una proposta de l’actual equip de 

govern, per així construir un model on tothom pugui sentir-se identificat.  A 

través d’aquestes línies estratègiques s’han formulat tres eixos que estan 

relacionats amb els diferents reptes del Pla Nacional de Joventut que és el 

nostre marc de referència.  

Un cop hem definit les línies estratègiques i quina és la filosofia amb que 

volem dotar les polítiques de joventut és l’hora de definir els diferents 

programes que formen l’estructura d’aquest Pla Local de Joventut. Un total 

de quinze programes intenten donar resposta a diferents necessitats de les 

persones adolescents i joves del nostre municipi, a través de diferents àmbits i 

d’interessos. 

La sistematització és aquell apartat final on recull criteris que són 

prescindibles per poder dur a terme aquestes polítiques de joventut. Els 

destinataris, la temporització, els recursos, el pressupost i finançament,  

la metodologia, l’ avaluació  i la comunicació són els diferents blocs que 

configuren la sistematització d’aquest pla.  
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2. El punt de partida. La diagnosi  
 
 

A Lliçà de Vall una de cada quatre persones és adolescent o jove.  

Lliçà de Vall és un petit municipi de 6.582 habitants amb un total de 1.701 

d’adolescents i joves compresos entre els 12 i els 35 anys (25,8%)  ubicat a la 

comarca del Vallès Orienta. Tot i que la Generalitat de Catalunya contempla la 

franja de la joventut dels 16 als 29 anys, des de la Regidoria de Joventut es valora 

la necessitat d’ampliar aquesta etapa per tal de poder donar cobertura a més 

població; és per això que des d’aquest servei oferirem polítiques de joventut als 

adolescents a partir dels 12 anys i s’ampliarà fins als 35 anys per tal de poder 

garantir una millor transició i projecte de vida.  

Per tal de poder conèixer quines són aquelles 

prioritats que des de la Regidoria de Joventut  vol 

donar preferència alhora d’oferir respostes a les 

necessitats dels nois i noies del nostre municipi ha 

estat necessari identificar aquelles situacions que 

afecten ha les persones d’aquest col·lectiu a Lliçà de 

Vall.  

Aquest municipi és troba a la comarca del Vallès Oriental, aquesta comarca té una 

extensió de 735 quilòmetres quadrats i actualment hi viuen unes 400.000 persones.  El 

Vallès Oriental està format per un total de 39 municipis i la seva capital és Granollers, 

aquesta ciutat és troba a 30 quilòmetres de Barcelona.  A més a més, aquest poble 

pertany a la Mancomunitat de la Vall del Tenes que és un ens intermunicipal, que 

sorgeix l'any 1981 de l'associació de quatre municipis del Vallès Oriental. El seu projecte 

inicial va ser la creació d'un Institut. Des de llavors, la Mancomunitat ha anat evolucionant 

i adaptant-se a les necessitats dels municipis que la componen, que són Lliçà de Vall, Lliçà 

de Munt, Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana. L’objectiu d’aquest ens intermunicipal 

és el desenvolupament de serveis que per la seva dimensió o característiques, resultarien 

menys viables i menys eficients si fossin escomesos de forma independent per cadascun 

dels municipis integrants. Un d’aquests serveis que es desenvolupen conjuntament entre 

els quatre municipis és el Servei d’Empresa i d’Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) 

que està ubicat a Lliçà d’Amunt i un cop a la setmana es desplaça a Lliçà de Vall, un altre 

servei és el Programa de Prevenció de Drogues (PPD), l’Escola de Persones Adultes, 

l’Escola de Música, etc.  

Aquesta comarca és un territori que es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que 

combina zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter 

rural. En termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb Granollers i 

Mollet del Vallès, les úniques ciutats amb més de 50.000 habitants a 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 
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20.000 habitants). Els municipis més petits, de menys de 1.000 habitants presenten un 

dinamisme demogràfic molt petit. En termes generals però, el creixement de la comarca en 

els darrers anys ha estat constant i superior a la majoria de comarques que l’envolten. El 

municipi de Lliçà de Vall, situat a la zona de la Vall del Tenes, al centre de la comarca, té 

segons les dades del darrer padró d’habitants (any 2019) 6.480 habitants, això fa que en 

termes demogràfics es situï entre els pobles mitjans de la comarca.  

Lliçà de Vall té una superfície territorial de pràcticament 11 

quilòmetres quadrats i una densitat de població elevada que es 

situa en 586,70 habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta 

relativament important densitat de població està lligada 

bàsicament a la seva configuració com a municipi, amb una 

important presència d’habitatges unifamiliars concentrats en 

urbanitzacions. És un municipi amb una dispersió territorial 

elevada, i amb un conjunt d’urbanitzacions on es concentra la 

major part de la població, ja que el que seria el nucli del municipi concentra poc més del 

18% del total de població: Can Prat, Can Vilardebó o La Miranda són urbanitzacions 

destacades del municipi. A més a més, l’horari de l’Institut el Vern i l’obertura del Casal de 

Joves el Kaliu no coincideix i per tant, els joves es queden al carrer fins a que poden 

accedir a l’equipament juvenil o van a casa, situació que pot esdevenir que aquest 

adolescent no torni al centre del poble que és on es troba el Kaliu.  

 

Aquesta dispersió territorial dificulta el sentiment de pertinença de les persones de Lliçà de 

Vall, i sobretot aquelles que no són nascudes al poble i per tant tenen arrels a altres llocs o 

que fan vida a altres municipis per treballar, estudiar o per l’oci. A més a més, ens trobem 

que aquells adolescents i joves que viuen fora del nucli urbà, que estudien fora del 

municipi és freqüent que aquests nois i noies no facin vida al nucli urbà i per tant, dificulta 

que es vinculin al Casal de Joves el Kaliu i que aquest sigui un espai de referència. 

Paral·lelament, els joves que assisteixen al Kaliu no són representatius de la població 

adolescent i jove ja sigui pel gènere, procedència, classe social, etc. 

Aquest poble és caracteritza per una dispersió territorial i a més a més es troba a cinc 

quilòmetres de Granollers i per tant, un dur competidor alhora d’oferir oci alternatiu, 

diferents ofertes culturals, esportives i també educatives.   

És per tot això que a l’hora de dissenyar polítiques de joventut a Lliçà de vall s’ha de tenir 

en compte les dinàmiques pròpies d’aquest col·lectiu com també tenir molt clar quin és el 

perfil de persona a qui ens volem adreçar perquè aquestes tinguin èxit.   
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2.1  ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL  

 
 
2.1.1 CONTEXT SOCIOECONÒMIC  

Les darrers dades del PIB per comarques (tercer trimestre del 2019) indiquen que el sector 

amb més pes econòmic en el conjunt del PIB vallesà és el sector serveis amb un 71,45%. 

En canvi, a la comarca hi ha un major predomini  del sector industrial, que suposa el 37%, 

mentre que al conjunt català aquest sector es situa en un 22%. L’agricultura mostra un pes 

més elevat a Catalunya que a la comarca, tot i que el seu paper és el més testimonial en 

les dades. Lliçà de Vall és, dins dels municipis que conformen la Vall del Tenes, el municipi 

més fortament industrialitzat, tot i que els polígons industrials conviuen amb una important 

presència del sector agrícola. La construcció també és un sector especialment important al 

municipi, tot i que en el context actual de crisi ha estat un sector especialment tocat. 

 

Valor afegit brut. Per grans sectors 

 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 

LLIÇÀ DE 
VALL 

0,0% 59,80% 3,20% 37% 

VALLÈS 
ORIENTAL 

0,69% 17,18% 10,67% 71,45% 

Font: dades de Lliçà de Vall, Hermes 2016 i dades Vallès Oriental, Idescat 2019 

 
 
 
2.1.2  ANÀLISIS DE LA POBLACIÓ  

El municipi de Lliçà de Vall ha passat de tenir l’any 2008 un total de 6.180 habitants a tenir-

ne actualment 6.582 persones, això vol dir que en els darrers onze anys ha registrat un 

augment de 400 persones; i per tant, podem considerar que té un creixement constant la 

seva població. Aquests darrers dos anys, el poble de Lliçà de Vall ha experimentat un 

creixement notori, doncs en dos anys ha augmentat en unes dues-centes persones la 

població aproximadament.  

Població a Lliçà de Vall 

ANY HOMES DONES TOTAL 

2019 3.390 3.192 6.582 
2018 3.299 3.181 6.480 
2017 3.248 3.138 6.386 
2016 3.239 3.131 6.370 
2015 3.254 3.129 6.383 
2014 3.224 3.130 6.354 
2013 3.261 3.165 6.426 
2012 3.257 3.137 6.394 
2011 3.252 3.152 6.404 
2010 3.249 3.116 6.365 
2009 3.224 2.066 6.290 
2008 3.189 2.993 6.180 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'IDESCAT i del Padró Municipal  
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L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de Lliçà de Vall té un 

important pes de població adulta. També s’observa que la franja de la població jove 

disminueixi considerablement fet que ens podria plantejar, que són joves que van a viure a 

Granollers. Doncs comparant-ho amb poblacions que també estan a prop de la capital 

vallesana es troben amb situacions similars, i no és fins a la franja d’edat dels 35 anys que 

la demografia del municipi comença a recuperar-se.  

Aquest fet s’ha de tenir en compte alhora d’abordar les polítiques juvenils i donar cobertura 

les necessitats de les persones adolescents i joves, doncs ens trobem que la transició cap 

a la vida adulta i el desenvolupament del seu projecte de vida hi ha una tendència de fer-

ho ha fora de Lliçà de Vall. Hem de treballar perquè els nois i noies no tinguin la necessitat 

de marxar del municipi i puguin dur a terme el seu pla de vida i que al municipi trobin 

recursos idonis a les seves necessitats; tot i que s’ha de tenir en compte que a cinc 

quilòmetres hi ha Granollers i que sempre hi haurà serveis que no podrem oferir mai al 

nostre municipi.  

 

Piràmide de població de Lliça de Vall 

 

Font: Elaboració pròpia. Idescat  

 

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, podríem 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 118,50% l’any 2014 al 105,11 l’any 2018: això vol dir que en termes demogràfics 

el moment actual és un xic més favorable al recanvi generacional, ja que el percentatge de 

recanvi ha registrat un lleuger descens, pel creixement de la població adulta jove, sobretot 

la que té una edat al voltant dels 35-39 anys.  

  

MOVIMENTS MIGRATORIS  

El municipi de Lliçà de Vall és un municipi amb un saldo migratori que en els darrers dos 

anys a tornat a dibuixar una tendència a l’alça, tot i que força menor respecte al que 

s’havia registrat durant els primers anys de la dècada dels 2000. És especialment 

significatiu el creixement del saldo gràcies a que les persones que arriben d’altres 
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municipis de la comarca o de la resta de la província de Barcelona registren xifres 

superiors als dels que marxen cap a aquelles zones. 

D’altra banda, si analitzem les dades relatives a l’evolució de la immigració estrangera, 

hem de dir que a Lliçà de Vall, d’acord a les dades oficials recollides del darrer Padró 

d’Habitants, el pes de la població estrangera és petit, pràcticament no arriba al 2,50% de la 

població total, i aquesta xifra, és només mig punt percentual a la registrada l’any 2014, 

quan el percentatge de població estrangera suposava el 3 % de la població total. Això 

significa que els guanys que s’han anat registrant de població al municipi, molt més 

concentrats a principis de la dècada del 2000 que no pas en els darrers anys, han estat de 

població d’origen autòcton. Ara bé, si el total de població estrangera que es comptabilitza 

al municipi ho analitzem des del punt de vista de les edats veurem com destaca el pes de 

la població immigrada jove dins del conjunt total d’immigrants estrangers. Així, el total de 

població estrangera que suma, l’any 2018, 161 habitants; pràcticament, el 26% d’aquesta 

població estrangera són joves entre 15 i 29 anys. I entre els joves de 15 a 34 anys, 

pràcticament el 40% són joves d’origen estranger. Per tant, en bona part potser els joves 

que estan marxant del municipi són joves nascuts a Lliçà de Vall o autòctons de la 

comarca i tenen més tendència a romandre al municipi els que hi ha arribat fa relativament 

poc. 

