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INTRODUCCIÓ 

 

El Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui pel període 

2017-2021 és el document que recull les línies estratègiques, 

els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les 

polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es 

tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar 

els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una 

resposta eficient a les necessitats de la població jove de la 

municipi. 

Per tant, el Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un 

document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com veurem a continuació, s’han tingut en compte 

dades quantitatives i qualitatives a través de les quals hem obtingut una visió general de les 

problemàtiques, les necessitats i les expectatives dels i de les joves de la municipi. En segon lloc, i 

gràcies a aquesta informació recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les actuacions que des 

del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys. 

Cal mencionar, a més, que qualsevol pla estratègic s’ha de basar en una priorització dels aspectes 

que es volen treballar, donat que els recursos són sempre limitats i les característiques específiques 

del municipi poden fer que determinats temes siguin considerats més prioritaris. En aquest sentit hem 

de tenir en compte que l’elaboració d’aquest Pla s’ha desenvolupat entre setembre de 2016 i 

setembre de 2017, amb la qual cosa tota la informació que s’hi recull està molt vinculada a aquest 

període. No obstant això, el document contempla mecanismes d’avaluació i actualització, destinats a 

valorar-ne el desenvolupament i adaptar-lo a la realitat canviant. 

El Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui pel període 2017-2021 s’ha estructurat en dues parts, 

la diagnosi i el disseny, que han sigut elaborades tenint en compte aportacions tècniques i la 

participació de les persones joves, així com d’altres agents vinculats al desenvolupament de les 

polítiques de joventut. 

 

1) Fase de diagnosi: la diagnosi del Pla ens ha permès conèixer quina és 

la realitat de les persones joves del municipi en el moment d’elaborar el 

document. Per una banda s’ha realitzat una anàlisi quantitativa a través de 

diverses fonts estadístiques, de les quals cal destacar l’Institut d’Estadística 

de Catalunya (Idescat), el Cens de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), 

o el Programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, entre d’altres. Aquesta 

informació ha estat complementada amb l’elaboració d’una enquesta i 3 grups de discussió 

amb persones joves, fet que ens ha permès incorporar l’anàlisi qualitativa al document. De la 

mateixa manera, s’han dut a terme dues sessions amb professionals de diversos serveis de 

l’Ajuntament que realitzen actuacions per a persones joves.  

La diagnosi també incorpora una descripció de les polítiques de joventut del municipi, tant 

d’aquelles que són liderades des del propi Servei de Joventut, com les que es desenvolupen 
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des d’altres departaments, ja que aquestes també són part fonamental i transformadora de la 

realitat juvenil de la municipi. 

 

2) Fase de disseny: el disseny és la segona fase del document, 

al llarg de la qual es descriuen les línies estratègiques i les 

actuacions que al llarg dels pròxims anys es realitzaran en matèria 

de joventut. Aquesta part del Pla ha estat desenvolupada gràcies 

a una intensa feina de l’equip tècnic del Servei de Joventut, en la 

qual s’han definit les prioritats d’actuació del Pla i s’han ordenat i 

dissenyat els projectes i actuacions concretes pels pròxims quatre 

anys. Per a fer aquesta tasca, s’han tingut molt en compte les necessitats detectades durant 

la diagnosi, així com les propostes de millora que s’han pogut recollir durant el Fòrum Jove i 

el Vespre Jove del disseny, uns espais de debat on persones joves, entitats juvenils i agents 

pogueren intercanviar opinions i plantejar propostes de millora de les polítiques de joventut al 

llarg dels pròxims anys.  

De la mateixa manera, es comptà amb la intervenció dels professionals del Servei de Joventut, 

així com amb la dels representants polítics per definir les línies d’actuació del període de 

vigència del document.  

 

Com hem vist doncs, la participació de les persones joves, així com la de la resta d’agents vinculats 

a la realitat juvenil i al desenvolupament de les polítiques de joventut, ha estat un pilar fonamental en 

l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut. Volem, per tant, mantenir canals i espais de participació 

durant el període d’implementació i l’avaluació del document, ja que entenem que les polítiques de 

joventut han de ser construïdes de manera conjunta entre l’administració, les persones joves i els 

diversos agents del territori. 

El Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui s’ha elaborat tenint en compte les diverses realitats 

del municipi, així com els diferents perfils de col·lectius de joves. A través de les dinàmiques 

participatives i de les enquestes impulsades s’ha procurat recollir i plasmar aquesta diversitat. Per 

altra banda, a l’hora d’elaborar aquest Pla s’ha tingut en compte diversos aspectes socioeconòmics 

que van més enllà de l’àmbit municipal, però que des d’aquest es poden treballar. En conseqüència 

precisament d’aquesta situació econòmica, els recursos limitats de l’Ajuntament han propiciat que 

aquest Pla s’orienti a optimitzar l’ús de les eines disponibles i a generar actuacions que siguin realistes 

i eficients.  

Aquest document s’ha elaborat tenint com a objectiu, generar el màxim consens possible entre les 

persones i organitzacions vinculades a la població jove de Caldes de Montbui o al desenvolupament 

de les polítiques de joventut. És necessari impulsar i consolidar aquest acord social ampli per a definir 

unes pautes estratègiques i uns objectius comuns.  

L’elaboració del Pla Local de Joventut ha comptat amb la participació de 500 persones (400 persones 

han participat en la diagnosi i més d’un centenar en la fase de disseny del Pla).  
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JUSTIFICACIÓ 

 

La joventut és una etapa vital que compta amb un seguit de característiques i necessitats 

específiques, moltes d’elles essencials a l’hora de configurar la vida adulta de l’individu. És en aquest 

sentit que es requereixen un seguit d’actuacions enfocades també a aquestes necessitats concretes. 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020), document que prenem com a 

referència a l’hora d’elaborar aquest Pla Local, presenta dues definicions de joventut, una primera de 

caràcter declaratiu, i una segona de caràcter operatiu. 

A la definició declarativa, es planteja la joventut com un període del cicle vital caracteritzat pels 

següents elements: 

 Es produeixen un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i 

ciutadanes- que fan que l’individu passi d’una situació de dependència a un estatus autònom. 

 La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida, és un moment d’oportunitats 

i presa de decisions. 

 En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans. 

 Des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir com un col·lectiu destinat 

a tenir un paper protagonista en el canvi social. 

 Per últim, la joventut és un període de construcció de les identitats personals i col·lectives. 

 

S’han tingut en compte tots aquests elements a l’hora de desenvolupar la diagnosi del Pla Local de 

Joventut de Caldes de Montbui. Malgrat això, a l’hora de dur a terme determinades anàlisis (sobretot 

de caràcter quantitatiu) és necessària una conceptualització més acotada i restringida de la joventut, 

per aquest motiu és útil recórrer a la definició operativa que planteja el PNJCat 2020, on s’especifica 

que “quan es vol delimitar la joventut com a període del cicle vital s’acostuma a fer a través de l’edat. 

La Llei de polítiques de joventut de Catalunya recull un interval d’edat dels 16 als 29 anys, i ja compta 

amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser 

oberts en les fronteres de l’edat.  

Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJC manté la referència de 16 a 29 anys, tot i que 

deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on 

es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la intervenció. 

Prenent aquesta definició com a referència, i tenint en compte la flexibilitat que ofereix, a l’hora de 

desenvolupar aquest Pla Local hem treballat fonamentalment amb la població d’entre 15 i 29 anys (la 

majoria de dades estadístiques les trobem segregades en grups quinquennals), si bé en alguns casos 

aquesta franja d’edat s’ha ampliat dels 12 als 14 anys i dels 30 als 34, ja que és important tenir en 

compte a les persones que passaran a formar part de la població jove al llarg dels pròxims anys, així 

com aquelles que l’estan abandonant, però que encara mantenen característiques de vida que molt 

sovint són similars al de persones més joves (un fenomen que, a més, s’ha accentuat a causa de la 

situació conjuntural). 

Com hem vist, la joventut és una etapa, fonamentalment, de transició i transformació, durant la qual 

es comença a dibuixar la vida adulta de les persones. Les oportunitats de desenvolupament de les 

persones joves estan estretament vinculades amb el seu context social, econòmic, cultural, etc. Tot 
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un seguit d’elements interrelacionats entre si i que poden esdevenir factors de desigualtat, 

condicionant o dificultant l’èxit en aquests processos de transició vital. La crisi econòmica ha 

accentuat les desigualtats en el conjunt de la societat, sent la població jove un dels col·lectius més 

afectats per aquest context. Així doncs, l’elevat atur juvenil, la precarietat laboral, les dificultats a 

l’hora d’accedir als estudis superiors, l’augment de l’edat d’emancipació, etc., són només algunes de 

les problemàtiques que al llarg dels últims anys s’han vist agreujades per bona part dels i de les joves. 

En aquest sentit, les polítiques públiques han de desenvolupar un paper transformador essencial a 

l’hora de revertir o pal·liar aquestes situacions de desigualtat.  

Per altra banda, entenem a les persones joves com a un element central de la vida en comunitat, un 

col·lectiu que, com hem mencionat, es troba en un procés d’assimilació i construcció dels seus rols 

ciutadans, i que per tant ha de ser també recolzat en aquest període d’apoderament i d’incorporació 

en la vida cívica de la municipi. La construcció d’una ciutadania activa, cohesionada i crítica és un 

element fonamental a l’hora d’assolir majors cotes de llibertat i d’igualtat, i en aquest sentit les 

actuacions desenvolupades des del Servei de Joventut han d’estar destinades a impulsar o reforçar 

iniciatives encarades al foment d’aquest paper actiu de les persones joves en la societat. 

Tenint en compte aquests elements, així com els criteris de priorització que s’han mencionat 

anteriorment, a l’hora d’elaborar aquest Pla Local de Joventut, hem assenyalat dos eixos d’actuació 

prioritaris.  

