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Formació 

Ampliar l'oferta dels Cicles Forma�us

Ampliar l'oferta de modalitats de Batxillerat

PFI adaptat a la realitat del mercat laboral local

Potenciar el treball per projectes als centres educa�us

Disminuir la càrrega de treball dels i les alumnes 

Instal·lar aire condicionat als centres educa�us

Permetre anar amb major freqüència al lavabo dels centres educa�us 

a l'es�u

Transició-Escola-Treball

Incrementar l'orientació acadèmica i laboral 

Orientar i acompanyar sobre el futur forma�u amb anterioritat a l'ESO

Consolidació d'un espai referent en l'orientació acadèmica i laboral 

amb una persona professional 

Espai al TOC amb informació acadèmica i ofertes de feina

Crear un mapa de recursos forma�us del territori

Ocupació

Augmentar la informació bàsica sobre drets laborals a la població jove

Crear espais de mediació empresa-treballador/a en cas de conflictes 

laborals o incompliments legals

Augmentar l'horari d'atenció al públic de la Piqueta 

Millorar la comunicació que es realitza sobre la Piqueta i el 

coneixement que tenen els joves sobre la mateixa 

Donar una atenció especialitzada a aquelles persones joves amb un 

nivell de formació alt

Salut

Habilitar pa�s oberts

Ampliar les ac�vitats espor�ves

Incrementar l'oferta espor�va 

Fomentar l'esport femení 

Ampliar les pistes espor�ves de lliure accés

Ampliar el Skatepark 

Habilitar un espai i un referent als ins�tuts i al metge, per a la 

consulta i informació de conductes de risc 

Crear actuacions per a la prevenció del Bulling 

Crear actuacions pel treball de salut emocional

Fer més xerrades  sobre el consum de drogues

Fer més xerrades sobre salut alimentària

Realitzar xerrades sobre hàbits saludables més pràc�ques, 

interac�ves, realistes i dinàmiques, dirigides per persones pròximes 

als i les joves i que aquestes esdevinguin referents de consulta i 

acompanyament

Ampliar personal a les urgències mèdiques

Crear servei de ginecologia

Crear una tarda jove de salut sexual

Des�nar més recursos al treball de carrer per a la prevenció de 

consum de drogues

Arreglar el Skatepark 

Habitatge
Crear un programa d'habitatge jove

Més difusió i potenciació dels serveis de l'oficina d'habitatge
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Par�cipació

Comunicar millor les ac�vitats que es realitzin

Crear dues línies de Nervi Jove, una per a menys de 20 anys i l'altre de

més, per tal de facilitar la par�cipació del segon grup

Potenciar la comunicació online de les ac�vitats que es desenvolupen 

i els serveis que s'ofereixen, una comunicació real i directe 

Augmentar la comunicació als centres educa�us

Habilitar més espais per en�tats que no en tenen de propis

Augmentar la par�cipació i visualització de les en�tats

Espai de decisió juvenil per a Festa Major

Millorar la relació entre l'Ateneu Molí d’en Ral i l'Ajuntament per tal 

de que pugui es desenvolupar el seu projecte

Cultura i oci

Més actuacions de DJ's per a les persones joves

Nits de cinema setmanalment o bimensual

Més ac�vitats dirigides als i les joves a Festa Major

Augmentar l'oferta de concerts gratuïts

Augmentar l'oferta d'ac�vitats i oci nocturn

Un espai d'oci nocturn polivalent 

Obrir el TOC els caps de setmana amb ac�vitats d'oci alterna�u

Augmentar la comunicació ins�tucional que es realitza sobre les 

en�tats culturals i d'oci

Oferir classes sobre temes culturals a preus econòmic (per exemple 

ball)

Foment de la cultura per a joves (oferint descomptes per exemple)

Habilitar un espai de teatre 

Club Jove obert a 4t d'ESO

Cohesió social

Ampliar el transport públic i que sigui més econòmic

Transport urbà a les urbanitzacions a un preu econòmic

Transport urbà a les urbanitzacions els caps de setmana

Autobús nocturn

Grup de treball amb joves i regidors/es de la línia UAB (Moià, Sant 

Quirze, Sant Feliu Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i 

Palau-solità i Plegamans)

Piscina a preus més econòmics 

Crear un mercat d'intercanvi 