També cal tenir en consideració que part d’aquests joves d’origen estranger viuen al 

Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès. És 

un centre de nois entre 14 i 18 anys i estan tutelats per la Direcció general 

d'atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). No hi ha problemes de 

convivència amb els veïns i tampoc estan arrelats al municipi i no és 

habitual veure’ls fent vida a Lliçà de Vall. Aquest centre està ubicat a una 

de les zones més boniques del municipi i persones del poble hi passegen 

i/o van ha córrer. Els nois que són menors de 16 anys, habitualment 

estudien a l’Insitut del municipi i són amb els que hi tenim mes contacte, doncs es deixen 

veure per Lliçà de Vall i participen al Casal de Joves el Kaliu. Però els majors   de 16 anys, 

rarament participen o fan vida al Casal de Joves el Kaliu o al municipi doncs estudien fora 

de Lliçà de Vall i sovint ho fan a Granollers o Barcelona.  

 

 

2.1.3 ANÀLISI DE L’EDUCACIÓ  
 

En els darrers anys, s’ha produït un increment notable dels nivell d’instrucció de la població 

activa (15-64 anys), tant a la comarca del Vallès Oriental, com al conjunt de les nostres 

societats. La principal causa d’aquesta evolució és la substitució de les generacions 

nascudes als anys vint, amb uns nivells d’instrucció molt baixos, per generacions nascudes 

als anys setanta i vuitanta, que s’han beneficiat de la generalització de l’ensenyament 

reglat i obligatori. Les darreres dades oficials (cens 2011) palesen com entre la població 

del municipi i especialment entre els joves, encara es manté el pes predominant dels 

nivells d’instrucció primaris i estudis finalitzats fins a l’ESO, així com els qui han cursat 

estudis de formació professional de primer grau.  
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Població de 16 anys o més i segons nivell d’instrucció i sexe (2011) 

 HOMES DONES TOTAL 

SENSE ESTUDIS 
(no sap llegir o escriure) 

555 
 

302 
 

857 
 

ESTUDIS DE 1er GRAU 
(Educació primària i/o ESO) 

1.252 1.073 2.325 

ESTUDIS DE 2n GRAU 
(Batxillerat, Cicle formatiu de Grau Mitjà i/o 
Cicle Formatiu de Grau Superior) 

815 
 

737 1552 

ESTUDIS DE 3er GRAU 
(estudis universitaris) 242 373 615 

TOTAL 2.615 2.485 5.099 

Font: Elaboració pròpia. Idescat  

 

Les dades relatives a l’evolució de la taxa d’escolarització a partir dels 17 anys també ens 

són útils per comprovar si hi ha una major o menor tendència a continuar els estudis 

després de l’ESO. Malauradament no es pot disposar d’aquestes dades a nivell municipal. 

La referència comarcal però indica, tal i com veiem a la taula, que la taxa d’escolarització 

als 17 anys ha anat registrant un lleuger descens, tot i que percentualment es situa 

lleugerament superior que al conjunt català. 

 
 

En general, podem observar que les taxes específiques 

d’escolarització a aquestes edats no superen el 82% en 

cap dels dos casos, per tant és evident que encara cal 

fer molts esforços per aconseguir una taxa 

d’escolarització propera al 100%. A Lliçà de Vall els 

alumnes que han d’iniciar estudis d’educació secundària 

poden assistir a l’ Institut El Vern, que disposa de 12 

grups d’alumnes, és a dir, 327 estudiants d’ESO; aquest centre educatiu és el de 

referència i està ubicat al mateix municipi; aquest curs 2019 -2020 s’ha ampliat una tercera 

línia a quart de l’ESO. També poden accedir a altres centres educatius fora del municipi 

com l’Institut de la Vall del Tenes, ubicat a Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

◌ Des de la Regidoria d’Educació ha promogut cursos de soldadura al CRAE Colònia 

Agrícola Santa Maria del Vallès i aquests es realitzaven a les aules d’aquest centre. 

Durant el 2017 es van realitzar un total de 3 cursos de Soldadura de 25 hores 

cadascun on 25 persones hi van participar i d’aquestes 12 eren joves.  

◌ Els adolescents i joves de Lliçà de Vall utilitzen la Biblioteca municipal com a sala 

d’estudi; aquest equipament no està pensat per donar resposta ha aquesta necessitat. 

◌ A través de la Mancomunitat de la Vall del Tenes podem accedir de l'Escola de 

Persones Adultes, aquesta  brinda una oportunitat de formació a aquelles persones 

que, per diferents motius, van haver d'abandonar els seus estudis i que han trobat la 

motivació o necessitat de reprendre'ls en la seva etapa adulta. La formació de l'Escola 
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de Persones Adultes pretén també acompanyar a l'estudiant, ajudant-lo en el seu camí 

cap a l'accés a titulacions acadèmiques (bàsiques, universitàries o professionals).  

Pel que fa al nombre de joves que han utilitzat aquest servei durant els cursos 2018 – 

2019 i 2019- 2020 ha estat un total de 3 persones. La formació a què es pot accedir 

és la següent: 

o Formació que ofereix:  

 el Graduat de Secundària 

o Preparació a proves d'accés: 

 Cicles formatius de Grau Mitjà  

 Cicles formatius de Grau Superior 

 A la universitat per majors de 25 anys  

 Acompanyament a l’Institut Obert de Catalunya  

 ACTIC  

 COMPETIC: Certificat de competència digital de l'educació de 

persones adultes. Es equivalent al ACTIC. 

 Cursos de llengües  

 Llengua catalana: A1, A2 i B1 

 Llengua castellana: A1, A2 i B1 

 Llengua anglesa: A1, A2 i A2.2 

 

 

2.1.4 ANÀLISI DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL 

L’inici de la crisi econòmica l’any 2008 va provocar 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 2009-2013 tots els 

municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats negatius en l’àmbit del mercat de treball. 

A partir dels anys 2013-2014 les dades més recents de mercat de treball i activitat 

econòmica comarcal sí que indiquen algun canvi de tendència i una teòrica millora dels 

principals indicadors econòmics, tant a la comarca com al conjunt del país. El càlcul de la 

població activa registrada ens permet disposar, cada any, de dades relatives al volum de la 

població en edat de treballar que hi ha a la comarca i als municipis que la composen. 

Aquest càlcul és de fet una estimació feta per la Xarxa d'Observatoris del 

Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral del Departament 

d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social. 

 

Població activa segons edat i sexe 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

De 16 a 24 anys 122 108 230 

De 25 a 34 anys 302 285 587 

De 24 a 44 anys 543 474 1.017 
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De 45 a 54 anys 475 440 915 

De 55 a 64 anys 293 274 567 

TOTAL 1.735 1.581 3.316 

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

 

D’acord aquest càlcul, la Població Activa Registrada (PAR) del segon trimestre d’enguany 

suma un total de 3.316 persones. Si ho comparem amb les mateixes dades de fa dos anys, 

veurem com el nombre total de persones ha augmentat en prop de mig centenar de 

persones, fet que es pot relacionar amb l’augment al municipi de població en edat activa. 

La PAR dels joves d’entre 16 i 34 anys suma un total de 817 joves. Així, els joves 

representen el 25% del total d’aquesta població activa registrada, és a dir, una de cada 

quatre de les persones actives a Lliçà de Vall és jove, menor de 34 anys, que treballa o es 

troba en disposició de buscar feina i/o treballar. Pel que fa a l’atur, si analitzem les dades 

d’aquest mes de setembre de 2019 i les dades d’anys anteriors en el seu conjunt, podem 

dir que en els darrers mesos s’ha registrat una evolució de l’atur força similar a la que es 

va registrar l’any passat, amb un descens dels aturats registrats en els darrers mesos de 

l’any.  

És evident que l’atur registrat és la variable que en els darrers anys ha anat 

registrant un augment més destacat, tant als municipis de la comarca com als 

àmbits superiors (Catalunya, Estat, UE...). Si analitzem les dades de l’Enquesta 

de Població Activa corresponents al segon trimestre de l’any 2019, a taxa 

d’activitat juvenil tendeix a convergir amb la taxa de persones de més edat. 

Aquest segon trimestre de l’any la taxa d’activitat juvenil gairebé s’ha mantingut 

respecte el trimestre anterior i se situa al 60,6%. No obstant, el progressiu augment de la 

taxa d’activitat juvenil des del 2n trimestre de 2017 i l’estabilitat de la taxa de persones de 

més edat afavoreixen que ambdues taxes comencin a convergir. L’atur afecta amb més 

força als més joves. El segon trimestre de 2019 la taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 

anys se situa en el 19,2% de la població activa. o En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 

128.700 joves a l’atur. o La taxa d’atur entre les persones de més de 29 anys és del 9,5%; 

i pel global de la població és de l’11,2%. o En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur 

és del 24,6%.  

Així Lliçà de Vall ha registrat un total de 280 persones a l’atur al setembre del 2019, de les 

quals 33 eren joves menors de 25 anys. La xifra augmenta si ampliem el col·lectiu a 

analitzar fins als joves menors de 34 anys, i d’aquesta manera els joves suposen el 20% 

del total d’aturats del municipi. El setembre de 2015, la xifra d’aturats registrats del 

municipi al mes de setembre era de 419 persones, dels quals 30 eren joves menors de 24 

anys, i que puja fins als 57 aturats si ampliem el col·lectiu fins als joves de 34 anys. Això 

significa que en els darrers anys, i en un context de creixement sense precedents de la 

desocupació, l’atur registrat del municipi s’ha reduït notablement tot i que en el cas dels 

joves la situació no ha variat massai fins i tot ha registrat algun increment puntual. Aquesta 

afirmació però amaga un problema molt més greu: de fet part de l’explicació que podem 

donar a aquest descens és que en un context d’escassa ocupació i elevada crisi, els joves, 
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sobretot els de menor edat, no es registren a l’atur, no ho veuen com un tràmit necessari 

per buscar feina perquè en general el context és de manca de feina. En molts casos, s’ha 

constatat un allargament del període formatiu i/o una recerca de feina més vinculada a 

l’economia submergida.  

 

Xifra d’aturats a Lliçà de Vall per sexe i edats 

 Setembre del 2015 Setembre del 2019 

HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL 

Menors de 20 anys 8 5 13 11 3 14 

De 20 a 24 anys 10 7 17 15 4 19 

De 25 a 29 anys 16 11 27 5 12 17 

De 30 a 34 anys 7 22 29 4 11 15 

De 35 a 39 anys 17 24 41 9 14 23 

De 40 a 44 anys 17 26 43 14 12 26 

De 45 a 49 anys 24 31 55 15 18 33 

De 50 a 54 anys 13 33 46 6 22 28 

De 55 a 59 anys 37 54 91 16 35 51 

Majors de 59 anys 18 39 57 16 38 54 

Total persones 167 252 419 111 169 280 

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

 

A la taula següent podem observar l’evolució en la taxa d’atur registral durant aquest 

darrer quinquenni. Tal i com es pot observar, entre els joves menors de 24 anys és on es 

concentra la taxa d’atur més elevada dins del col·lectiu de la població jove. La crisi també 

ha afectat, com veiem abans amb les dades absolutes, a tots dos sexes, i ha tendit a 

incrementar les taxes d’atur en tots els casos. Per edat però s’evidencia que les taxes 

d’atur més elevades les trobem entre les persones de més de 50 anys, col·lectiu entre el 

qual es troben les persones que majoritàriament si que s’inscriu a l’atur; i especialment, les 

dones són les que es veuen més afectades per l’atur i el context de manca d’ocupació.  