 

 

 Acompanyament Jove: entenem l’acompanyament com totes aquelles actuacions 

realitzades des de l’administració local de Caldes de Montbui destinades a acompanyar, oferir 

recursos, orientar i assessorar a les persones joves en els processos de transició cap a la vida 

adulta. De manera més concreta, aquest eix d’actuació està centrat en els àmbits de la 

formació i l’ocupació, sense deixar de banda altres elements importants en aquests processos 

de transició, com poden ser l’habitatge, la salut o la mateixa transició-escola-treball.  

 

L’assessorament i l’orientació de les persones joves en aquests àmbits és un dels aspectes 

de les polítiques de joventut que al llarg dels últims anys s’han treballat des del Servei de 

Joventut, així com des d’altres departaments municipals. En aquest Pla Local de Joventut, 

hem considerat oportú analitzar el funcionament d’aquestes actuacions i adaptar-les a les 

necessitats i a la realitat actual de les persones joves.  

 

L’eix de l’acompanyament està destinat a garantir un accés igualitari al sistema educatiu i al 

mercat laboral, a oferir assessorament relacionat amb els itineraris formatius, així com a dotar 
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de recursos als joves que han abandonat prematurament els estudis, tant encarats a la 

reincorporació d’aquests al sistema educatiu reglat, com a la millora de les seves habilitats 

professionals. De la mateixa manera, des d’aquest eix cal seguir treballant per a fomentar 

l’accés dels i de les joves a la feina, dotant-los d’eines per a millorar la seva ocupabilitat, 

assessorant-los i orientant-los en el procés de recerca d’ocupació, etc. 

 

 Dinamització Jove: en aquest eix s’han tractat aquells elements vinculats al paper de les 

persones joves en el si de l’espai públic i de la vida en comunitat. S’han tingut en compte 

àmbits com el de la participació i l’associacionisme i el de l’oci i la cultura, així com el de la 

cohesió social, en el qual s’han treballat temes com la mobilitat.  

 

La intervenció de les persones joves en la vida comunitària de la municipi compta amb un 

potencial de transformació social que cal recolzar i facilitar des de l’administració. 

L’associacionisme juvenil, així com la intervenció de les persones joves en els processos de 

presa de decisions, són elements que contribueixen a reforçar la salut democràtica al municipi 

i al desenvolupament d’una joventut activa i compromesa amb la transformació social. De la 

mateixa manera, la participació suposa, per l’individu, l’adquisició d’un seguit de 

competències i habilitats socials que poden enriquir el seu creixement personal, en molts 

àmbits de la seva vida. La cultura i oci fonamenten bona part del lleure personal entre les 

persones joves, i també esdevé un canal essencial per encaminar les iniciatives participatives 

de la població jove. Per últim la cohesió social és quelcom imprescindible per poder articular 

efectivament les polítiques de joventut, paral·lelament aquest àmbit aglutina els aspectes 

vinculats amb la mobilitat.  
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1. LA DIAGNOSI 

La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Local de Joventut, ja que aporta informació 

sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de propostes d’acció del PLJ. La 

tasca fonamental de la diagnosi és la de conèixer la realitat juvenil del municipi, una realitat sovint 

complexa i diversa, que cal analitzar i comprendre per tal de saber quines són les principals 

necessitats, problemàtiques, demandes, expectatives, aspiracions, etc. dels i de les joves de la 

municipi. Així doncs, la diagnosi del Pla Local de Joventut ens permet recollir tota aquella informació 

que després ens servirà per a planificar i desenvolupar unes actuacions adequades pels i les joves 

de Caldes de Montbui.  

 

La diagnosi parteix d’un plantejament previ, que ha 

configurat el conjunt de l’equip de joventut, i que estructura 

la base sobre la qual s’ha treballat. Posteriorment, hem 

desenvolupat l’anàlisi de la realitat juvenil, en la qual hem 

definit quina és la situació dels i les joves de Caldes de 

Montbui. Per la seva banda, l’anàlisi de les polítiques de 

joventut ha estat útil per determinar quines són les accions 

que s’estan desenvolupant en matèria de joventut des de 

l’Ajuntament. Les conclusions d’aquests dos últims 

apartats, ens ha permès determinar quines són les 

principals necessitats juvenils que ens serviran per a 

l’elaboració de les línies estratègiques del Pla Local de 

Joventut 2017-2021. 

 

1.1. PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI 

 

El tret de partida per a la renovació del Pla local de Joventut ha estat el plantejament de la diagnosi. 

Aquest plantejament ens ha servit per posar les bases de l’anàlisi identificant els àmbits prioritaris i 

d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi en la fase de diagnosi.  

 
Àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques de joventut 

Com s’ha exposat prèviament, s’estableixen dos àmbits prioritaris en la diagnosi del PLJ, 

l’acompanyament jove i la dinamització jove, el primer eix engloba els àmbits de la formació, 

l’ocupació, la transició-escola-treball, la salut i l’habitatge, i es prioritza l’acompanyament de la 

persona jove en aquests àmbits, per tant el servei de joventut i els altres serveis que treballen per a 

la població jove, no s’entenen com a mers distribuïdors d’informació o recursos, sinó que entenen 

que l’acompanyament de la persona jove en les transicions que marquen el pas de la joventut a la 

vida adulta és essencial.  

Per altra banda la dinamització jove, comprèn els àmbits de la participació, la cultura i oci i la cohesió 

social. Caldes de Montbui és un municipi ric en vida associativa i cultural, des del servei de joventut 

així aquests recursos i dinamitzen a la població juvenil per tal de que en faci un ús.  

ANÀLISI DE 
LA REALITAT 

JUVENIL

ANÀLISI DE 
LES 

POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT

CONCLUSIONS
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1.2. ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI 

 

La metodologia desenvolupada per dur a terme aquesta diagnosi no ha treballat els diferents apartats 

com a compartiments estancs, sinó que aquest treball ha anat interrelacionant els diferents aspectes. 

La participació dels i les joves es presenta com un dels fonaments principals de la metodologia 

plantejada en aquesta diagnosi.  

 

 

Amb l’objectiu de recollir una informació el màxim de precisa possible, s’ha fet ús de fonts 

quantitatives i qualitatives, mitjançant les quals ha estat possible obtenir una visió general de la 

situació de les persones joves i un seguit de perspectives més subjectives, fruit de les aportacions 

realitzades per les mateixes persones joves de la municipi. Les dades quantitatives s’han obtingut de 

diverses fonts estadístiques, les principals de les quals són l’Idescat, el Cens 2011 de l’INE i el 

Programa Hermes de la Diputació de Barcelona, entre d’altres. Sempre que ha estat possible, s’ha 

fet ús de les dades més recents disponibles a l’hora de realitzar l’estudi. Com es pot observar, una 

de les fonts consultades és el Cens de l’INE realitzat l’any 2011, cal mencionar que les dades del 

Cens ens ofereixen informació rellevant relacionada amb àmbits com la formació i l’ocupació, una 

informació que difícilment es pot trobar en cap altra font. Per aquest motiu, hem considerat oportú 

incorporar-les malgrat que l’últim Cens es va realitzar l’any 2011. 

Pel que fa a la informació qualitativa, aquesta ha estat obtinguda de les diverses sessions 

participatives que s’han realitzat amb persones joves de la municipi, així com de les dinàmiques fetes 

amb altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut, com poden ser tècnics 

de diversos serveis municipals. També s’han elaborat i difós una enquesta a través de les quals els i 

les joves han pogut aportar el seu punt de vista sobre la realitat de Caldes de Montbui, i que 

complementen la informació dels grups presencials de discussió.  
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L’enquesta va comptar amb una participació de 338 casos vàlids, un nombre considerable si es té en 

compte la quantitat de joves al municipi, ja que suposa aproximadament un 11% del grup de 12 a 29 

anys.  

Per la seva banda, per completar l’anàlisi de la realitat juvenil al municipi, s’han incorporat les 

actuacions que actualment es realitzen des de l’Ajuntament dirigides a persones joves, tant les 

liderades des del Servei de Joventut com les impulsades des d’altres serveis o departaments, però 

que volen tenir una incidència directa sobre aspectes de la vida de les persones joves. De la mateixa 

manera, amb les dades disponibles s’ha pogut realitzar una anàlisi de l’evolució 

de les polítiques de joventut al llarg de les últimes dècades. 

La següent taula mostra les diverses accions participades que s’han realitzat en 

el marc de la diagnosi del Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui, el recompte 

de cada una de les accions i les persones participants en cada una d’aquestes 

accions. 

 

Taula 1: Accions desenvolupades a la Diagnosi del PLJ  

Acció Recompte Persones participants 

Sessions de treball amb tècnics/es 2 sessions 24 persones 

Sessions de treball amb joves 3 sessions 35 persones 

Enquesta Jove Enquesta Jove 2017 338 persones 

Fitxes a Tècnics i Tècniques  7 Serveis 10 persones  

 

A continuació, es presenta una taula resum de les principals actuacions que s’han realitzat en el marc 

del desenvolupament de la diagnosi d’aquest Pla Local de Joventut. Cal mencionar que, més enllà 

de les actuacions incorporades a la taula, la continuada tasca coordinada de l’equip tècnic de Joventut 

ha esdevingut fonamental a l’hora de desenvolupar aquest Pla Local de Joventut. 

Taula 2: Cronologia de les accions desenvolupades a la Diagnosi del PLJ  

Data Acció 

05/09/16 1a reunió de coordinació 

22/09/16 Sessió de plantejament de la diagnosi 

02/03/17 2 grups de discussió amb joves de menys de 17 anys 

06/03/17 Sessió amb tècnics  

03/04/17 Activació de l’Enquesta Jove online 

04/04/17 Grup de discussió amb  joves de 16 a 25 anys 

26/04/17 Desactivació dinamització de l’Enquesta Jove online 

01/06/17 Reunió aportacions a la diagnosi 
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1.3. SÍNTESI DE LA DIAGNOSI 

 

La diagnosi ha estat un extens recull de diversos elements importants per entendre la realitat de les 

persones joves de Caldes de Montbui. Els resultats complets es poden consultar al document 

específic de diagnosi, si bé aquí hem volgut fer una síntesi de les principals conclusions extretes 

d’aquest document. 