 

Evolució en la taxa d’atur 

 
  Setembre del 2015 Setembre del 2019  

EDAT HOMES DONES HOMES DONES 

de 16 a 24 
anys 18,00% 14,12% 19,40% 6,73% 
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de 25 a 34 
anys 7,64% 11,26% 3,00% 7,90% 
de 35 a 44 
anys 6,42% 10,66% 4,20% 5,53% 

de 45 a 54 
anys 8,51% 16,00% 4,38% 9,07% 
de 55 a 64 
anys 19,30% 34,83% 10,96% 26,35% 

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

 

Un altre element que val la pena analitzar en temes de mercat de treball és el volum de 

contractació, que ha anat patint una variació important des dels inicis de la crisi econòmica 

i que és la dada que més clarament ens mostra la precarització que està patint el mercat 

de treball. Així, el total de contractes registrats a Lliçà de Vall el mes de setembre de l’any 

2015 ha estat de 416 i l’any 2019 (setembre) aquest total s’ha situat en 541, és a dir un 

augment d’uns 125 contractes. Aquest augment de contractes ha beneficiat la població 

major de 45 anys, i les dades indiquen que en el cas de la població més jove el creixement 

no ha sigut tant notable, essent especialment baix entre el grup d’edat de 25 a 29 anys. 

 

Contractació a Lliçà de Vall 

  Setembre del 2015 Setembre del 2019  

EDAT HOMES DONES HOMES DONES 

menors de 20 
anys 11 30 19 4,57% 

de 20 a 24 anys 50 87 37 9% 

de 25 a 29 anys 63 68 5 1% 

de 30 a 44 anys 207 187 -20 -5% 
majors de 45 
anys 85 169 84 20,19% 

TOTAL 416 541 125,00% 30,05% 

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

 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

◌ El SEOVT té diferents programes específics per a que les persones joves puguin 

accedir al mercat laboral i també programes més genèrics dirigits a la resta de la 

població on també participar. És per això, que els joves de Lliçà de Vall poden dirigir-se 

a aquest servei que està ubicat a Lliçà d’Amunt o accedir-hi quan està descentralitzat 

un cop per setmana a Lliçà de Vall. Aquest servei s’ofereix durant el matí, situació que 

dificulta que les persones joves puguin assistir-hi, doncs habitualment és l’horari en 

que estan estudiant. A més a més, per tal de poder participar del servei del SEOVT a 

Lliçà de Vall cal demanar hora a l’OAC.  

o Programes exclusius:  
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 El SEOVT també participa del programa "Programa Singulars: 

Connecta Jove VO 2019" pensat per a joves de 16 a 29 anys en 

situació d'atur que tenen motivació i interès  per formar-se en un ofici. 

L'objectiu del programa és millorar l'ocupabilitat, proporcionant una 

qualificació i unes competències personals i professionals que permetin 

als usuaris/àries inserir-se en el mercat laboral ajudant-los a definir i 

construir el seu itinerari o trajectòria professional o bé retornar al 

sistema educatiu reglat. 

 La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur 

juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la 

Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. El 

col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha 

delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors 

de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de 

discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis 

d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se. 

o Programes transversals:  

 El Programa “Obrint Pas” està pensant per fer un acompanyament 

més acurat d’aquelles persones que tenen més dificultats en la recerca 

de feina.  

 

◌ Des del SEOVT i/o des de la Mancomunitat de la Vall de Tenes s’ofereix formació en 

format de monogràfics per tal de millorar les habilitats en la recerca de feina. Des del 

2018 s’han inscrit 108 joves entre 16 i 35 anys, dels quals: 

o Monogràfics: 8 joves 

o Tallers de tècniques de recerca de feina: 47 joves 

o Sessions grupals d’orientació: 13 joves 

 

 

2.1.5 ANÀLISI DE LA PARTICIPACIÓ I LA CULTURA  

Lliça de Vall és un municipi amb escassa participació juvenil, cal destacar que en aquest 

2019 s’ha constituït formalment l’entitat juvenil T.E.T.A.S (Tu estaràs totalment 

acompanyada sempre) que es una organització juvenil i feminista; tot i així, és la única 

entitat estrictament juvenil amb que compta el nostre municipi. És cert, que la Regidoria de 

Joventut és la regidoria de referència del GEP esplai i colònies que és l’esplai municipal i 

que aquest 2019 han celebrat els 60 anys, degut al seu vincle amb el Casal de Joves el 

Kaliu. En gran mesura, membres del T.E.T.A.S. ho són del GEP i a la inversa, per tant ens 

trobem amb joves que quan s’organitzen habitualment són els mateixos.  

Com ha fet destacat, els joves participen en gran mesura de la Festa Major vinculant-se en 

les diferents colles on part de la població hi participa; hi ha una 

colla que és exclusivament de joves del municipi. Tot i així, aquesta 
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participació i visibilitat no es percep ni repercuteix durant la resta de l’any. Anys enrere els 

joves podien participar del disseny de la Festa Major, però degut a l’envergadura que 

aquesta acabava ocasionat i la gran afluència de joves d’altres municipis, l’any 2019 es va 

decidir apostar per unes activitats transversals a totes les edats i sense cap activitats 

específica per a joves; si que és cert que les nits van ser molt més tranquil·les però els 

joves van manifestar que no ho havia activitats exclusives per a ells. Malgrat haver 

convidat als joves ha participar del disseny de la Festa Major, aquests no hi van voler 

contribuir, a més a més, i els representants de les colles de la Festa Major estaven 

informats de quin model tindria aquesta darrera festa hi van estar-hi d’acord.  .  

També podem afirmar que tenim joves que participen d’entitats culturals i esportives 

(diables, geganters i grallers, patinatge, etc.) però són entitats transversals pel que fa a 

l’edat.  

Aquesta situació complica promoure la participació de les persones joves i poder dirigir-se 

a elles i que aquestes es sentin representades per la Regidoria de Joventut, és per això, 

que quan volem interpel·lar-les ho fem a través de les entitats del poble. Davant d’aquesta 

conjuntura no comptem amb cap òrgan de participació per part dels joves ni de consulta.  

 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

◌ Pel que fa la Regidoria de Cultura promou el teatre a les persones joves a través de la 

Butaca Jove per tal de poder-hi accedir mitjançant preus assequibles.   

◌ Ofereixen assessorament i acompanyament per la formalització de noves entitats.  

◌ Acompanyament en aquells grups informals per tal de que puguin desenvolupar les 

seves accions mitjançant l’equip del Casal de Joves el Kaliu. 

◌ Des de la Regidoria de Joventut s’ofereix acompanyament i eines a aquells joves 

organitzats de forma informal que volen desenvolupar alguna activitat; en el cas que 

sigui necessari també se’ls hi ofereix recursos econòmics i materials. 

◌ Aquells joves que estiguin organitzats a través d’una entitat també participen de 

l’acompanyament i assessorament de la Regidoria de Joventut i també poden gaudir 

dels recursos econòmics i materials.   

◌ El casal de Joves el Kaliu realitza un taller setmanal de cuina amb un total de dos 

participants (curs escolar 2018 – 2019).  

 

 

2.1.6 ANÀLISI DE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT 

A principis del 2019 es va crear la Regidoria de Salut i es va dotar d’un Tècnic per tal de 

dinamitzar aquesta àrea i cobrir totes aquelles necessitats relacionades amb la promoció 

de la salut.   

Lliçà de Vall al pertànyer a la Mancomunitat de la Vall del Tenes podem gaudir del PPD, 

aquest programa ofereix un servei d’atenció i assessorament per atendre tots aquells 

dubtes que tenen relació amb el consum de drogues. Poden fer-ne ús totes aquelles 
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persones que tinguin qualsevol dubte, comentari o problema relacionat amb l’àmbit (mares 

i pares, joves, professionals, estudiants que necessitin informació...). 

Des del PPD, tot i que l'àmbit directe d'intervenció són les drogues i la promoció de la salut, 

ja sigui amb persones usuàries com les seves famílies i entorn immediat transversalment 

treballem amb altres àmbits, com poden ser la violència de gènere, sexualitat, bullying, 

pantalles, tot basat amb l'objectiu final del pensament crític i la prevenció.  

Pel que fa a consums de drogues a Lliçà de Vall, estadísticament estem per sota de la 

mitjana catalana i de l’Estat Espanyol. Entre els nois i noies de 12 a 18 anys, la substància 

més consumida és l’alcohol arribant a un 80%, el tabac és consumit per un 35% dels nois i 

noies i el cànnabis per un 25%.  

 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Des de la Regidoria de Benestar Social han estat realitzant diferents accions pensades per 

a les persones adolescents i joves de Lliçà de Vall. Aquests tallers de Salut i Igualtat es 

realitzen als centres educatius de Lliçà de Vall i són accions proposades des del  Catàleg 

de Salut de la Diputació de Barcelona:  

 
Activitat  Nombre activitats  

Pren fruita cada dia  2 P5 

L'esmorzar és la clau  4 cicle inicial primària 

Els aliments la nostra energia  1 cicle mitjà primària 

Menja bé, et sentiràs bé  2 cicle superior primària 

Sexualitat i afectivitat  3 1r cicle ESO 

Sexualitat i riscos derivats  3 2n cicle ESO 

Pantalles i xarxes socials  3 ESO 

Competències personals  3 1r cicle ESO 

Autoestima i imatge personal  3 2n cicle ESO 

 

◌ Projecte socioeduactiu (primària i secundària): El projecte “Fem els deures” és un 

espai de reforç socioeducatiu de petits grups, entre 5 i 8 nens per grup, que realitza un 

acompanyament de les tasques escolars: revisió d’agenda, ordre de carpeta, realització 

de deures, preparació d’exàmens... Més enllà de la vessant acadèmica, es realitza un 

acompanyament emocional i d’hàbits, que permet treballar de forma transversal amb 

infants i joves que formen part del projecte. Els destinataris del projecte són infants i 

joves empadronats a Lliçà de Vall i valorats conjuntament entre el Centre escolar i 

Serveis Socials, tant per les seves necessitats acadèmiques, com per les seves 

dificultats familiars i/o econòmiques. Degut a l’alta demanda del projecte, s’han creat sis 

grups, dividits per centre escolar i cicle acadèmic. En aquests moments hi ha 32 nens i 

joves que formen part del projecte. 

 

◌ Pla d’igualtat: 

o Tallers de sensibilització a l’Institut El Vern i acte dia internacional per a l’eliminació 

de la violència envers les dones: 3er i 4rt, 3 línies cada curs.  Aproximadament 180 



 
 

P à g i n a  | 20 

 
 

adolescents, calcula el 50% dones (90 persones). Més delegades de 1er, 2on i 

A++, 5 dones més. 

o Taller autodefensa: 8 dones (entre 30 i 35 anys) 

o Sopar de les dones: 20 dones d’entre 18 i 35 anys. 

 

◌ Altres activitats comunitàries: tallers de prevenció, club de lectura... 

 

◌ Projecte d’intervenció socioeducativa a la llar: Els Serveis Socials dels municipis 

treballen la prevenció i el tractament de la infància en situació de risc social. Aquest 

projecte vol donar resposta a les famílies amb problemes materno-paterno-filials o a 

qualsevol altra família amb conflictes socioeducatius que, per la seva situació de 

pobresa o de risc d’exclusió social, no poden accedir a una intervenció professional 

d’acompanyament i de gestió dels conflictes. La intervenció socioeducativa a la llar és 

un projecte innovador amb molt d’impacte personal, familiar i, en darrer terme, social, 

ja que aconsegueix observar, intervenir i modificar dinàmiques familiars per la millora 

de la qualitat de vida dels seus integrants. La intervenció socioeducativa a la llar és 

complexa en ser multifactorial, però la metodologia integrada i holística d’Educadors 

Familiars, permet aconseguir èxit amb intervencions relativament intensives i breus. 

 

◌ Podem afirmar que de les temàtiques que treballa el Programa de Prevenció de 

Drogues, les pantalles és el que més feina ens comporta, sobretot el tema dades, 

imatges, vídeos a les Xarxes Socials.  I si entrem en tema de substàncies, tot i que el 

que més ens preocupa és el consum d'alcohol en format botellot. Pel que fa a la 

substància que més persones ens arriba al servei és el cànnabis, ja sigui per sancions 

policials o per les famílies d’aquests adolescents i joves.  

Ha través del Programa de Prevenció de Drogues podem gaudir de les següents 

accions:  

o S’estableixen protocols i es promou el treball conjunt relacionat amb drogues 

des de l’àmbit professional de la Mancomunitat 

o Es sensibilitza a la comunitat en general sobre el tema de les drogues i la seva 

prevenció. 

o Es dóna resposta a situacions relacionades amb el seu consum. 

o Proposen programes d’activitats. 

o Ofereixen recursos i serveis útils d’orientació i assessorament per a qui ho 

desitgi. 
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2.2. REGIDORIA DE JOVENTUT  

 

La Regidoria de Joventut és l’òrgan que dissenya i executa les polítiques per a les 

persones adolescents i joves a Lliçà de Vall, on El Kaliu es el Casal de Joves i l’espai 

neuràlgic d’aquesta regidoria. Els fonaments d’aquesta àrea són la cohesió social, la 

igualtat d’oportunitats i l’acompanyament en tots aquells processos cap a la vida adulta en 

la que es troben els nois i noies per tal de fomentar una societat socialment més justa i 

inclusiva. Aquest equipament juvenil es troba ubicat al centre del municipi entre l’Institut el 

Vern i  l’Ajuntament. 

 

La Regidoria de Joventut aposta per un canvi de paradigma per aquest nou Pla Local de 

Joventut (ha partir d’ara ho anomenarem PLJ). Aquest departament tradicionalment està 

assumint la població adolescent, entre 12 i 15 anys,  de Lliçà de Vall. Això significa que 

estem donant resposta a les seves necessitats a través de les polítiques de Joventut i amb 

una perspectiva juvenil. És per això que valorem la necessitat de poder ampliar la visió i el 

marc de referència amb el que actuem i ampliar les línies de treball de la Regidoria de 

Joventut i que passi a ser Regidoria d’Adolescència i Joventut per tal de: 

1. Poder diferenciar clarament els dos perfils a qui atenem i fem polítiques: els 

adolescents i els joves.  

2. Aquest canvi ens permetrà que la població jove es senti representada per les 

polítiques de joventut doncs seran amb una clara perspectiva a les seves 

necessitats i no estaran barrejades amb les dels adolescents.  

3. Trobar espais i projectes exclusius per a cada perfil.  

4. Els adolescents tindran polítiques adequades a la seva edat i els hi podrem fer  un 

acompanyament propi a les seves necessitats (horari, activitats, etc.)  

5. Podrem distingir més clarament (a nivell intern i extern) les polítiques dels 

adolescents i joves. 

És per tot això, que la proposta que es farà en aquest nou PLJ té la intenció de poder 

definit els diferents perfils de població que atén aquesta regidoria i per tant, desenvolupar 

projectes comuns i específics per a cada un d’ells.  
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Aquest espai de joves està ubicat al centre del petit nucli urbà entre l’Institut el Vern, 

l’Ajuntament, l’Escola les Llisses i la zona esportiva. Aquest equipament es va construir fa 

a finals del 2009 i per tant, podem parlar d’una instal·lació moderna i que a més a més, va 

ser dissenyada amb i per a les persones joves. Actualment, l’obertura del Kaliu a la 

població adolescent i joves és de dimarts a dissabte de 16:30 a 20h del vespre. A finals del 

curs escolar 2018- 2019 només disposàvem d’un taller de cuina on participaven dues 

noies.   

Ens trobem però, que les persones majors de 16 anys que estudien per la tarda no poden 

accedir al Kaliu perquè al matí no hi ha servei d’atenció directe i a la tarda quan ells 

pleguen l’equipament ja ha tancat. Passa el mateix amb aquelles persones joves que 

treballen per les tardes o tenen responsabilitats familiars. 

Anys enrere el Casal de Joves el Kaliu estava associat al consum de substàncies il·legals 

en el seu exterior, però aquesta imatge ha canviat gràcies a cedir l’espai a les entitats, a 

les altres regidories i als ciutadans de Lliçà de Vall; a través d’aquesta obertura les 

persones van poder observar què s’hi feia en aquest equipament i compartir estones amb 

els adolescents i joves del municipi. És per això, que aquesta instal·lació és un espai 

d’assaig i de trobada per moltes entitats culturals i esportives que realitzen les seves 

activitats al Kaliu. Tot i així, caldrà dissenyar projectes que afavoreixin aquesta nova 

percepció i poder donar acollida a la resta de la població de Lliçà de Vall per tal d’aprofitar 

l’equipament juvenil.  

A més a més, podem comptar amb un ampli equip al Servei de Joventut que permet 

supervisar i acompanyar en aquelles situacions que poden ser conflictives; aquest equip 

està format per un educador social a 25 hores setmanals, una dinamitzadora juvenil a 20 

hores i una Tècnica de Joventut a 37’5 hores.   
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2.3. CONCLUSIONS  

 

Un cop hem analitzat la realitat juvenil i totes aquelles polítiques que 

donen resposta a les necessitats dels nois i noies de Lliçà de Vall podem 

extreure’n diferents conclusions que ens permetran dissenyar el nou PLJ.  

 

 

CONCLUSIONS SOBRE LA POBLACIÓ  

◌ Hem de tenir en compte que la franja d’edat dels 20 a 35 anys a nivell demogràfic ha 

patit una gran davallada de població. 

◌ L’horari del Kaliu no dona resposta a la situació real dels adolescents que estudien a 

l’Institut el Vern, per tant s’ha d’estudiar oferir un horari adequat a les necessitats dels 

estudiants.   

◌ La franja horària del Kaliu no està pensada per a les persones joves del nostre 

municipi, i per tant, s’haurà de valorar la possibilitat de pensar un nou horari pel Kaliu.  

◌ Segons la situació acadèmica en què es troben els nois que viuen al CRAE, es veuran 

més o menys implicats en el municipi de Lliçà de Vall.  

 
 
CONCLUSIONS SOBRE L’EDUCACIÓ   

◌ Cal promoure que les persones joves de Lliçà de Vall puguin seguir els seus estudis a 

través de l’Escola de persones Adultes de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.  

◌ Els nois i noies de Lliçà de Vall no poden estudiar Batxillerat, Cicles formatius, 

Programes de formació i d’inserció (PFI), etc.; i com a conseqüència es desvinculen 

del municipi a partir del 16 anys.  

◌ Els adolescents i joves no disposen d’un servei d’assessorament formatius amb 

perspectiva juvenil i tampoc està pensant en les necessitats d’aquest col·lectiu, per 

exemple no es té en compte el seu horari (el servei d’atenció directe és als matins).  

◌ Cal oferir un espai adequat als adolescents i joves per tal de que puguin utilitzar una 

Sala d’estudi, també cal tenir en compte l’horari d’accés.  

◌ Des de la Regidoria de Joventut es van promoure cursos de soldadura que donaven 

resposta a la detecció que s’havia fet a Lliçà de Vall.  

 

 

CONCLUSIONS SOBRE EL MERCAT DE TREBALL 

◌ Els adolescents i joves no disposen d’un servei d’assessorament laboral amb 

perspectiva juvenil i tampoc està pensant en les necessitats d’aquest col·lectiu, per 

exemple no es té en compte el seu horari (el servei d’atenció directe és als matins). 

◌ El SEOVT té programes per afavorir la recerca de feina específics per a joves i també 

dirigits a la resta de la població i que poden accedir-hi.  
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CONCLUSIONS SOBRE PARTICIPACIÓ I CULTURA  

◌ Des de la Regidoria de Participació ciutadana s’acompanya als joves que vulguin 

esdevenir com a entitat juvenil. 

◌ Hi ha poc teixit associatiu d’entitats juvenils a Lliçà de Vall. 

◌ Els joves es mobilitzen per la Festa Major del municipi només com a consumidors i no 

com a organitzadors i/o dissenyadors d’aquesta festa.  

◌ Pel que fa a les activitats extra curriculars i/o d’oci alternatiu, ens trobem que Lliçà de 

Vall està dotada de poca oferta pensada per a les persones adolescents i les joves, i 

sobretot si ens referim als caps de setmana. Tot i que participen de l’Escola de Musica 

la Vall del Tenes i d’activitats esportives.  

◌ En relació a la dispersió territorial i l’escassa participació de les persones joves en 

accions que es portin a terme a Lliçà de Vall, aquest fet dificulta la cohesió entre les 

persones adolescents i joves i la resta de la població. Com també a participar de 

qualsevol cosa que no sigui estrictament juvenil, doncs no es senten interpel·lats ni 

representats.  

 

 

CONCLUSIONS SOBRE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I SALUT 

◌ Les diferents Regidories de Benestar Social, Igualtat i Salut treballen amb perspectiva 

adolescent mitjançant accions dins dels centres educatius del nostre municipi. 

◌ Des de Benestar social dissenyen propostes per a la població jove tot i que se’n 

podrien implementar conjuntament amb la Regidoria d’Adolescència i Joventut .  

◌ Hi ha hagut la petició de diferents mares que han demanat que es facin cursos 

d’autodefensa per a menors d’edat.  

◌ S’ha dut a terme el Catàleg d’igualtat on hi ha pogut participat adolescents i joves de 

Lliçà de Vall i a més, ells n’han estat organitzadors i/o protagonistes, com l’entitat 

juvenil T.E.T.A.S. 

◌ Ha través del Programa del Pla de Drogues caldria establir amb la Regidoria 

d’Adolescència i Joventut  quines són les formes de fer i procedir per tal de promoure 

la salut i afrontar el consum de drogues.  

◌ El PPD és un servei que ofereix atenció i assessorament per atendre tots aquells 

dubtes que tenen relació amb el consum de drogues i d’altres àmbits relacionats amb 

les persones adolescents i joves.  
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2.4. ORIENTACIONS 

 

Les orientacions en un PLJ permet guiar les noves propostes que 

s’executaran durant la validesa d’aquest nou pla. Per poder entendre el 

rumb que volem seguir ha estat necessari fer un treball de camp per tal de 

conèixer aquestes orientacions.  

 

Per un costat s’ha hagut d’analitzar la realitat juvenil de les persones adolescents i joves 

que viuen a Lliçà de Vall i després s’ha hagut d’analitzar les polítiques destinades a les 

persones joves que pretenen donar-hi resposta. També ha estat necessari fer una posada 

en comú amb la resta de tècnics i tècniques dels diferents departaments de l’Ajuntament, 

l’equip de Govern, i per finalitzar s’ha comptat amb els partits polítics que actualment estan 

a l’oposició per tal de crear entre tots, un marc local on moure’ns dins de les polítiques de 

joventut a Lliçà de Vall.  

 

És per tot això, un cop coneixem el nostre marc de referència i aquelles realitats dels 

nostres adolescents i joves i les polítiques pels quals donen resposta a les seves 

necessitats, em pogut definir tres grans línies d’actuació en el disseny d’aquest nou PLJ.   

 

LÍNIA 1 : Degut a la dispersió geogràfica de Lliçà de Vall i l’escassa participació de les 

persones joves en els afers culturals i d’oci alternatiu, és imprescindible que una dels pilars 

d’aquest pla sigui promoure i donar suport a la participació dels nois i noies del poble.  

 

LÍNIA 2 : Aquesta dispersió també afecta en el suport comunitari en les persones 

adolescents i joves del municipi que poden trobar-se exposats a conductes de risc, 

vulnerables, a la soledat i a l’aïllament. És per això, que caldrà teixir una xarxa per tal de 

poder sustentar als adolescents i joves i així afavorir la cohesió i enfortir el lligam entre les 

persones de Lliçà de Vall. 

LÍNIA 3 : La tercera línia d’actuació és aquella que vetlla perquè les persones joves puguin 

desenvolupar el seu projecte de vida amb igualtat de condicions i acompanyar-los en els 

diferents processos de transició pels quals circulen les persones adolescents i joves, en 

definitiva l’emancipació juvenil en tots els seus ventalls.  