Per una banda, al llarg de les següents pàgines s’ha realitzat un recull de les principals necessitats 

de la població jove del municipi, fent esment a dades quantitatives (tractament de dades 

estadístiques, recerca documental, etc.) i qualitatives, obtingudes sobretot de les sessions de debat 

realitzades amb joves i de les enquestes. Per l’altra banda, ens hem centrat també en les polítiques 

de joventut que actualment es realitzen des de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb la finalitat de 

detectar quines són les necessitats a les quals s’està donant resposta i a quines no 

L’objectiu final de la diagnosi és poder donar resposta a les prioritats en els àmbits focalitzats, per tal 

de definir programes i actuacions i així plantejar recursos d’acord a les demandes i necessitats de la 

realitat actual i prevista per als pròxims anys dels i les joves del municipi. 

 

Context, trets sociodemogràfics i realitat territorial 

Caldes de Montbui és un vila termal situada a la comarca del Vallès Oriental, entre els massissos de 

Sant Llorenç de Munt i el Montseny, al peu de la muntanya del Farell i a la vall de la Riera de Caldes, 

que travessa el municipi de nord a sud. Gràcies a l’aflorament d’aigües termals, el municipi gaudeix 

d’una condició privilegiada que ha influït molt en el seu desenvolupament urbanístic i en el seu llegat 

històric, tradicional i cultural. 

Situat a l’extrem de la comarca amb el Vallès Occidental i amb una superfície de 37,92km2, limita al 

sud amb Lliça d’Amunt i Palau-Solità i Plegamans; a l’est amb Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i 

Riells; al nord amb Sant Feliu de Codines, Gallifa i Sant Llorenç Savall; i a l’oest amb Sentmenat. 

Caldes de Montbui compta amb una població de 17.098 persones (any 2015) i una densitat de 

població (de 457 habitants/km2) semblant a la del conjunt de la comarca del Vallès Oriental. Durant 

els primers deu anys del segle XXI, la població calderina ha crescut de manera ininterrompuda, des 

del 2012 fins a l’actualitat, aquest creixement s’ha estabilitzat. 

 

La realitat juvenil i les  polítiques de joventut  

Les polítiques de joventut a Caldes de Montbui són liderades pel Servei de Joventut del municipi. Les 

polítiques de joventut s’orienten a les persones d’entre 12 i 29 anys.  

El Toc és l’equipament de referència del Servei de Joventut, 

esdevenint un punt de trobada per a persones joves calderines. Des 

d’aquest espai s’ofereixen diverses activitats: espai d’estudi, espai de 

connexió a internet, dinamització d’activitats, etc. A banda d’aquest 

equipament juvenil cal destacar l’existència de projectes que 

descentralització del servei de joventut: les actuacions que es realitzen a l’Institut i el projecte Aire 

d’educadors de carrer.  
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El Servei de Joventut està conformat per un equip de professionals amb una llarga trajectòria en les 

polítiques de joventut; hem pogut constatar la referència entre els diferents col·lectius de joves i 

agents d’aquests professionals al llarg del procés participatiu desenvolupat en el marc d’aquesta 

diagnosi. Malgrat la professionalitat de les persones integrants de l’equip de joventut es consideren 

mínims els recursos humans existents per al desenvolupament de les actuacions en matèria de 

polítiques de joventut.  

 

Acompanyament Jove 

Formació 

Caldes de Montbui compta amb menor percentatge de població amb titulació de tercer grau que la 

província de Barcelona i Catalunya, destaca per tenir més percentatge de persones amb titulació de 

segon grau. La taxa d’avaluació dels alumes de 4t de l’ESO del curs 2014-2015 va ser del 83,2% i la 

taxa de graduació pel mateix curs representa el 93,9%, la primera dada és inferior a l’índex del Vallès 

Occidental i de Catalunya i la segona dada és superior.  

La gran majoria de joves participants als grups de discussió tenen previst seguir estudiant més enllà 

de l’educació obligatòria i els estudis de Batxillerat, consideren que l’oferta formativa post-obligatòria 

s’ajusta a les necessitats del mercat laboral local, tot i això destaquen que la oferta formativa és 

limitada, per altra banda les persones tècniques de l’Ajuntament consideren que aquesta oferta és 

correcta. Hi ha consens a l’hora de detectar mancances en l’orientació formativa tant entre joves com 

entre agents, es considera que s’hauria de millorar el seguiment de trajectòries formatives de les 

persones joves. Es posa de relleu la importància de la figura del psicopedagog/a als centres eductius, 

tot i que es considera que és insuficient per a l’atenció en ambdós centres del municipi.Es considera 

que s’hauria de facilitar l’adaptació del professorat a les necessitats de la població jove. Es destaca 

el paper dels educadors de carrer i l’escola d’adults valorant-se positivament les tasques 

d’acompanyament a la formació professional.   

A partir de l’Enquesta Jove s’extreu que bona part dels i les participants tenen elevades expectatives 

formatives; els hi agradaria assolir els estudis màxims de tercer grau (doctorat, postgrau o màster o 

grau universitari). A l’hora de consultar dubtes sobre aspectes vinculats a la formació, les vies 

d’informació principals entre la població jove són: preguntar a familiars, consultar a internet, a 

tutors/res, amigues i amics. Per tal de millorar aspectes relatius a la formació les persones participants 

a l’enquesta consideren que s’haurien de potenciar les beques i ajuts per a la formació i millorar la 

qualitat de l’ensenyament als instituts. També s’indica que des de l’Ajuntament s’haurien de realitzar 

més xerrades sobre diverses temàtiques, realitzar més orientació acadèmica i incrementar el suport 

a l’alumnat: hàbits d’estudi o amb els continguts de la formació.  

La regidoria de joventut de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, realitza el projecte Punt d’Enllaç als 

centres d’educació secundària on es col·labora sobre aspectes pedagògics, es proposen accions i 

activitats relacionades amb el món acadèmic i laboral, es realitzen tallers, xerrades, dinàmiques i 

activitats dirigides a alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Es dinamitza a alumnes dins i fora 

dels centres, fomentant la seva participació i formant-los, donant a conèixer el TOC, etc.  
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Des d’altres serveis es destaca la tasca realitzada des del Servei d’Educació amb el projecte ‘Anem 

al Teatre’ on es treballa a partir del teatre i el debat la identitat, la pressió de grup, la presa de 

decisions, l’amistat, l’amor, el sexe, el consum de tabac i alcohol, les xarxes socials, etc. També es 

col·labora amb el Campus Ítaca, dirigit a alumnes de 3r de l’ESO amb bones capacitats però 

desmotivats per seguir estudiant o alumnes de Batxillerat amb molt bon rendiment però amb dificultats 

socioeconòmiques. Es realitza el projecte Alfil dirigit a alumnat de 3r de l’ESO amb dificultats en 

l’aprenentatge, desmotivació, perill d’absentisme acadèmic i que precisen adaptacions curriculars. 

També es realitza el projecte ENCERT per a joves nouvinguts on es treballa la llengua catalana, 

l’hàbit d’estudi, suport amb els deures, etc. D’aquests projectes es valora la capacitat de respondre a 

les necessitats dels i les joves amb l’objectiu d’afavorir l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats, per 

altra banda es destaca la necessitat de potenciar el treball transversal amb d’altres serveis municipals. 

El servei de l’Escola d’Adults també treballa en l’àmbit formatiu al municipi. Es realitzen les formacions 

per a la preparació de les proves d’accés a CFGM i per obtenir el títol de Graduat en Educació 

Secundària, s’exposa que a l’Escola d’Adults li manquen recursos per atendre als i les joves amb 

necessitats específiques com addiccions, situacions familiars d’exclusió, desmotivació, etc. Cal 

destacar que des dels projecte AIRE_EC, educadors de carrer, es realitza acompanyament a les 

persones joves de forma individual i específicament es realitza orientació en matèria d’itineraris 

formatius i laborals. A més des d’aquest projecte es treballa per a l’apropament dels i les joves a 

l’espai jove, impulsant l’apropament d’aquests joves al servei.  

Ocupació 

L’atur en la població jove ha augmentat considerablement com a conseqüència de la situació 

conjuntural des de l’any 2008. Aquestes taxes d’atur han afectat notablement més a la població 

d’entre 16 a 24 anys. Tot i aquesta situació general els i les joves de Caldes de Montbui presenten 

unes taxes d’atur que es troben per sota de les taxes d’atur de la província de Barcelona i del Vallès 

Oriental pel mateix grup d’edat.  

El principal sector econòmic a Caldes de Montbui són els serveis amb un 70%, seguit de la indústria  

el qual es situa 8 punts percentuals per sobre del percentatge de la província de Barcelona, 

posteriorment el sector de la construcció el qual té el mateix percentatge que a la comarca i finalment 

l’agricultura que es situa 2 punts percentuals per sobre la comarca i la província.   

Els i les joves exposen que hi ha manca d’ofertes laborals al municipi i les ofertes disponibles són 

precàries, informals en moltes ocasions o en condicions laborals precàries. La percepció sobre les 

ofertes laborals disponibles, són aquelles vinculades als bars, restaurants, petits i grans comerços, 

polígons industrials, classes de repàs o canguratge. La Piqueta (servei local d’ocupació) es conegut 

entre el perfil de joves de més edat i el programa de Garantia Juvenil presenta un alt grau de 

desconeixement per part dels i les joves assistents a les sessions participatives.  

A partir de l’Enquesta Jove s’extreu que el 45% de la mostra (la qual cal destacar que és 

especialment jove) ha rebut assessorament laboral a partir de familiars, tutors/ess, al TOC, a la 

Piqueta o finalment a través dels educadors de carrer. Les persones joves consideren que s’hauria 

de millorar la promoció de llocs de treball jove i millorar la informació i assessorament per trobar feina. 

El 90% de la mostra desconeixen el programa de Garantia Juvenil. 