 

Aquestes tres línies de treball han de tenir un denominador comú que és 

vetllar per la construcció d’oportunitats,  apoderar a la persona adolescent 

i jove i garantir una igualtat d’oportunitats per al propi projecte de vida.   
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3. Les línies estratègics  

Com s’ha explicat al principi d’aquest nou PLJ, per part de l’actual equip de govern hi ha 

hagut una clara intenció d’establir entre totes i tots aquell marc de referència que ens 

permeti desenvolupar un projecte a llarg termini pel que fa a la comesa d’aquesta 

Regidoria. És per això que a través d’una Comissió de treball s’ha donat la oportunitat a 

aquells partits polítics que no estan a l’equip de govern elaborar i participar de forma clara i 

directe en la redacció de la missió, visió i valors  d’aquesta regidoria. Aquesta comissió 

és la Comissió social i està formada per Tècnics de l’Ajuntament i pels polítics del 

consistori.   

 

 

3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS  

 

3.1.1 LA MISSIÓ DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

El Pla Local de Joventut 2020-2024 de Lliçà de Vall pretén ordenar i planificar totes les 

accions que des de l’administració local es generen per als i a les joves del municipi, amb 

una vessant transversal, és a dir, des de qualsevol departament de l’ens local. La reflexió i 

l’anàlisi del diagnòstic sobre la realitat juvenil del nostre municipi, així com l’anàlisi dels 

recursos que disposen els i les joves ens porten a elaborar una missió del pla, que estigui 

acord i sigui coherent amb els resultats del mateix. En aquest sentit la missió de la 

Regidoria d’Adolescència i Joventut, té la intenció de: 

◌ Acompanyar als nois i noies de Lliçà de Vall en les diferents transicions en que s’aniran 

trobant fins arribar a la vida adulta.  

◌ Garantir que els i les adolescents i joves puguin viure en comunitat i sentir-se 

sostinguts durant la seva vida i que sentin que formen part d’una col·lectivitat.  

◌ Impulsar i donar eines per tal de poder potenciar les seves capacitats mitjançant la 

detecció de les seves necessitats i inquietuds. 

◌ Facilitar que les persones adolescents i joves participin i puguin prendre decisions en 

allò que els afecti per tal de construir amb ells el futur del municipi.  

 

3.1.2 LA VISIÓ DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

Mitjançant la visó podem identificar quins són els propòsits que des de la Regidoria 

d’Adolescència i Joventut volem aconseguir de cara al futur; per tant, aquí és on ens hem 

de plantejar com volem ser.  La funció és definir les particularitats d’aquesta regidoria per 

tal de prioritzar l’actuació dels propers anys. Per tant, la visió és una clara declaració 

d’intencions de què ens volem convertir.  

◌ Que el Casal de Joves el Kaliu esdevingui un espai de referència, de trobada i 
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d’interpel·lació; i que afavoreixi la comunitat entre els adolescents i joves de Lliçà de 

Vall.  

◌ Executar un model de polítiques de joventut que puguin tenir un comú denominador 

entre les diferents realitats i necessitats juvenils del nostre municipi.  

◌ Poder mantenir la proposta de recursos i serveis que s’ofereix des de joventut per així 

poder assegurar una estabilitat, i per tant garantir un desenvolupament òptim de les 

polítiques de joventut.  

 

 

3.1.3 ELS VALORS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 

Els valors de la regidoria de Joventut recull tots 

aquells principis i creences que inspiren i regulen el 

funcionament d’aquesta àrea en tot allò que fa i es 

proposa fer; és per tant, l’essència i la mirada que 

acompanya tot allò que dissenyem i executem des de 

la Regidoria d’Adolescència i Joventut. Als valors a 

què ens referim són els següents:  

 

◌ Igualtat: garantir la igualtat de condicions als nois i noies per tal de poder accedir a tot 

allò que sigui necessari per al desenvolupament del propi projecte de vida. Per tant, les 

polítiques de joventut han de desenvolupar accions que disminueixin els efectes 

diferencials d’aquests factors perquè tots els joves puguin desenvolupar el seu projecte 

de vida amb plenitud i igualtat. 

◌ Proximitat: el departament ha de promoure que les polítiques de joventut siguin 

accessibles per al màxim nombre d’adolescents i joves mitjançant el contacte directe 

entre l’Ajuntament i les entitats, i l’Ajuntament i els joves. 

◌ Feminisme: introduir la perspectiva de gènere amb el treball directe amb les persones 

joves a través del vincle i de la dinamització juvenil. Donar eines per ajudar 

a transformar les desigualtat de gènere i per millorar els mecanismes de participació 

perquè incorporin aquesta perspectiva de gènere. 

◌ Qualitat: fa referència als aspectes que han de contribuir a què el desenvolupament 

de les polítiques de joventut es facin sobre la rigorosa “voluntat de fer-ho bé” tot 

incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. 

◌ Transversalitat: Implica treballar incorporant la perspectiva juvenil en totes les 

polítiques i accions relacionades amb aquest sector per respondre a les necessitats i 

les problemàtiques dels joves. La transversalitat està relacionada directament amb el 

treball interdepartamental. 

◌ Inclusió (perspectiva inclusiva): Cal generar oportunitats socials perquè els joves 
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puguin desenvolupar-se i promoure actuacions per garantir-los l’accés als mecanismes 

polítics i socials que, lliures d’obstacles, produeixin dinàmiques d’inclusió. 
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3.2. EIXOS ESTRATÈGICS 

 

Per tal de conèixer quins són els eixos estratègics d’aquest nou pla cal tenir una visió 

global d’aquells programes i projectes que són liderats per la Regidoria d’Adolescència i 

Joventut i quins són els que ho encapçalen altres regidories com Educació, Esports i 

Benestar Social o altres serveis com el SEOVT. Amb aquesta mirada més general ens 

permet veure quines són les polítiques de joventut que lidera cada departament i quins són 

aquells àmbits què donem resposta.   

 

Esquema Global: Polítiques de joventut 2020 

Font: dades i elaboració pròpia.  

 
 

Un cop podem comprendre amb quins àmbits treballem i quins programes i projectes penja 

de cadascú d’aquests, és important conèixer el marc de referència amb que ens 

emmirallem.    

Els eixos que es desenvoluparan al llarg d’aquest Pla Local de Joventut estan sota el 

paraigües del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i que per tant, estableix un marc 

estratègic organitzat a partir de set grans reptes. Les tres línies de treball quedaran 

definides en tres eixos que es poden veure reflectits en els diferents reptes de PNJCat.  

 

En els següents requadres es pot veure quins objectius té cada repte i amb quins 

programes i projectes des d’aquest pla li volem donar resposta.  

 

  



 
 

P à g i n a  | 30 

 
 

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

◌ L’educació com a element generador d’oportunitats socials.  

◌ La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap a una 
societat del coneixement.  

◌ Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències 
instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove.  

◌ Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.1 SIDECAR  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.2 Sales d’estudi al Kaliu  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.3 Xarxa TET  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.4 Assessorament formatiu i laboral   

 

 

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

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

◌ L’emprenedoria com estratègia per a la millora de les oportunitats professionals dels i 
les joves.  

◌ Qualitat del treball juvenil.  

◌ Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement.  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.3 Xarxa TET  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.4 Assessorament formatiu i laboral   

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.4 Assessorament formatiu i laboral   

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.5 Espai de recerca de feina    

 

 

REPTE 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves  

◌ Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.  

◌ Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les oportunitats 
de mobilitat de les persones joves. 

◌ Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves. 

◌ Participació, mediació i intermediació en habitatge. 

◌ Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social.  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

 

REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves  

◌ Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.  
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◌ Prevenció de riscos de les conductes de risc entre les persones joves.  

◌ Millora del coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut.  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.3 Festa Major Jove  

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

 

 

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

◌ Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per tal de fomentar la 
implicació i la mobilització dels i les joves i reduir les desigualtats en el perfil de joves 
actius. 

◌ Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que 
canalitzen la participació dels i les joves.  

◌ Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i horitzontal 
que faciliti la participació i la incidència de tots els i les joves. 

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.1 Pressupostos participatius  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.2 Consell d’adolescents i joves  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.3 Festa Major Jove  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.4 Us acompanyem   

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.5 Punts d’informació i Dinamització en els Centres Educatius de 
Secundària (PIDCES)   

PROGRAMA 3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL   

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

 

 

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

◌ Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crític de les persones joves.  

◌ Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves.  

◌ Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització i de 
cohesió social. 

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.1 Pressupostos participatius  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.3 Festa Major Jove  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.4 Us acompanyem   

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.5 Punts d’informació i Dinamització en els Centres Educatius de 
Secundària (PIDCES)   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.2 Dinamització del Kaliu   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  
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Projecte 2.3 Kaliu de Nit   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.4 Jove Lliçà    

 

 

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. 

◌ Organització i distribució social del temps.  

◌ Imatge social positiva de les persones joves.  

◌ Igualat, cohesió social i convivència.  

◌ Sostenibilitat i vertebració territorial. 

PROGRAMA PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.1 Pressupostos participatius  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.2 Consell d’adolescents i joves  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.3 Festa Major Jove  

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.4 Us acompanyem   

PROGRAMA 1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.5 Punts d’informació i Dinamització en els Centres Educatius de 
Secundària (PIDCES)   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.1 SIDECAR  

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.2 Dinamització del Kaliu   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.3 Kaliu de Nit   

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE LA XARXA  

Projecte 2.5 La Kantina   
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4. Els programes  

Els programes que es desenvoluparan a continuació són aquells que s’han dissenyat 

tenint en compte les necessitats de les persones joves, les observacions de l’equip de 

joventut, el marc de referència i la realitat juvenil del nostre municipi.  
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4.1. EIX 1: PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

 

1 PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

 

L’eix de promoció i suport a la participació juvenil a Lliçà de Vall recull 

totes aquelles accions que afavoreixin l’apoderament juvenil ha través de 

la participació. Aquesta pot ser mitjançant l’accés a la informació 

rellevant per poder desenvolupar el seu projecte de vida, portar a terme 

propostes amb el guiatge i el suport de l’administració pública, la presa 

de decisions, etc. És fonamental afavorir i educar en la participació a les persones joves, 

per tal de que aquestes persones esdevinguin promotors del canvi social i en la 

construcció de Lliçà de Vall. 

 

◌ Objectiu general:  

o Donar suport i promocionar la participació per tal d’apoderar als i les joves en la 

presa de les decisions que els hi afecte.  

 

◌ Objectius específics:  

o Fomentar, promoure i facilitar la participació entre la població juvenil i la seva 

col·laboració o impuls a les activitats i projectes al municipi.  

o Fomentar, promoure i facilitar la participació entre la població juvenil que menys 

participa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les activitats i projectes al 

municipi. 

o Donar suport i acompanyament a les entitats i grups juvenils al municipi. 

o Oferir espais per a la participació juvenil  

o Garantir l’accés a la informació dels joves sobre temes d’interès juvenil 
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1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 

Projecte 1.1 Pressupostos participatius  

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat de promoure les accions que impulsen les persones 
adolescents i joves de Lliçà de Vall afavorint la democràcia 
participativa i vinculant.  

Objectiu estratègic ◌ Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als nois i 
noies a poder desenvolupar les seves accions.  

Objectiu operatiu ◌ Oferir informació, orientació i suport econòmic i materials per a 
l’execució dels seus projectes.  

Descripció Tècnica  Pressupostos participatius té l’objectiu d’acostar als nois i noies de 
Lliçà de Vall mecanisme de participació i gestió de partides 
econòmiques. Ha través d’una convocatòria oberta i comunicada 
als adolescents i joves es podran fer propostes i decidir sobre la 
destinació de part dels recursos municipals, establint així un canal 
efectiu de democràcia participativa i vinculant. Aquest projecte s’ha 
realitzat en anys anteriors i degut als resultats es té la intenció 
d’adaptar-lo i seguir apostant pels Pressupostos participatius. Els 
recursos econòmics destinats al Pressupost Participatiu és de 
5.000€ anuals.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut  

Estructurals El Kaliu i aquelles places i equipaments que siguin necessaris. 

Econòmics  5.000€ anuals per promoure els projectes dels adolescents i joves.  

Població destinatària 

Població de 12 a 35 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut, d’Esports, de Cultura i Educació.  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Número de joves que presenten propostes per a participar dels 
projectes participatius i número de joves que participen de les 
votacions. 

Indicadors qualitatius Valoració dels nois i noies, de l’equip de Joventut i de les altres 
àrees que hi participin.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 

Projecte 1.2  Consell de Joves  

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat de crear un òrgan consultiu on els nois i noies es sentin 
interpel·lats.  

Objectiu estratègic ◌ Apoderar els adolescents i joves, fent-los conscients del seu 
paper a la comunitat i del valor de les seves aportacions i 
fomentar així la participació dels nois i noies en els afers de la 
ciutat. 

Objectiu operatiu ◌ Educar en el joc democràtic, en els valors en què es 
fonamenta i en les actituds i pràctiques amb què es construeix 
dia a dia, tot augmentant les competències dels nois i noies a 
l'hora de pensar.  

◌ Argumentar, desenvolupar l'esperit crític, assolir responsabilitat 
amb els afers col·lectius, capacitat de compromís i exercir el 
rol de representant. 

Descripció Tècnica  El Consell de Joves de Lliçà de Vall és defineix com un òrgan de 
participació del nostre poble, obert a tot el jovent i que compta amb 
el reconeixement de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. És un espai de 
trobada i diàleg obert a tots i totes les joves (associats i no 
associats) que tinguin l’interès, la voluntat i el compromís de 
participar del disseny i implementació de les polítiques locals de 
joventut. L’organisme és un espai per parlar i organitzar-se per 
poder realitzar les activitats que els nois i noies voldran fer al 
nostre municipi, donant importància a totes les propostes per igual, 
i executant-les.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  2.000€ anuals  

Població destinatària 

Població de 12 a 35 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut, d’Esports, de Cultura i d’Educació. 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de nois i noies que participen del Consell. 

Indicadors qualitatius Valoració de les persones participants.  
Valoració de l’equip de joventut. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 

Projecte 1.3 Festa Major Jove 

Servei responsable Regidoria de Joventut i Regidoria de Festes 

Justificació  Necessitat de donar resposta a les demandes dels nois i noies per 
poder gaudir d’espectacles amb perspectiva juvenil.  

Objectiu estratègic ◌ Promoure activitats de caire juvenil.  

Objectiu operatiu ◌ Dotar d’espais i eines als nois i noies de Lliçà de Vall per tal de 
dissenyar activitats juvenils a la Festa Major.  

Descripció Tècnica  La Festa Major és un bon moment per promoure una comissió els 
nois i noies puguin opinar sobre allò que sigui d’interès per a les 
persones adolescents i joves. Promourem una comissió que pugui 
gestionar una partida de l’Administració pública i que els seus 
criteris siguin vinculants. Amb l’objectiu principal de tirar endavant 
noves propostes, dinamitzar i potenciar les activitats per Festa 
Major amb una perspectiva juvenil. Aquest grup estarà format per 
a joves del poble amb la intenció de coordinar, organitzar i 
proposar actes per als joves. 

Recursos 

Humans Equip de Joventut i Regidoria de Festes.  

Estructurals El Kaliu i aquells espais necessaris per a poder desenvolupar la 
programació jove.  

Econòmics  5.000€ anuals  

Població destinatària 

Població de 12 a 35 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut i de Festes. 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que participen d’aquest programa. 
Nombre d’activitats que es proposen des d’aquesta comissió. 

Indicadors qualitatius Valoració dels joves que hi participen. 
Valoració de l’equip de festes i de joventut.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ  

Projecte 1.4 Us acompanyem 

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat de vetllar perquè aquells joves organitzats, ja sigui de 
forma formal o informal, puguin desenvolupar el seu projecte en 
cas de necessitar orientació, suport i /o assessorament.  

Objectiu estratègic ◌ Acompanyar als adolescents i joves que s’organitzen (informal 
o formalment) amb un objectiu comú i que volen desenvolupar 
una acció. 

Objectiu operatiu ◌ Incrementar el nombre d’entitats juvenils i joves organitzats a 
Lliçà de Vall.   

Descripció Tècnica  “Us acompanyem” està pensat per donar suport en la creació i 
manteniment de grups d’adolescents i joves que tenen un objectiu 
o interès comú i que s’organitzen per dur-lo a terme. Valorem la 
necessitat d’acompanyar en el procés de creació de grups 
informals, i que en un futur poden esdevenir en una entitat, i que 
tenen inquietuds per desenvolupar accions que els afecten a ha 
ells mateixos o que poden tenir una incidència superior. Els 
recursos que s’ofereixen en aquest projecte són tals com recursos 
tècnics i econòmics, assessorament i formació, acompanyament 
en les gestions administratives.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  2.500€ per a joves informals 
3.500€ per a entitats (subvenció) 

Població destinatària 

Població de 12 a 35 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut i de Participació Ciutadana 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre d’entitats que es mantenen al llarg de l’any. 
Nombre de noves entitats que es generen al llarg de l’any. 
Nombre de grups informals que participen d’aquest programa.  

Indicadors qualitatius Valoració personal de les entitats i dels joves organitzats de forma 
informal.  
Valoració de l’equip de joventut.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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1. PROMOCIÓ I SUPORT A LA PARTICIPACIÓ 

Projecte 1.5 Punts d'Informació i Dinamització en els Centres 
d'Educació Secundària (PIDCES) 

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat d’apropar les polítiques de joventut i la informació 
d’interès als adolescents que estudien a l’Institut al Vern.  

Objectiu estratègic ◌ Esdevenir un espai de referència per als nois i noies alhora de 
cercar informació i de participar al municipi.  

Objectiu operatiu ◌ Oferir informació i assessorament sobre temes d’interès 
juvenil. 

◌ Fomentar l’adquisició d’hàbits participatius dels joves 
estudiants en el procés educatiu. 

Descripció Tècnica  Els PIDCES són serveis d’informació i dinamització juvenil que 
s’instal·len en els instituts de secundària, un o dos dies per 
setmana, segons el municipi, facilitant informació d’interès per als 
joves i alhora realitzant tasques de dinamització de la seva 
participació social i cultural, en especial en l’àmbit del propi institut. 
Són, moltes vegades, un pont entre l’oferta de serveis del territori 
(de tot tipus: educatius, informatius, culturals, esportius, 
sanitaris...) i els joves i un recurs per al recolzament de 
l’associacionisme i de la participació dels estudiants. Així doncs, 
els PIDCES són un espai d’atenció presencial estable, situats als 
centres docents, que posen a l’abast dels joves tot un seguit de 
recursos informatius i un conjunt d’accions i estratègies per 
promoure la seva participació. La intenció d’incorporar a les 
estones d’esbarjo el PIDCES és poder acostar la informació de 
l’administració local com tota aquella que pugui ser d’interès per a 
les persones joves. Degut a la dispersió territorial ens trobem que 
hi ha joves que no assisteixen al Punt d’Informació Juvenil del 
Kaliu i aquests els hi pot mancar informació que puguin necessitar 
i que fins i tot, no ens visualitzen com a un punt de referència per a 
les persones joves. Al poder participar dels espais joves ens 
permet generar vincles amb aquells que encara no coneixem i 
mantenir amb els que participen dels diferents projectes del Kaliu.  
A més a més, a través del PIDCES podem recollir demandes dels 
nois i noies i aquestes es poden treballar al Kaliu. 

Recursos 

Humans Equip de Joventut i equip docent de l’institut.  

Estructurals Institut el Vern.   

Econòmics  1.000€ 

Població destinatària 

Població de 12 a 16 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Equip docent del Vern, la Regidoria de Joventut i la d’Educació. 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que participen del PIDCES 

Indicadors qualitatius Valoració dels joves que hi participen.  
Valoració de l’equip de joventut.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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4.2. EIX 2: LA XARXA COMUNITÀRIA  

 

La Xarxa comunitària té la intenció d’afavorir relacions entre els 

diferents membres de la nostra comunitat per tal de potenciar el 

sentiment d’arrelament i poder subjectar aquells adolescents i joves 

que viuen amb risc d’exclusió social o amb necessitats educatives 

específiques i que per tant, puguin trobar-se vivint al marge de la 

societat. Aquest eix també està pensant per tots aquells nois i noies que estan sols a casa 

durant les tardes i que cal potenciar la seva socialització a través d’un espai de trobada de 

qualitat i d’acompanyament. 

Ha través d’aquests projectes volem afavorir que el Casal de Joves el Kaliu sigui un espai 

de trobada i de comunitat, on la població adolescent i jove es senti representada i 

identificada. Que també ho sigui per a la resta de la societat que pugui trobar un punt per 

coincidir amb altres persones i poder teixir una xarxa.  

 

 

 

◌ Objectiu general:  

◌ Teixir una xarxa comunitària que pugui sostenir els i les adolescents del municipi.  

 

◌ Objectius específics:  

◌ Promoure una oferta d'oci estable per tal de garantir una proposta atractiva i de 

qualitat a les persones adolescents i joves.  

◌ Oferir un espai d'acompanyament dinamitzat per l'equip de Joventut.  

◌ Afavorir que el Kaliu sigui un espai de trobada per als adolescents i joves a Lliçà de 

Vall. 

◌ Promoure el Kaliu com un punt de reunió per a la població de Lliçà de Vall.  
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1. PROMOCIÓ DE LA XARXA 

Projecte 2.1 SIDECAR 

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat de vetllar per la transició dels alumnes de primer 
d’ESO.  

Objectiu estratègic ◌ Afavorir la cohesió entre els alumnes de l’Institut del Vern.  

Objectiu operatiu ◌ Dotar d’espais i eines perquè els alumnes de diferents cursos 
puguin generar relacions de confiança i vincles.  

Descripció Tècnica  La intenció és la d’oferir un acompanyament i orientació als 
alumnes de primer d’ESO que es troben en un moment de 
transició important.  Aquest acompanyament ve donat d’alumnes 
de cursos superior i es generen espais de confiança que permet 
resoldre dubtes  i/o explicar experiències. Els alumnes més grans 
són els referents i persones de proximitat pels nous alumnes de la 
ESO. Aquest projecte està coordinat amb el centre educatiu i 
l’Equip de joventut que s’encarrega de dinamitzar els espais de 
trobada.   
Gràcies a aquest acompanyament, la transició cap a l’instut resulta 
menys traumàtica perquè aquests nens i nenes saben que tenen 
una persona referent que estarà amb ells durant aquest procés.  
La duració d’aquest projecte és aproximadament el primer 
trimestre escolar, tot i que al juny es fan algunes sessions per 
preparar el nou curs amb els pilots del projecte.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut i equip docent de l’institut.  

Estructurals Institut el Vern.   

Econòmics  500€ 

Població destinatària 

Població de 12 a 16 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Equip docent de l’Institu del Vern, la Regidoria de Joventut i la 
d’Educació.  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que participen al SIDECAR. 

Indicadors qualitatius Valoració dels joves que hi participen.  
Valoració de l’equip de joventut.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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2. PROMOCIÓ DE LA XARXA 

Projecte 2.2 Dinamització del Kaliu  

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat d’oferir oci de qualitat a les persones adolescents i 
joves.  

Objectiu estratègic ◌ Afavorir que les persones de Lliçà de Vall tinguin les mateixes 
oportunitats per accedir a l’oci.  

Objectiu operatiu ◌ Promoure activitats i tallers per a les persones adolescents i 
joves de Lliçà de Vall.  

Descripció Tècnica  El Kaliu té dues franges horàries, la destinada al públic adolescent 
i la que està pensada pel públic jove. És per això, que alhora de 
dissenyar activitats d’oci i culturals es té en compte quin col·lectiu 
volem oferir les polítiques de joventut. 
Durant les tardes del Kaliu s’oferiran tallers per un públic 
adolescent i amb un preu assequible.  Pel que fa al públic jove 
podran accedir als vespre a partir de les 20h, on tindran propostes 
del seu interès adaptades a les seves necessitats i que per tant 
puguin gaudir d’oci de qualitat.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals Casal de Joves el Kaliu 

Econòmics  10.000€ Dinamització del Kaliu per a adolescents 
10.000€ Dinamització del Kaliu per a joves.  