Des del punt de vista tècnic es valora la feina realitzada des de la Piqueta, ja que es considera que 

l’oferta s’adapta a les necessitats del municipi, també es valora el Club de feina + 16 i els cursos que 

es realitzen, com el curs de cambrers/es o el de monitor/a de lleure educatiu. Tot i això les elevades 

taxes d’atur, la crisi econòmica i les reduccions ens els pressupostos de l’administració pública donat 
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el context esdevingut, dificulten el treball tècnic. Per tant es necessari, des del seu punt de vista, 

millorar l’acompanyament, ampliar els recursos per a joves, procurar més implicació entre els i les 

joves i facilitar la inscripció al programa de Garantia Juvenil. El servei AIRE_EC també realitza treball 

en les habilitats i competències per a la recerca de feina o inserció laboral entre les persones joves 

del medi obert. 

El servei de Joventut treballa coordinadament amb el servei de Foment Econòmic en el Club de 

Feina +16 el qual realitza assessorament laboral a joves, és un espai obert i de lliure accés de recerca 

de feina, orientació laboral, assessorament laboral, xerrades i tallers. L’Oficina Jove del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental també hi col·labora.  

Pel que fa a la resta de serveis, el Servei de Foment Econòmic a part del Club de Feina +16, també 

realitza orientació i informació professional per l’elecció d’itineraris formatius, s’ensenyen tècniques i 

eines de recerca laboral, sortides professionals, ofertes de feina, tot això amb el suport de 

professionals tècnics. Des del servei també es realitza el projecte de formació ocupacional en el 

sector de l’hoteleria i el treball per competències dirigit a joves en risc d’exclusió social i sense o poca 

experiència laboral. El projecte de seminaris de sensibilització per emprendre per alumnes de cicles 

formatius, batxillerat i 4t de l’ESO, el projecte de premis a les millors iniciatives empresarials, els 

tallers, xerrades i seminaris en temes de consum, els Programes d’ocupació per a joves a través del 

CCVO on es realitza formació especialitzada en el desenvolupament d’orientació professional i 

acadèmica i amb pràctiques a empreses, el servei d’intermediació laboral en empreses que cerquen 

treballadores i treballadors i el servei d’intermediació en el tràmit de sol·licitud d’usuari i password pel 

programa de Garantia Juvenil. D’aquest servei es valoren els recursos humans especialitzats i la 

valoració d’usuaris, tot i que es destaca les mancances de més personal.  

Salut 

Pel que fa a la salut mèdica, entre els i les joves participants a les sessions joves es destaca la 

manca de serveis de ginecologia i les urgències nocturnes. Sobre informació i prevenció en matèria 

de salut les persones joves destaquen que han rebut xerrades sobre salut i prevenció de drogues 

però que aquestes “no els hi han servit” i/o “no les consideren útils”, ja que es tracta de la mateixa 

informació i sempre de caràcter prohibicionista, expliquen que una d’aquestes xerrades va resultar 

útil ja que va suposar una visió crítica i reflexiva, on es va poder obrir un debat entorn el consum de 

drogues, també exposen que les xerrades i tallers sobre salut sexual amb les que han adquirit més 

coneixements són les que han estat impulsades des d’entitats i no des de centres educatius. Troben 

necessari que es realitzin més cursos, xerrades i tallers sobre salut emocional i en concret ansietat i 

diferents trastorns. Des del punt de vista tècnic es valoren positivament les xerrades i activitats en 

matèria de salut, concretament en salut emocional i prevenció de consums, així com el paper 

coordinat entre entitats i centres educatius. També es valora el programa de salut del servei de 

Joventut i Serveis Socials per la seva adaptació i referents, així com la taula participativa de salut i la 

informació del CAP i la relació d’aquest amb els instituts. Tot i això es declara necessari desenvolupar 

un major treball sobre salut emocional, potenciant les xerrades amb els educadors de carrer, implicant 

famílies i treballant els consums i les relacions afectives. Es detecten conductes de risc amb el 

consum de drogues i la salut mental entre alguns col·lectius de joves. A nivell esportiu les persones 

joves manifesten que els equipaments esportius al municipi són insuficients. Des de la perspectiva 

tècnica es valora l’oferta del gimnàs i la participació en el torneig de futbol sala i l’ús de les 

instal·lacions esportives, tot i això s’ha de realitzar una tasca preventiva en l’abandonament de la 

pràctica esportiva entre els i les joves de més de 16 anys i potenciar la participació esportiva en la 

població jove.  
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L’enquesta jove mostra que les persones joves de Caldes de Montbui estan preocupades pel 

bullying escolar, mitjanament preocupades per la gestió de les emocions i en menor mesura pel 

consum de drogues i poc preocupades per l’ús elevat de pantalles com els mòbils, tauletes, 

ordinadors o televisions. Les vies d’informació més emprades sobre temes relatius als hàbits 

saludables, són: amigues i amics, internet i familiars. A nivell de consum de drogues, les més 

consumides són l’alcohol, seguit del tabac i el cànnabis, d’aquesta manera l’han consumit algun cop 

o habitualment el 70% de persones joves de l’enquesta l’alcohol, 45% el tabac i 28% el cànnabis.  

El servei de Joventut, realitza el programa de Salut Jove on ofereix als centres educatius accions 

formatives sobre aspectes de prevenció en conductes de risc i hàbits saludables entre joves de 12 a 

18 anys. 

Pel que fa als altres serveis, el servei d’Acció Social realitza el projecte d’hàbits saludables per 

alumnes d’ESO i Batxillerat, que suposen xerrades i tallers en horari escolar sobre prevenció en 

matèria de drogodependències i promoció d’hàbits saludables, també es realitzen xerrades per a 

famílies i professionals. El programa AIRE_EC realitza acompanyament en les xerrades de salut que 

es realitzen als instituts, amb l’objectiu de donar continuïtat al treball preventiu a l’espai públic, també 

realitzen acompanyament individualitzat per la reducció de riscos en relació a la salut ja sigui física, 

psíquica, emocional i social. Per últim el servei d’Esports compta amb dos programes-subvencions: 

el programa Ambaixadors de l’Esport dirigit a persones majors de 18 anys on es donen ajuts 

econòmics a esportistes que participin en competicions esportives oficials d’àmbit nacional, estatal o 

superior, i també es realitzen subvencions anuals a entitats esportives. El servei especifica que 

valoren els suports econòmics de material, infraestructurals o de formació que realitzen per a la 

pràctica esportiva tot i que els hi manquen línies de treball específic per a franges d’edat, a la vegada 

són limitats els recursos humans i econòmics dels que es disposa des del servei.  

Habitatge 

A Caldes de Montbui existeixen un total de 7.437 habitatges, dels quals un 87,5% són habitatges 

principals i un 7,6% secundaris. En relació a la comarca, s’observa que es tracta de percentatges 

molt similars, amb l’excepció de Catalunya que es situa més de 10 punts per sota del municipi i dels 

habitatges buits que representen un percentatge força més baix al municipi. El 76,7% dels habitatges 

a Caldes són de propietat i el 17,6% de lloguer, els de propietat són inferiors als del Vallès Occidental 

i inferiors als de Catalunya i els de lloguer són inferiors als del Vallès Occidental i inferiors als de 

Catalunya. 

Els i les joves consideren que l’emancipació residencial no els hi és accessible ja que els preus del 

lloguer són molt alts per als seus ingressos i demanen la creació d’un programa d’habitatge social, 

compartit i jove a nivell municipal. A partir de la sessió tècnica s’extreu que s’està realitzant el Pla 

d’Habitatge al municipi i es planegen com poder tenir més ofertes de lloguer en la borsa d’habitatge, 

ja són conscients que els alts nivells d’atur i els preus d’accés a l’habitatge impossibiliten 

l’emancipació jove. 

Des dels serveis de l’Ajuntament de Caldes de Montbui no s’han realitzat actuacions ni programes 

adreçats específicament al col·lectiu de joves del municipi, però s’està treballant en aquest pla 

d’habitatge.  
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Dinamització Jove 

 

Participació  

Caldes de Montbui destaca especialment pel seu teixit associatiu el qual és divers i dinàmic, 

concretament a nivell juvenil en destaquen les següents entitats: Agrupament Escolta El Pasqualet, 

Associació Juvenil la Comunitat del Drac Roig de Montbui, Associació Juvenil la Guspira Calderina, 

Geganters, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, 

Associació Juvenil Skaters de Caldes, Esplai Grifoll, L’olla Espai de Lleure Educatiu, Bastoners, 

Projecte Mentoria, Cercle d’amics De Taunusstein i Ateneu Molí D’en Ral. 

Tot i aquesta diversitat associativa, hi ha una polarització entre les persones joves implicades en les 

entitats i les que no estan associades. Aquest segon grup destaca per la seva manca de cultura 

participativa, són joves amb inquietuds però que, molts cops, no les saben canalitzar òptimament. 

Malgrat aquesta característica vers la participació juvenil destaca que en les dinàmiques realitzades, 

els i les joves participants, havien estat integrants del projecte Nervi Jove – pressupostos participatius.  

Des de la perspectiva dels i les joves associats/des es van destacar els eixos de: foment de la 

participació, els espais, la comunicació i la relació amb l’Ajuntament. En el primer àmbit es va exposar 

la necessitat de que l’Ajuntament realitzi més promoció de les activitats que duen a terme les entitats, 

el foment de l’autoorganització i autogestió dels col·lectius de joves del municipi. El segon eix, el 

paper de les entitats, exposen que al municipi hi ha “endogàmia participativa”, és a dir, que “les 

persones que participen a les entitats sempre són les mateixes” i que s’hauria de procurar ampliar la 

diversitat de persones associades, fomentar el relleu generacional i fomentar la participació en 

activitats culturals tradicionals. En relació als espais, exposen que manquen espais d’ús per les 

entitats i expliquen que valorarien un consell de joves sempre que aquest fos autònom i no dirigit. El 

quart eix, la comunicació, els i les joves consideren que cal impulsar actuacions per al desplegament 

d’una comunicació més fluida entre entitats-ajuntament. Aquesta hauria de caracteritzar-se, segons 

les persones participants, per una reducció de la “burocratització” dels processos, una proximitat a 

les necessitats de les entitats i l’establiment de referents.   

A partir de l’enquesta s’extreu que els programes i serveis que han tingut més participació jove són: 

Salut Jove, el TOC (espai de trobada, estudi i tallers) i el Skatepark. Els programes i serveis que són 

més coneguts però no necessàriament amb més ús o participació són: les aules d’estudi, el curs de 

monitores i premonitoris i el Club Jove (casal d’estiu). Els programes i serveis que són més 

desconeguts són el Club de feina +16, els ajuts a joves solidaris, els educadors de carrer i  la 

convocatòria a treballs de recerca de Batxillerat. L’enquesta mostra que el 58,9% de joves pertanyen 

a alguna entitat principalment esportiva. El 62% de la mostra opinen que s’hauria de potenciar les 

actuacions en participació en els centres educatius, tot i això el mateix percentatge afirma que no 

participen de les activitats o esdeveniments que es realitzen a Caldes de Montbui ja sigui perquè no 

reben la informació, perquè són avorrides, enfocades a adolescents o perquè no estan hi estan 

interessats. Les persones participants exposen que participarien en activitats com: activitats 

esportives, curses, concursos, festes locals culturals, etc. Tot i que en els grups de discussió hi ha 

molts joves que han participat al Nervi Jove – pressupostos participatius, un 84% de la mostra afirma 
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que no hi ha participat; per raons com: em feia mandra, no tenia temps, m’ha faltat empenta, no conec 

el Nervi Jove, no he tingut cap idea, no se com fer-ho, etc. Pel que fa a les vies de participació de 

joves al municipi el 78,4% afirma que no coneix cap via de participació. Els canals d’informació més 

emprats són el boca-orella, i a certa distància les xarxes socials com l’Instagram i el Facebook, també 

els educadors de carrer o la pàgina web del TOC. Per millorar la participació jove les persones 

participants recomanen: treballar la comunicació, donar suport a entitats i a la seva creació, dotar de 

més recursos al TOC i dinamitzador de carrers (Aire_EC), habilitar espais per a entitats, més oferta 

d’oci, cultura i esports i la creació d’un consell de joves amb finançament. 

Des del punt de vista tècnic, es valora el paper de les entitats a l’hora d’incorporar joves amb 

dificultats socials o econòmiques i el Nervi Jove, el punt de voluntariat, els diferents canals de 

participació i el paper dinamitzador del TOC. Però exposen que s’ha de realitzar més formacions 

sobre participació i cultura participativa, millorar els canals de participació i atendre i entendre al 

col·lectiu jove i les seves necessitats. Consideren que el Nervi Jove ha suposat un important esforç 

tècnic que no s’ha traduït amb una alta participació, a part moltes actuacions eren molt puntuals tot i 

que es valoren els resultats i la immediatesa de l’aplicació de les mesures. També destaquen 

l’endogàmia participativa i creuen que s’hauria de fomentar la incorporació de nous membres a les 

entitats i el relleu generacional. Tot i que es valora positivament el dinamisme associatiu al municipi, 

es considera que algunes entitats es creen només per a un projecte concret i consideren necessari 

optimitzar i fomentar la incorporació a entitats ja existents. Valoren la importància de crear un consell 

de joves per tal d’aglutinar i focalitzar la participació jove, també es considera que caldria treballar en 

el  Molí d’en Ral.  

El servei de Joventut realitza diverses actuacions per fomentar la participació i donar suport a 

entitats, ja sigui donant suport material en les activitats de les entitats, suport econòmic per activitats 

organitzades per entitats, assessoria a entitats, curs de monitor/a de lleure i el curs d’iniciació al 

voluntariat d’activitats en el lleure amb col·laboració amb el Punt de Voluntariat. També cal destacar 

l’esmentat projecte del Nervi jove, que busca l’apropament dels i les joves en la vida social i cultural 

del municipi mitjançant la proposició, la votació i la realització de les activitats, a la vegada que 

s’identifiquen els col·lectius joves que participen al municipi amb els seus interessos i s’estableixen 

una metodologia de participació que afavoreixi el treball comunitari amb la població jove i es destaca 

la comissió de 4t d’ESO que suposa una iniciació a la participació i cultura participativa de l’alumnat 

del Institut Manolo Hugué.  

Des dels altres serveis, el servei AIRE_EC també treballen per a la participació de la població jove, 

participant en activitats i xerrades formatives en el temps lliure com el curs de monitors/es i pre-

monitors/es, fomentant la participació de la xarxa associativa juvenil de les persones a partir dels 12 

anys; coneixent el funcionament de les entitats juvenils del municipi i donant a conèixer el projecte 

d’educadors de carrer, detectant les necessitats de les entitats i oferint-los suport i identificant a joves 

o grups que puguin estar interessades en participar en entitats juvenils municipal. 

Cultura i oci 

Les persones joves exposen que a Caldes de Montbui hi ha escassetat d’oferta cultural i d’oci 

adreçades a joves i tampoc hi ha espais per al desenvolupament d’aquestes activitats. El TOC és un 

referent entre les persones joves, de tal manera que les persones joves expliquen que els hi agradaria 

que estigués obert els caps de setmana i l’agost.. Des de la visió tècnica també s’exposa que manca 

oferta de cultura i oci més enllà de les hores d’obertura del TOC. Aquesta manca d’oci provoca que 

les persones joves marxin del municipi per oci nocturn i això genera riscos en la conducció. Tot i això 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 20 

 

 

 

 

els i les tècniques valoren la calendarització d’activitats, l’oferta que existeix al municipi i la implicació 

de les entitats. També es valora el Nervi Jove i la seva capacitat d’aplicar les propostes de forma molt 

ràpida, tot i que aquest caràcter immediat i puntual pot esbiaixa la visió que obtenen els joves de la 

participació, per tant haurien de fomentar-se propostes consensuades, preparades participadament i 

amb continuïtat. Les persones joves exposen també que la manca d’espais d’oci al municipi s’ha vist 

incrementada donada la situació de l’Ateneu Molí d’en Ral ja que havia esdevingut un punt referent 

entre algunes de les persones joves i les entitats, actualment l’únic espai d’oci nocturn és l’Ateneu 

Democràtic i Progressista, per tant es demana que des de l’Ajuntament s’impulsin les activitats 

culturals o d’oci al municipi, i també es demana que es faciliti la participació en les festes locals. 

A partir de l’Enquesta Jove també s’obtenen resultats similars, les persones joves exposen que 

volen tenir més activitats esportives, activitats culturals i activitats d’oci.  

Des del servei de Joventut en l’àmbit de la cultura i oci cal destacar el paper referent del TOC, les 

mesures que es desprenen del Nervi Jove i els pressupostos participatius. També s’ha de destacar 

el servei AIRE_EC en l’anàlisi de l’ocupació individual del temps d’oci i la recerca d’alternatives d’oci 

d’interès per la població jove, les activitats a l’espai públic en moments de festivals o actes locals com 

la Festa major, Sant Jordi, Escaldàrium, Fira de l’Olla, etc. Les activitats a l’espai públic per cobrir 

necessitats o interessos dels i les joves o grups joves i les col·laboracions amb el Nervi Jove.  

Cohesió social 

Les persones joves expliquen que una de les seves principals necessitats es vincula a les dificultats 

en la mobilitat en transport públic, ja que tenen dificultats a l’hora d’anar a urbanitzacions com Can 

Valls i també a municipis com Granollers i Sabadell, ja que els autobusos la seva freqüència de pas 

i horaris no s’adapta als horaris dels centres educatius i també es destaca la dificultat per viatjar fins 

la Universitat Autònoma de Barcelona. Perspectiva compartida amb els agents. Donada aquesta 

situació les persones joves exposen que el transport privat acaba sent l’opció més factible en el cas 

de poder disposar de cotxe o moto, concretament les motos han augmentat el seu índex de 

motorització des de 2002 fins 2012. Per altra banda les persones joves no associades exposen que 

es presenten sovint situacions vinculades a l’ús de l’espai públic en la que perceben que “els fan fora 

de les places i carrers” i que a vegades “se senten perseguits”. S’exposa que l’Ateneu Molí d’en Ral 

està en desús i s’ha convertit en un focus de vandalisme i consum de drogues per part de joves no 

vinculats a l’espai i a nivell tècnic també es relaten conflictes entre joves a la pista del Bugarai. 

A partir de l’Enquesta Jove es detecta que el 96% de persones joves viuen a casa dels seus familiars 

(cal recordar que les persones que van contestar l’enquesta eren principalment de cursos de l’ESO). 

Destaquem un sentiment de pertinença i arrelament al municipi, ja que un 56% manifesta que voldria 

emancipar-se al municipi ja sigui per l’entorn, les amigues i amics, l’oferta de serveis, l’arrelament al 

territori, la dimensió del municipi, la tranquil·litat, etc. Per altra banda un 44% no volen emancipar-se 

a Caldes de Montbui ja que no està ben comunicat, el transport públic és insuficient, no hi ha “coses 

per fer”, o perquè voldrien viure en una ciutat o viatjar.  