Població destinatària 

A partir dels 12 anys.  

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de persones que participen als tallers. 
Nombre d’activitats que es realitzen.  

Indicadors qualitatius Valoració dels joves que hi participen.  
Valoració dels adolescents que hi participen.  
Valoració de l’equip de joventut. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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2. PROMOCIÓ DE LA XARXA 

Projecte 2.3 KALIU DE NIT  

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat d’oferir una programació diversificada d’activitats d’oci 
nocturn a Lliçà de Vall.  

Objectiu estratègic ◌ Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artística a 
les persones joves. 

Objectiu operatiu ◌ Oferir una programació estable al Casal de Joves al Kaliu.  

Descripció Tècnica  Des de la Regidoria de Joventut oferim programació estable durant 
els vespres als caps de setmana per tal de poder gaudir d’oci i 
d’un espai de trobada intergeneracional. Aquestes propostes 
cobriran diferents demandes i diferents disciplines artístiques.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals Casal de Joves el Kaliu 

Econòmics  10.000€ 

Població destinatària 

Per majors de 16 anys.  

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Activitats programades, número d’assistents 

Indicadors qualitatius Valoració de l’equip de joventut. 
Valoració dels participants.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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2. PROMOCIÓ DE LA XARXA 

Projecte 2.4 Jove Lliçà   

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat d’apropar l’oferta cultural i d’oci a les persones 
adolescents i joves de Lliçà de Vall.  

Objectiu estratègic ◌ Promoure la cultura i l’oci alternatiu a les persones joves de 
Lliçà.  

Objectiu operatiu ◌ Oferir una programació a les persones adolescents i joves per 
tal de poder-hi accedir. 

◌ Oferir preus assequibles  per tal de garantir l’accés a totes les 
persones del municipi.  

Descripció Tècnica  Mitjançant un carnet per a persones adolescents i joves,  “Jove 
Lliçà” promourem les activitats culturals, artístiques i d’oci als nois i 
noies de Lliçà de Vall. Periòdicament rebran la informació de totes 
aquelles activitats i informació que poden ser del seu interès.  

Recursos 

Humans Regidoria de Joventut.  

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  800€ 

Població destinatària 

De 12 a 35 anys.    

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut i de Cultura. 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que disposen del carnet “Jove Lliçà” 
Nombre d’activitats que s’han adherit ha aquest carnet.  

Indicadors qualitatius Valoració de l’equip de joventut. 
Valoració dels participants.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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2. PROMOCIÓ DE LA XARXA 

Projecte 2.5 La Kantina  

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat de disposar d'un espai d'accés lliure pensat com a punt 
de trobada pels joves 

Objectiu estratègic ◌ Potenciar el Kaliu com espai de trobada per un perfil jove i 
jove-adult que fins ara no s’hi senten interpel·lats en aquest 
equipament juvenil  

Objectiu operatiu ◌ Promoure la dinamització d’una part de l’equipament juvenil 
mitjançant la licitació del bar ha través d’una Fundació Social.  

Descripció Tècnica  La Kantina donarà vida al bar del Kaliu i aquesta estarà un espai 
de trobada i d’espai intergeneracional. Aquesta instal·lació 
permetrà oferir un servei que fins ara no es prestava i que per tant, 
dificultava més que l’equipament juvenil fos un espai de trobada, 
de reunió i de promoure la comunitat entre les persones de Lliçà 
de Vall.  

Recursos 

Humans Regidoria de Joventut i treballadors de la fundació que gestioni la 
Kantina.  

Estructurals El Kaliu 

Econòmics  1.200€ 

Població destinatària 

A partir dels 12 anys.   

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut i la Fundació que gestioni el bar.  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que utilitzin la Kantina.  

Indicadors qualitatius Valoració de l’equip de joventut. 
Valoració dels participants 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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4.3. EIX 3: SUPORT EN L’EMANCIPACIÓ JUVENIL  

 

L'eix en suport a l'emancipació juvenil preveu generar accions dissenyades 

a l'evolució de les persones joves perquè aquestes puguin desenvolupar el 

seu projecte de vida en igualtat de condicions i acompanyar-les en totes 

les transicions cap a la vida adulta. Aquest eix té en compte les polítiques 

juvenils que tenen com a marc de referència els àmbits d’ocupació, educació formal, 

transició escola-treball, igualtat de gènere, salut i cohesió social. També cal destacar que 

un mateix programa pot desenvolupar-se diferent segons les especificitats de cada 

col·lectiu depenent l’edat i els interessos d’aquests.  

 

◌ Objectiu general:  

◌ Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a emancipar-

se cap a la vida adulta.  

 

◌ Objectius específics:  

◌ Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en matèria de 

educació, transició escola-treball i ocupació.  

◌ Oferir espais a les persones joves en matèria de educació.  

◌ Fomentar la mobilitat internacional de la població jove. 
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1. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

Projecte 3.1 Punt d’informació juvenil  

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat de les persones joves de poder accedir a aquella 
informació que els hi permeti desenvolupar el seu projecte de vida. 

Objectiu estratègic ◌ Oferir a les persones joves un servei integral d’informació, 
orientació, assessorament i acompanyament que permeti 
implementar projectes i activitats que tinguin en compte les 
transicions – educatives, laborals, residencials, familiars i 
ciutadanes. 

Objectiu operatiu ◌ Facilitar l’accés a la informació, l’orientació i l’assessorament 
en diversos àmbits a les persones joves de Lliçà de Vall. 

◌ Dissenyar material que incorpori tota aquella informació 
d’interès per a les persones joves sobre l’emancipació juvenil.  

Descripció Tècnica  El Casal de Joves el Kaliu oferirà un Punt d’Informació Juvenil què 
oferirà tota aquella informació d’interès a les persones joves. 
Aquesta informació ha de permetre l’apoderament de les persones 
joves i els processos de transició cap a la vida adulta. 

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  300€ 

Població destinatària 

Població de 12 a 16 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Regidoria de 
Joventut.  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Consultes realitzades per les persones joves.  
  

Indicadors qualitatius Valoració de l’equip de joventut. 
Valoració de les persones joves. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 

            

  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/
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3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

Projecte 3.2  Sales d’estudi al Kaliu 

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat de poder disposar d’un espai adaptat, del material 
necessari i d’un horari flexible per ha poder estudiar i fer treballs en 
grup.  

Objectiu estratègic ◌ Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les 
joves a emancipar-se cap a la vida adulta 

Objectiu operatiu ◌ Oferir espais a les persones joves en matèria de educació. 

Descripció Tècnica  El Kaliu oferirà dues sales d’estudi per cobrir les necessitats i 
demandes de les persones adolescents i joves.  
o Horari de matins: dimecres ,dijous i divendres de 10h a 14h. 
o Horari de tardes: de dilluns a dissabte de 16h a 20. 
 
El torn del matí està pensat per a majors de 16 anys, ja que els 
adolescents han d’estar a l’escola, i és per això que s’ofereix 
aquella franja horària als joves del municipi.  
Aquestes sales estan equipades amb tot el material necessari per 
a poder realitzar els deures i/o els treballs en grup.   

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  400€ 

Població destinatària 

Horari de matins: per a majors de 16 anys.  
Horari de tardes: de 12 a 18 anys.  

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Valoració de l’equip de joventut. 
Valoració de les persones joves. 

Indicadors qualitatius Vegades que s’utilitza les Sales d’estudi. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

Projecte 3.3 XARXA TET  

Servei responsable Regidoria de Joventut  

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

Objectiu estratègic ◌ Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les 
joves a emancipar-se cap a la vida adulta 

Objectiu operatiu ◌ Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones 
joves en matèria de educació, transició escola-treball i 
ocupació.  

◌ Habilitar mecanismes i metodologies i que faciliten el treball 
transversal entre els agents i que despleguen accions 
enfocades a la població jove. 

Descripció Tècnica  La finalitat de la Xarxa TET és poder facilitar una transició de 
qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, 
així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves que 
busquen una sortida formativa adient i professionalitzadora, que 
els ajudi a la seva incorporació al món laboral. Vetllar per l’equitat 
en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per tal 
d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del 
procés de transició entre l’educació i les primeres ocupacions. 
Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense 
excloure altres persones amb més oportunitats. Crear un espai 
d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional 
dels participants. Promoure la formació professionalitzadora de les 
persones joves com element facilitador de la inserció en el món 
laboral. Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les 
necessitats de les empreses i les competències del jovent. Implicar 
i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la 
millora de la convivència i de la cohesió social. Donar suport als 
tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la 
comarca per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del 
treball en Xarxa i propiciant l’intercanvia d’experiències. 

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu  

Econòmics  400€ 

Població destinatària 

Població de 12 a 16 anys. 

Treball transversal  

Agents implicats Joventut, Educació, Serveis Socials i SEOVT 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Sessions realitzades, agents implicats, acords establerts i acords 
impulsats 

Indicadors qualitatius Valoració tècnica dels agents implicats 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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3. SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

Projecte 3.4 Assessorament formatiu i laboral 

Servei responsable Regidoria de Joventut  

Justificació  Necessitat d’oferir informació i orientació en l’àmbit de treball 

Objectiu estratègic ◌ Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les 
joves a emancipar-se cap a la vida adulta. 

Objectiu operatiu ◌ Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones 
joves en matèria de educació, transició escola-treball i 
ocupació. 

Descripció Tècnica  Mitjançant un assessorament laboral dinamitzat per l’Oficina del 
Pla Jove i el SEOVT, podrem orientar a tots els nois i noies que 
necessitin informació pel que fa a l’orientació laboral i formativa. 
S’ha establert que les tècniques referents de cada projecte 
coincideixin en el mateix dia per tal de poder treballar 
coordinadament i derivar als adolescents i joves en aquell servei 
que més el pugui assessorar.  

Recursos 

Humans Equip de Joventut, Oficina del Pla Jove del Vallès Oriental i 
SEOVT. 

Estructurals El Kaliu 

Econòmics  2.000€ 

Població destinatària 

De 16 a 35 anys.  

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut, Oficina Jove del Vallès Oriental i SEOVT.  

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de joves que participa d’aquest projecte.  

Indicadors qualitatius Valoració dels joves que hi participen. 
Valoració de Regidoria de Joventut, Oficina Jove del Vallès 
Oriental i SEOVT. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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3.SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 

Projecte 3.5 Espai de recerca de feina  

Servei responsable Regidoria de Joventut 

Justificació  Necessitat de les persones en cerca de feina de poder utilitzar un 
espai adequat a les seves necessitat alhora de buscar feina.  

Objectiu estratègic ◌ Afavorir que les persones a l’atur puguin trobar feina.   

Objectiu operatiu ◌ Dotar d’un espai i amb els materials necessaris per a que les 
persones a l’atur tinguin accés a les eines necessàries per ha 
trobar feina.  

Descripció Tècnica  L’Espai de Recerca de Feina està adreçat a les persones que 
estan aturades i en procés de recerca de feina.  La sala està 
dotada amb diversos ordinadors, recursos materials i personal de 
l’àrea a disposició dels usuaris per resoldre qualsevol dubte 
relacionat amb la matèria. 

Recursos 

Humans Equip de Joventut. 

Estructurals El Kaliu 

Econòmics  500€ 

Població destinatària 

A partir del 16 anys.  

Treball transversal  

Agents implicats Regidoria de Joventut, Oficina Jove del Vallès Oriental i SEOVT. 

Avaluació 

Indicadors 
quantitatius 

Nombre de persones que accedeixen en aquest projecte.  

Indicadors qualitatius Valoració de Regidoria de Joventut, Oficina Jove del Vallès 
Oriental i SEOVT. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Difusió a través de les Xarxes Socials, PIDCES, cartellera i 
publicacions municipals.  