Des del servei de Joventut de forma indirecta es realitzen actuacions que tenen la capacitat 

d’aglutinar diferents grups de joves en un espai comú i promoure la convivència. Des dels altres 

serveis cal destacar la tasca del servei de Mediació, ja que realitzen formacions i tallers a mida per 

treballar dificultats en els grups de joves a l’Institut Manolo Hugué, es resolen conflictes a grups-

classe amb problemàtiques internes o amb el professorat, tenen l’Espai de mediació o facilitació on 

es gestionen conflictes entre joves, entre pares i joves, entre mestres i joves, etc. I s’assoleixen pactes 

per a la millora de la convivència entre les parts, realitzen també cercles restauratius, espais de diàleg, 
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dinàmiques de grup i tallers per a la resolució de conflictes, coordinen amb altres serveis la gestió de 

conflictes amb els joves implicats i preparen mediadors pel pati de l’escola Montbui. El servei d’Acció 

Social realitza comissions socials als centres escolars per coordinar professors, EAP i Serveis Socials 

per tal de detectar situacions d’infants i adolescents en risc i defineixen plans d’actuació, donen ajuts 

econòmics per facilitat activitats fora de l’horari escolar, activitats formatives per persones en situació 

de vulnerabilitat, s’ofereix el Centre Obert Buimont per a infants i adolescents, un servei diürn on es 

dona suport i potencia l’estructuració i desenvolupament de la personalitat i la socialització, adquisició 

d’aprenentatges basics i compensa les deficiències socioeducatives de les persones que atenen, els 

i les usuàries hi accedeixen a partir d’una valoració de l’equip de serveis socials. També dinamitzen 

el programa AIRE_EC, el projecte Mentoria d’acompanyament i integració de joves nouvinguts, es 

realitza una socialització preventiva de la violència de gènere on es crea un espai de debat i reflexió 

en torn les relacions afectives. 

 

 

1.4. ORIENTACIONS PER AL DISSENY 
 

 

Donats els resultats de la diagnosi i la seva síntesi, a continuació s’exposaran línies de treball de 

caràcter genèric, elaborades tant per joves, com per tècniques i tècnics així com per l’equip 

d’elaboració del present PLJ.    

Tot i que a continuació es tracten exclusivament elements a millorar o reforçar, s’ha d’exposar que 

Caldes de Montbui és un municipi amb un elevat nombre de serveis i personal els quals tenen molt 

present les polítiques de joventut.   

 

Acompanyament Jove 

Formació  

A nivell formatiu és important impulsar espais de coordinació formals entre els i les professionals que 

atenen o intervenen els i les joves i també s’haurien d’impulsar actuacions vinculades l’orientació en 

la transició escola-treball que acompanyin als i les joves en aquesta etapa, realitzant un itinerari 

adaptat a la realitat i procés de cada jove i impulsant iniciatives com les aules d’estudi.  

Aquestes actuacions haurien de canalitzar-se a través d’algun servei que alhora hauria d’esdevenir 

un punt referent al municipi i coordinar l’orientació que es realitzi des d’altres serveis d’aquesta 

manera es podrà descentralitzar aquesta tasca però amb una visió compartida i coordinada. S’hauria 

de millorar la coordinació i comunicació entre els diferents equipaments per a l’establiment d’uns 

criteris compartits, treballar pel foment dels actius de benestar i per una ciutadania activa en l’àmbit 

formatiu.   

També s’haurien de concentrar esforços per tal de millorar la comunicació i transport als municipis 

que acullen estudiants de Caldes de Montbui, per tal de que d’aquesta manera escollir un itinerari 

formatiu no esdevingui una problemàtica per raons de mobilitat.  

 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 22 

 

 

 

 

Ocupació 

A nivell ocupacional es recomana impulsar actuacions per a la millora de la transversalitat del treball 

amb joves entre els diferents agents i serveis, fomentar l’intercanvi d’informació i experiències entre 

els diferents professionals que treballen amb els i les joves i millorar la coordinació amb altres 

departaments per oferir serveis especialitzats sense solapaments. S’hauria de treballar en el 

desenvolupament de consens per tal d’oferir un missatge clar als i les joves, clarificar els circuits de 

derivació dels i les joves en base a la seva demanda, situació professional, etc. També seria 

recomanable oferir informació sobre mesures i passos a seguir i assessorament per tal de combatre 

situacions laborals adverses o situacions de precarietat laboral, a la vegada impulsar la figura d’un o 

una prospectora laboral per tal de tenir un contacte directe amb les empreses del entorn i facilitar el 

diàleg per a la contractació de la població jove. S’haurien d’impulsar actuacions per ampliar l’oferta 

d’informació i acompanyament sobre recursos laborals per a les persones joves, per exemple bona 

part de les persones joves desconeixen el programa de Garantia Juvenil, aquests alts percentatges 

s’haurien de reduir.  

 

Salut 

S’haurien d’impulsar xerrades, tallers, assessorament i informació vinculada als hàbits saludables en 

consonància amb allò que les persones joves valoren. Molt freqüentment les persones joves rebutgen 

aquest tipus de dinàmiques perquè se “senten assenyalats” i argumenten que aquestes xerrades són 

del caràcter “prohibicionista”, per tant valoren molt positivament el debat crític i la reflexió entorn els 

hàbits saludables. Valoren i demanen també xerrades sobre salut emocional, ansietat i altres 

trastorns. 

A nivell esportiu els i les joves consideren que seria adient crear o habilitar més equipaments esportius 

com per exemple els patis oberts dels centres escolars. Seria recomanable potenciar la participació 

jove i els hàbits saludables a partir de diades esportives municipals.  

 

Habitatge 

L’emancipació residencial és quelcom realment difícil entre la població jove donades les 

característiques del mercat laboral i els preus de l’habitatge. S’hauria d’incorporar la perspectiva 

juvenil en les polítiques d’habitatge municipal i potenciar la difusió de recursos existents vers aquest 

àmbit (altres formes de tinença, experiències, etc.).  
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Dinamització Jove 

 

Participació  

A nivell participatiu es destaca la necessitat de seguir treballant en els dos eixos de treball impulsats 

pel servei de joventut: per un costat seguir potenciant la cultura participativa i estendre-la a més 

persones joves com per exemple amb els educadors de carrer, el Nervi Jove i la comissió de 4t d’ESO 

del Institut Manolo Hugué; i per l’altre costat “acostar” l’Ajuntament a les entitats juvenils, potenciant 

els mecanismes de comunicació i proximitat. Per altra banda s’hauria de treballar per tal de potenciar 

la comunicació que es realitza de les activitats del municipi per tal de que les persones joves siguin 

conscients de tot allò que es realitza al municipi. Es considera important treballar per tal de millorar 

la relació i fluïdesa entre les entitats i l’Ajuntament.   

 

Cultura i oci 

A Caldes de Montbui s’hauria de treballar per tal de poder oferir una varietat i periodicitat d’oci i cultura 

per a les persones joves. De la mateixa manera s’hauria de facilitar a les entitats l’organització 

d’esdeveniments per tal d’ampliar des del sector associatiu l’oferta d’oci i cultura al municipi. A nivell 

individual i s’hauria de potenciar la participació jove en la implicació i organització d’esdeveniments i 

fomentar la participació de les diverses entitats en mateixa. Tot i que es valora molt la tasca en el 

foment de la cultura participativa que suposa el Nervi Jove amb els pressupostos participatius, es 

considera positiu, des dels diferents agents, consolidar el projecte i realitzar actuacions a més llarg 

termini.  

 

Cohesió social 

La mobilitat interurbana és una de les principals problemàtiques de la població jove, tot i que és un 

àmbit d’alta complexitat, es recomanable crear un grup de treball per tal d’avançar en la millora de 

línies de transport públic, establint aliances amb els municipis de la Riera de Caldes com: Llagosta, 

Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpetua de la Mogoda i Sentmenat. També es poden 

activar projectes per a l’impuls de compartir els vehicles privats amb la creació d’un espai web 

municipal o una app per tal de trobar passatgers i conductors per tal de compartir transport privat als 

principals punts de destí com: la UAB, Sabadell, Granollers, etc.  

Des dels diversos serveis que treballen per a l’impuls de la cohesió social, s’hauria de formalitzar el 

treball transversal establint protocols per a la mediació dels conflictes entre joves (com els que hi pot 

haver a la pista del Bugarai) entre joves i policia, joves i veïns, joves i famílies, etc. Per exemple 

aprofitant la proximitat dels educadors de carrers amb la població jove, els coneixements del servei 

de mediació, d’acció social, etc.  
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2. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  

 

La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de Caldes de Montbui, 

així com quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donar-los-hi resposta. Procés 

que ha configurat un marc de referència pel disseny de les estratègies que han de donar resposta a 

les principals necessitats dels i les joves del municipi. 

La fase del disseny, per tant, és la que defineix com seran, quins àmbits i valors treballaran, i com 

s’implementaran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys. Com a punt de partida del 

disseny establim dos eixos estratègics d’actuació respecte a la realitat juvenil del municipi. 

 

 Acompanyament Jove 

 Dinamització Jove 

 

 

Les accions que integren aquests eixos i que descriurem al llarg del disseny, deriven del treball 

analític que s’ha desenvolupat fins a arribar a aquest punt, però també es vinculen a altres aspectes 

de la realitat dels i les joves de Caldes de Montbui que s’integren dins el marc estratègic de les 

polítiques de Joventut. Aquests dos eixos es corresponen amb les àrees temàtiques on es situa el 

nucli de les necessitats actuals dels i les joves en coherència amb el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2020 i amb el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.  

Aquesta planificació estratègica no és aliena als efectes de la conjuntura econòmica en els 

pressupostos de les administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en compte quines són 

les competències municipals en segons quins àmbits, també s’han tingut molt en compte els recursos 

disponibles per tal de dissenyar un pla realista. 

 

2.1. ESTRUCTURA I METODOLOGIA DEL DISSENY 
 

Durant la fase del disseny, ha estat plantejat com es desenvoluparan les polítiques de joventut al llarg 

del període de vigència d’aquest Pla Local de Joventut. Al llarg del disseny, definirem les línies 

estratègiques que configuraran el pla, i que parteixen dels eixos d’actuació prioritària que s’han 

definit i que recullen i materialitzen la Missió, Visió i Valors del Servei de Joventut, elements que 

descriurem a continuació. 

Una vegada descrites aquestes línies estratègiques, i prenent com a referències les necessitats 

recollides durant la diagnosi, així com els criteris tècnics i disposició de recursos i competències del 

Servei, s’han definit els projectes i les actuacions que configuraran les polítiques de joventut. En 

aquest aspecte, han estat fonamentals les aportacions i propostes recollides en el procés 

participatiu, i que han contribuït a configurar aquestes actuacions. 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 25 

 

 

 

 

Per acabar, a través de la sistematització del Pla s’han descrit un seguit d’elements d’anàlisi global 

que ens permet obtenir una visió general del funcionament del document i poder-ne realitzar 

l’avaluació.  

 

Com hem mencionat, tant el treball conjunt de l’equip professional del Servei de Joventut com les 

aportacions recollides al llarg del procés participatiu, han esdevingut elements fonamentals a l’hora 

de configurar el disseny d’aquest Pla. A continuació, presentem una taula resum de les principals 

actuacions de coordinació i participació realitzades durant la fase de disseny del Pla Local de Joventut 

de Caldes de Montbui 2017-2021: 

 

Taula 3: Accions desenvolupades en el Disseny del PLJ 

Data Actuació 

1 de juny de 2017 Sessió Plantejament del Disseny 

17 de juliol de 2017 Fòrum Jove <16 anys 

19 de juliol de 2017 Vespre Jove >16 anys 2n Fòrum  

25 de juliol de 2017 Sessió equip de Joventut (línies estratègiques) 

 

 

Cal mencionar, a més, que al llarg de les sessions participatives de la diagnosi 

també es pogueren recollir propostes d’actuació i de millora. Aquestes seran 

descrites més endavant, conjuntament amb les que han sorgit del Fòrum i 2n 

Fòrum Vespre Jove.  

  

Més de 100 

persones 

participants 
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2.2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS REGIDORIA DE JOVENTUT 

 

Les línies estratègiques i que estructuren el disseny del Pla Local de Joventut parteixen de la definició 

dels objectius, les característiques i les tasques del Servei de Joventut de Caldes de Montbui. Aquests 

elements conceptuals s’organitzen a través de la Missió, la Visió i els Valors que presenta el Servei, 

i que esdevenen els plantejaments rectors de la seva actuació. Els tres elements esdevenen 

imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de reflexió sobre quines són –o han de ser- les 

característiques i els objectius que defineixen la tasca del Servei de Joventut del municipi. Aquesta 

tasca ens ha d’ajudar a comprendre quina és l’essència del servei i cap a on s’ha d’enfocar l’activitat 

d’aquest. 

Cal mencionar que per a definir la Missió, la Visió i els Valors s’ha comptat amb la participació dels 

professionals vinculats al servei, de tal manera que s’han pogut desenvolupar unes definicions –les 

exposades a continuació-  que són resultat de les diferents aportacions plantejades al llarg d’aquest 

espai de participació.  

Al tractar-se d’aportacions que tenen en compte elements molts diversos sobre el funcionament i les 

finalitats del servei, per tal de recollir aquesta informació de manera operativa, s’ha optat per a 

elaborar definicions relativament reduïdes que, no obstant això, recullen les principals idees força de 

les aportacions realitzades per l’equip del Servei.  

 

La Missió de la Regidoria de Joventut 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha d’oferir recursos, eines i serveis 

per respondre a necessitats i acompanyar en els processos de transició juvenils i la participació dels 

i les joves del municipi.  

Així mateix aquesta Regidoria és l’encarregada de treballar per al desplegament de la perspectiva 

juvenil en la resta de regidories i serveis del municipi.  

 

La Visió de la Regidoria de Joventut 

La Regidoria de Joventut té la visió d’esdevenir un referent per a la població jove de Caldes de 

Montbui, així com per a la resta d’agents vinculats a les polítiques de joventut. Des del Servei es 

desenvolupen actuacions fomentant un abordament integral de les necessitats juvenils incorporant 

una metodologia participada. D’aquesta manera es treballen els diferents àmbits, com per exemple 

la participació, l’educació, la salut i les conductes de risc, l’ocupació, l’educació en el lleure, la creació 

artística, entre altres, i implicar-los en la vida social i activitats del municipi amb la presència i 

col·laboració d’entitats juvenils, culturals, etc. Per tal d’assolir els objectius s’ofereix informació, 

espais, activitats i acompanyament, etc. Aquest treball ha de realitzar-se a espais com els instituts i 

l’espai públic i el Toc el qual és un espai obert, lliure i propi per als i les joves que l’escullin com a 

referent. 
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Els Valors de la Regidoria de Joventut 

Són diversos els valors que s’han recollit amb el treball realitzat pels professionals de l’equip de 

joventut. Els valors giren entorn a la proximitat i empatia que el servei a d’oferir a la població jove, 

concretament són els valors i conceptes següents: 
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2.3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL DISSENY 

 

Partint dels criteris que acabem de definir, i tenint en compte la informació recollida en el procés 

d’elaboració de la diagnosi, s’ha treballat en la definició de dues grans línies estratègiques, que 

responen al plantejament focalitzat. La finalitat d’aquests dos eixos és la d’ordenar els àmbits que cal 

treballar i prioritzar els eixos d’actuació per tal de garantir el desenvolupament d’actuacions efectives 

i eficients adaptades a les necessitats detectades.  

El Pla Local de Joventut, per altra banda, ha de permetre definir de manera concreta el paper i les 

funcions de la Regidoria de Joventut en el procés d’implementació i avaluació d’aquestes. De la 

mateixa manera també es treballaran els mecanismes que ens han d’ajudar a impulsar el treball 

transversal en matèria de joventut. Un treball que s’ha de donar entre tots els serveis i agents que 

treballin en àmbits relacionats amb algun aspecte de la vida de les persones joves calderines.  

Tenint en compte aquests criteris s’han estructurat dues gran línies estratègiques, vinculades als 

eixos d’actuació prioritària que ja van ser definits a la diagnosi: acompanyament i dinamització.  

 

Eixos del Pla Local de Joventut 
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L’objectiu genèric d’aquest eix és el d’oferir a les persones joves un 

servei d’informació, assessorament i orientació que esdevingui 

facilitador dels processos de transició juvenils dels i les joves de 

Caldes de Montbui. Es fa especial èmfasi als àmbits de la formació i l’ocupació, així com totes aquelles 

actuacions vinculades als actius de benestar. 

Objectius específics:  

1. Consolidar i ampliar les actuacions vinculades a aquest àmbit tenint en compte les necessitats 

d’orientació i assessoraments canviants. 

2. Foment del treball transversal que impliqui a la resta de serveis i agents municipals en les 

actuacions d’orientació i assessorament.  

3. Millorar la incidència dels recursos d’acompanyament entre els col·lectius de la població jove 
amb més dificultats a l’hora d’afrontar els processos de transició juvenil. 

 

L’eix de dinamització està focalitzat en l’impuls de la participació 

juvenil des de diferents àmbits per tal d’apoderar les persones 

joves de Caldes de Montbui. En aquest eix també es treballen 

àmbits vinculats a la cultura i l’oci així com a la cohesió social.  

Objectius específics:  

1. Ampliar i consolidar els espais i les metodologies participatives per i amb els i les joves i les 

entitats juvenils.  

2. Continuar impulsant el treball en medi obert, com a mecanisme per a establir vincles entre 

l’administració i les persones joves.  

3. Impulsar activitats culturals i d’oci que resultin atractives i accessibles per a les persones 

joves.  
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2.4. LES PROPOSTES DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

Les propostes recollides en els dos Fòrums joves   

La participació jove ha esdevingut un pilar central a l’hora de desenvolupar el present Pla Local de 

Joventut, de la mateixa manera s’ha tingut en compte la participació de les persones que d’una forma 

més directe o indirecte, treballen amb la realitat i necessitats juvenils. Els grups de discussió i grups 

de treball que es van realitzar a la fase de diagnosi, es van concentrar en la detecció de necessitats 

i problemàtiques juvenils, i en certa forma també es van recollir unes primeres propostes.  

El disseny del Pla s’ha caracteritzat també per la participació principalment juvenil. A les persones 

joves participants de les dinàmiques i grups de discussió, se’ls hi ha presentat les necessitats i 

problemàtiques, així com, dades dels serveis que s’ofereixen i dades sociodemogràfiques recollides 

durant la fase de diagnosi. D’aquesta manera s’ha pogut situar a les persones participants dins de 

l’objecte d’estudi, un cop presentades les dades s’ha convidat als i les joves a debatre sobre aquestes 

necessitats i problemàtiques i a realitza propostes enfocades a problemàtiques concretes.  

Per tal de recollir les propostes, el 17 de juliol de 2017 es va realitzar el fòrum jove on van participar 

70 persones de 13 a 14 anys del Club Jove a l’escola Montbui. Per tal de fer operativa la recollida de 

propostes es van dividir els joves en 4 grups, dos grups van tractar l’eix de l’Acompanyament Jove 

(Formació, Transició-Escola-Treball i Salut, sense entrar en els àmbits d’Ocupació i Habitatge donat 

que són menors de 16 anys) i dos grups l’eix de la Dinamització Jove (Participació, Cultura i Oci i 

Cohesió Social). 

En aquest fòrum jove als quatre grups se’ls hi van presentar set necessitats recollides a la Diagnosi, 

els i les joves s’havien de col·locar a esquerra o dreta d’una línia divisora, mostrant el seu grau d’acord 

o desacord amb la frase concreta, un cop col·locades havien d’argumentar el posicionament, aquesta 

dinàmica servia per tal de contextualitzar als i les joves i fer-los reflexionar sobre necessitats o 

problemàtiques que potser no s’havien plantejat. Posteriorment realitzaven propostes referents o no 

a les necessitats debatudes prèviament, es debatia sobre les mateixes propostes i es votaven segons 

el grau d’acord, indiferència o desacord amb la proposta concreta. 

El 19 de juliol de 2017, es va realitzar el 2n Fòrum jove on van participar 20 joves de més de 16 anys. 

Es va realitzar una presentació on s’introduïen les principals característiques del Pla Local de 

Joventut, tant en la fase de Diagnosi com en la de Disseny, es presentaven dades i informació de la 

Diagnosi, referent als diferents àmbits temàtics analitzats, i posteriorment es van 

separar les persones participants en dos grups, el grup que tractava aspectes 

de l’eix de l’Acompanyament Jove (incloent Ocupació i Habitatge) i l’eix de la 

Dinamització Jove.  