Calendari  
Gener Febrer  Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octubre Novem. Desem. 
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5. La sistematització  

La sistematització configura l’apartat final del PLJ; al llarg de les següents pàgines, es 

descriuran alguns criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les 

polítiques de joventut de la ciutat, com pot ser la participació continuada de joves i agents, 

o el desenvolupament d’actuacions que tinguin en compte les necessitats de les diverses 

franges d’edat. 

 

 

5.1. DESTINARIS 

 

Els destinataris del nou Pla Local de Joventut és el pilar essencial de les polítiques de 

joventut a Lliçà de Vall, és per això que s’ha fet l’aposta de canviar el nom de la regidoria 

per tal de canviar també, la perspectiva i obrir la diana de la població per a qui dissenyem 

aquestes estratègies. És per això, que la proposta que volem presentar és obrir el perfil de 

destinataris a qui pretenem donar resposta a les seves necessitat i per tant, no només 

cobrir la franja de les persones joves sinó també la dels i les adolescents del nostre 

municipi. Per tant, aquest  pla ha estat dissenyat per promoure unes polítiques de joventut 

entre les persones de 12 a 35 anys. 

 

Programes i projectes segons la franja d’edat 

 

Font de dades: dades i elaboració pròpia  

 

Podem concloure que aquest nou pla s’ha dissenyat tenint en compte els diferents perfils 

d’edat, i que per tant, està compensat pel que fa a cada franja d’edat.  
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5.2. TEMPORITZACIÓ 

 

El Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall s'executarà de l'any 2020 al 2024 aprofitant així el 

canvi de mandat. Els tres programes i els quinze projectes estan dissenyats perquè durin 

al llarg d'aquests anys, doncs són propostes estables i no són accions efímeres; tot i que si 

que es contempla l'opció de l'adaptació d'aquests projectes segons l'evolució d'aquests. 

Malgrat proposar molts projectes nous, en comparació al PLJ que deixem enrere, hem 

aprofitat el temps que hem dedicat al disseny d'aquest nou PLJ 2020 -2024 per posar-los 

en marxa i valorar la seva viabilitat i la resposta a la necessitat de les persones 

adolescents i joves.  

Les propostes que veureu a continuació tenen diferents trajectòries: 

◌ Projectes que es van realitzar en l’anterior PLJ. 

◌ Projectes que s’han desenvolupat durant el temps que s’ha fet la diagnosi i el disseny 

d’aquest nou PLJ. 

◌ Projectes nous que es duran a terme per primera vegada un cop s’hagi aprovat aquest 

nou pla.  

 

 

Temporització dels programes i projectes 
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5.3. RECURSOS 

 

Per tal de poder dur a terme aquest nou pla cal tenir present de quins recursos comptem i, 

en si fos el cas, dotar-lo dels recursos que hi puguin mancar per tal d’executar les accions 

previstes.  És per això, que en aquest apartat de recursos concretarem quin són aquells 

amb què podem comptar pel que fa als recursos humans i els recursos  infraestructurals. 

Per tal de poder dotar dels recursos necessaris per tirar endavant aquesta nova proposta 

en les polítiques de joventut, es proposa una nova estructura pel que fa a l’equip de 

joventut  

 

RECURSOS HUMANS 

◌ 1 Tècnic/a de Joventut a 37’5 hores 

◌ 1 Educador/a Social a 35 hores (estava a 25 hores) 

◌ 1 Dinamitzador/a a 35 hores (estava a 20 hores) 

◌ 1 Administrativa a 7 hores compartida amb el departament de Cultura. 

 

INFRAESTRUCTURALS  

El Casal de Joves el Kaliu és el nostre espai de referència per als nois i noies del municipi. 

Volem aprofitar la oportunitat que ha sorgit amb aquest nou PLJ per tal de dotar-lo de més 

contingut, i compartir-lo amb altres regidories i obrir-lo a la resta de la població sempre i 

quan, aquesta obertura no afecti a la dinàmica del Casal de Joves com a espai propi 

d’aquest col·lectiu. És per això, que serveis com el SEOVT s’ubicaran a l’equipament 

juvenil. Aquest espai compte amb els següents espais. 

◌ Ludoteca: espai on es troben els jocs de taula i la playstation.  

◌ Cuina: espai equipat per realitzar tallers de cuina.  

◌ Barra: la barra es licitarà perquè una fundació social la pugui gestionar.  

◌ Hall: espai de trobada on està ciutat el futbolí.  

◌ Sala Polivalent: espai diàfan que permet realitzar classes de ball, cedir-lo a entitats 

del municipi i organitzar-hi actes musicals i de gran format.  

◌ Despatxos equip de joventut: espais destinats al treball de joventut. 

◌ Despatx agents externs: sala que es cedeix a aquells agents externs, com el SEOVT 

o el tècnic del PPD.  

◌ Sala tallers: gran sala destinada a fer treballs en grup o tallers artístics.  

◌ Sala d’estudi i de recerca de feina: petita sala dotada de material informàtic per a la 

realització de deures i per buscar feina.  
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Aprofitant la nova aposta en programes i projectes, també ho farà l’horari de l’equipament 

juvenil que passarà d’obrir les tardes de 16:30 a 20h de dimarts a dissabte a fer el següent 

horari: 

 

 Matins: dimecres, dijous i divendres d’10:00 a 14h 

 Tardes: de dilluns a dissabte de 16h a 20h, menys divendres que   

tancarem a les 21h. 

Amb aquest canvi podem oferir més hores d’atenció directe i adaptar-nos a les necessitats 

dels adolescents i dels joves. Per així facilitar que l’equipament sigui un espai de trobada i 

de referència per tots aquells adolescents que pleguen de l’escola després de dinar i no 

cal que tornin a casa fins que el Kaliu obri les portes. A més a més, al oferir l’espai del matí 

per tots aquells joves majors de 16 anys per poder estudiar i buscar feina cobrir 

necessitats de persones que fins ara no ens era possible donar resposta.  
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5.4. PRESSUPOST I PLA FINANÇAMENT 

 

Aquest pla contempla una sèrie de polítiques de joventut i per tant, cal dotar-lo de recursos 

econòmics. Per fer-ho, el pressupost de l’Ajuntament de Lliçà de Vall ja contempla un 

programa amb diferents partides en el capítol 1. També es demanarà finançament a altres 

administracions públiques mitjançant la sol·licitud de subvencions.  

 

A continuació es detallarà el pressupost que aporta l’Ajuntament de Lliçà de Vall per tal de 

poder dur a terme els projectes d’aquest pla.  

 

PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT 2020 

CAPÍTOL  PARTIDA APLICACIÓ QUANTITAT 

1 337 2270609 
Dinamitzador/a juvenil i Educador/a 

social     60.000,00 €  

1 337 22706-- Treballs tècnics Programació Kaliu    16.000,00 €  

1 337 22706-- Treballs tècnics Programació + 18 anys    14.000,00 €  

1 337 226--- Material activitats      5.500,00 €  

1 337 22602 Publicitat i propaganda      1.000,00 €  

1 337 2270601 
Estudis i treballs tècnics en general 

(temps lliure)      3.500,00 €  

1 337 46502 Orientacions sociolaboral per a joves      2.000,00 €  

1 337 2270628 
Estudis i treballs tècnics. Casal Estiu 

(temps lliure)      1.000,00 €  

1 337 2260907 Societat General d'Autors        500,00 €  

1 337 22706-- Treballs tècnics Festa Major      5.000,00 €  

1 337 226-- Erasmus      2.500,00 €  

TOTAL   111.000,00 €  
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5.5. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA 

 

Amb aquest nou pla es pretén canviar la línia de treball que s'havia seguit fins ara, per tal 

de donar cobertura a unes altres necessitats de les persones joves i ampliar la perspectiva 

del col·lectiu amb qui treballem, és a dir, afegir els adolescents dins del disseny del pla i de 

les polítiques de joventut de Lliçà de Vall.  

 

LA INTERDEPERTAMENTALITAT 

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. De totes maneres, es promou i es vetlla 

per a una millor interdepartamentalitat. El treball entre els professionals de l’Ajuntament 

que treballen directament amb joves (Joventut, Benestar social, Educació, Cultura i 

Esports) funciona satisfactòriament quan hi ha una necessitat, puntual o de procés. Per 

altra banda, sense una periodicitat concreta, des d’Alcadia es convoca a una taula de 

coordinació tècnica en la que s’exposen tots els projectes municipals i es parla sobre tot 

allò que afecta a diversos departaments, entre altres, també qüestions que afecten 

directament als joves.  

 

LA INTERINSTITUCIONALITAT 

Tal com s’ha comentat més amunt, el tècnic del PPD, que pertany a la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Vall del Tenes, participa en el treball interdepartamental, tot i estar 

emmarcat en una altra administració. La relació de traspàs d’informació, col·laborativa i 

cooperativa entre aquest professional i els professionals dels equips de Benestar Social i 

de Joventut és molt fluïda.   

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de les professionals de joventut, 

promouen la coordinació entre els professionals de joventut de tota la comarca, mitjançant 

dos plenaris tècnics cada any i el treball amb grups sobre un tema concret (salut, 

equipaments juvenils, plans locals de joventut, etc).  

Diversos tècnics i tècniques del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona i de la 

Direcció General de Joventut donen suport, assessorament i formació als professionals 

que treballen a Lliçà de Vall en diversos temes relacionats amb les necessitats de cada 

moment (participació, inclusió, gènere, informació juvenil, projectes internacionals, etc).  

La Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut donen ajuts econòmics per al 

desenvolupament de projectes amb joves o per a joves.  

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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5.6. AVALUACIÓ 

 

Per tal de poder avaluar el PLJ es tindrà en compte els següents criteris que permetran 

extreure la informació necessària per tal de valorar l’execució del pla.  

◌ Criteri de realisme: són aquells criteris que permeten avaluar si els objectius 

plantejats responen realment a les necessitats detectades.  

◌ Criteri d’eficàcia: serveix per 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: verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de recursos 

possibles.  

◌ Criteri d’impacte del Pla: s’ha de valorar 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: Hem de comprovar 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. Per 

altra banda, els joves avaluaran els diferents programes, projectes i actuacions 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.  

o Avaluació per programes:  valoració de tots els aspectes de cada programa a 

la finalització d’aquests.  

o Avaluació anual: realitzar 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.  

o 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.  

 

 

  



 
 

P à g i n a  | 59 

 
 

5.7. COMUNICACIÓ 

 

La comunicació que farem servir des de la Regidoria d’Adolescència i Joventut  està 

protocol·litzada i coordinada amb l'Àrea de Comunicació de l'Ajuntament. Aprofitarem les 

publicacions com La Veu i l'Agenda que es fan arribar a tots els domicilis de Lliçà de Vall 

per poder fer arribar les polítiques de joventut i que coneguin aquest equipament.  

 

 
 

ÀREA DE COMUNICACIÓ 
DE LLIÇÀ DE VALL 

web de l'Ajuntament http://www.llissadevall.cat/  

instagram @ajuntamentdellissadevall 

Facebook Àrea de Comunicació Ajuntament 
Lliçà de Vall 

Agenda Publicació setmanal 

La Veu Publicació bimensual  

 
REGIDORIA 

D’ADOLESCÈNCIA I 
JOVENTUT  

Facebook Casal de Joves el Kaliu 

Instagram @ElKaliu 

PIDCES Dimecres a l'institut el Vern 

Pàgina web del Kaliu http://www.elkaliu.cat/  

 

 

Actualment Instagram és el mitjà de 

comunicació que utilitzem més, doncs és 

immediat i ens permet tenir una comunicació 

directa amb els adolescents, joves i les seves 

famílies. Tenim moltes persones que 

segueixen el nostre compte, factor que facilita 

que la nostra informació arribi a força gent i 

que diferents entitats del municipi ens 

demanin que compartim actes i informacions 

que poden ser d’interès per als nois i noies del municipi.  

 

 

http://www.llissadevall.cat/
http://www.elkaliu.cat/