També s’han tingut en compte les propostes realitzades pels diferents agents 

que han participat en el procés així com el treball específic realitzat pels 

professionals del Servei de Joventut en aquesta elaboració de propostes.  

90 persones 

participants 

al disseny 

del PLJ 
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A continuació es presenten les propostes recollides en ambdues jornades, aquestes s’organitzen els 

eixos d’Acompanyament Jove i Dinamització Jove, són propostes que han estat consensuades dintre 

dels respectius grups, però no necessàriament entre els diferents grups. Cal destacar que l’àmbit que 

més interès ha despertat entre la població participant és l’àmbit de la salut tant pels sub-àmbits 

esportius, com de prevenció de conductes de risc i foment d’hàbits saludables; i el segon àmbit que 

més propostes ha rebut és l’àmbit de la cultura i oci.  

  

  

Imatges del Fòrum Jove i del Vespre Jove 
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Taula 4: Propostes recollides al fòrum jove. Acompanyament Jove 

Eix Àmbit Proposta 

A
c
o

m
p

a
n

y
a

m
e
n

t 
J
o

v
e

 

Formació  

Ampliar l'oferta dels Cicles Formatius 

Ampliar l'oferta de modalitats de Batxillerat 

PFI adaptat a la realitat del mercat laboral local 

Potenciar el treball per projectes als centres educatius 

Disminuir la càrrega de treball dels i les alumnes  

Instal·lar aire condicionat als centres educatius 

Permetre anar amb major freqüència al lavabo dels centres educatius a l'estiu 

Transició-
Escola-
Treball 

Incrementar l'orientació acadèmica i laboral  

Orientar i acompanyar sobre el futur formatiu 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 formatius 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 patis oberts 

Ampliar les activitats esportives 

Incrementar l'oferta esportiva  

Fomentar l'esport femení  

Ampliar les pistes esportives de lliure accés 

Ampliar el Skatepark  

Habilitar un espai i un referent als instituts 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 pràctiques, interactives, 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 

Destinar 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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Taula 5: Propostes recollides al fòrum jove. Dinamització Jove 

Eix Àmbit Proposta 

D
in

am
it

za
ci

ó
 J

o
ve

 

Participació 

Comunicar millor les activitats 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 
participació del segon grup 
Potenciar la comunicació en línia de les activitats que es desenvolupen i els serveis que 
s'ofereixen, una comunicació real i directe  

Augmentar la comunicació als centres educatius 

Habilitar més espais per entitats que no en tenen de propis 

Augmentar la participació i visualització de les entitats 

Espai de decisió juvenil per a Festa Major 

Millorar la relació entre entitats i l'Ajuntament  

Cultura i oci 

Més actuacions de DJ's per a les persones joves 

Nits de cinema setmanalment o bimensual 

Més activitats dirigides als i les joves a Festa Major 

Augmentar l'oferta de concerts gratuïts 

Augmentar l'oferta d'activitats i oci  

Un espai d'oci alternatiu polivalent  

Obrir el TOC els caps de setmana amb activitats d'oci alternatiu 

Augmentar la comunicació institucional que es realitza sobre les entitats 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  
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Les propostes recollides a la diagnosi 

A continuació es presenten aquelles propostes recollides de forma directa o indirecta a les sessions 

participatives de la Diagnosi del PLJ. 

 

Taula 6: Propostes recollides a la Diagnosi del PLJ 

A
c
o

m
p

a
n

y
a

m
e
n

t 
J
o

v
e

 

Formació 

Espais de coordinació i comunicació formals entre els professionals 

Augmentar l'oferta formativa post-obligatòria 

Ocupació 

Mesures  d’impuls de la transversalitat de treball amb joves en l'àmbit laboral 

Desenvolupament de missatges clars per als joves en l'àmbit laboral 

Informació i orientació per a situacions laborals adverses per a persones joves 

Transició-Escola-Treball 

Impuls de l'orientació en la transició-escola-treball 

Salut 

Xerrades, tallers i assessorament atractiu sobre hàbits saludables i conductes de risc 

Xerrades sobre salut emocional, ansietat i altres trastorns 

Habilitar més equipaments esportius 

Habilitar patis oberts 

D
in

a
m

it
z
a
c
ió

 J
o

v
e

 

Participació  

Millora de la comunicació i treball entitats-Ajuntament 

Potenciació de la comunicació institucional adreçada a joves 

Cultura i oci 

Augmentar l'oferta cultural i d'oci adreçada a joves 

Augmentar l'oci alternatiu 

Majors facilitats a les entitats per organitzar esdeveniments 

Cohesió social 

Augment i millora de la xarxa de transports municipals i inter-municipals 
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2.5. ELS PROGRAMES 

 

La informació que s’ha recollit fins ara ha esdevingut fonamental a l’hora d’estructurar una proposta 

de projectes que plantegin respostes a les necessitats juvenils detectades al llarg de la diagnosi. Al 

seu torn, cada un dels projectes proposats incorpora un seguit d’actuacions concretes, que seran les 

accions pràctiques a través de les quals es treballarà per assolir els objectius definits per cada un 

dels eixos. Tots els projectes i actuacions que es realitzen per a la població jove des de l’Ajuntament 

de Caldes de Montbui han estat recollits en unes taules que mostrem a continuació, a través de les 

quals es distribueixen els projectes i actuacions segons els grans eixos estratègics plantejats i l’àmbit 

d’actuació concret de cada un d’aquests projectes.  

Com es pot observar, bona part dels projectes recollits són els que actualment ja es realitzen des del 

Servei de Joventut, però cal seguir treballant en els pròxims anys. Tot i això, també s’han volgut 

incorporar noves aportacions, sorgides del treball tècnic i de les aportacions realitzades durant els 

grups de debat amb persones joves i altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de 

joventut al municipi, fet que ens ha permès impulsar i replantejar iniciatives per adequar-les a les 

necessitats actuals de les persones joves.  

A continuació presentarem les taules dels projectes i actuacions. Com es pot observar, recullen tant  

els projectes i actuacions liderats des del Servei de Joventut, com aquelles iniciatives destinades a la 

població jove però liderades des d’altres departaments, i que ens poden ser útils per a obtenir una 

visió global de les polítiques de joventut de Caldes de Montbui. (Nota: s’ha incorporat “codi” només a 

les actuacions liderades pel Servei de Joventut).  

Seguidament, es realitzarà una anàlisi molt més detallada de cada un dels projectes agrupats en 

aquest disseny i liderats pel Servei de Joventut, aportant una descripció de cada un d’ells, els recursos 

previstos per a dur-los a terme, la temporització, la població diana, etc. És a dir, la planificació que 

considerem imprescindible per a desenvolupar els projectes i les actuacions previstes en matèria de 

joventut al llarg dels anys de vigència d’aquest pla. 
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Taula 7: Taula d’eixos, àmbits, projectes i actuacions. Acompanyament jove 

 

Eix Àmbit Codi Projecte Actuació  
Servei que 

ho lidera 

A
c
o

m
p

a
n

y
a

m
e
n

t 
jo

v
e

 

Educació 

1 Punt d’enllaç-Educació 

Difusió als Instituts sobre altres 

actuacions (passi classes i 

presència als patis) Joventut 

Jornada d’orientació acadèmica 

a BTX i ESO 

2 Projecte Aules d’estudi 

Aules d’estudi hivern 

Joventut Aules d’estudi amb Aj Palau-

solità i Plegamans 

3 
Convocatòria a treballs de recerca 

de Batxillerat 

Entrega premis treballs de 

recerca de Batxillerat 
Joventut 

4 Carnets Juvenils 

Expedició d’estudiant 

internacional 
Joventut 

Expedició de professor 

internacional 

 

Anem a Teatre Teatre Debat Educació 

Campus Ítaca Campus Ítaca Educació 

Alfil 

Adaptació curricular 

Educació Activitats educatives 

específiques 

Encert 
Oferta activitats de suport 

educatiu 
Educació 

Escola d’adults 

Preparació proves accés CFGM Escola 

d’adults El 

Roure Gros 

Obtenció del Graduat en 

Educació Secundària 

Transició 

Escola-

Treball 

Taula Transició Escola treball: 

Espai de coordinació entre agents 

de l’àmbit formatiu i ocupacional 

Elaboració de materials, guies, 

capsules informatives per als 

serveis implicats 
Educació & 

Foment 

econòmic 
Seguiment trajectòries 

formatives i laborals per tal de 

mostrar-los a les persones joves 

Ocupació 

Club de Feina +16 

Assessorament personalitzat 

Foment 

econòmic 

Orientació professional 

Assessorament laboral sobre 

qüestions legals 

Accions formatives a grups 

(xerrades i tallers) 

Difusió sobre el programa de 

Garantia Juvenil 

Prospecció empresarial amb 

perspectiva juvenil 

Actuacions per al foment de 

l’emprenedoria 

Seminaris de sensibilització per 

emprendre 

Foment 

econòmic 

Premis a les millors iniciatives 

empresarials 

Foment 

econòmic 

5 Punt enllaç-Ocupació Xerrades món laboral  Joventut 
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Tallers com i on cercar feina, si 

treballes que cal saber, anem 

per feina i tallers 

d’emprenedoria Pensa-Jove 

 

Programes d’ocupació per a joves 

Formació ocupacional en el 

sector de l’Hosteleria i el treball i 

competències 

Foment 

econòmic 

Intermediació laboral 
Foment 

econòmic 

Garantia juvenil 

Intermediació en el tràmit de 

sol·licitud d’usuari i password 

per al programa de Garantia 

Juvenil 

Foment 

econòmic 

Salut 

6 Salut Jove & Punt enllaç-Salut 

Xerrades consum drogues 

Joventut 

Xerrades sexualitat i afectivitat 

Xerrades gestió emocional 

Xerrades pensament crític 

Espais de debat i reflexió sobre 

hàbits saludables 

 Ambaixadors de l’Esport 
Beques per a esportistes 

individuals 
Esports 

7 Esport jove 
Patis oberts Esports & 

Joventut Jornades esportives juvenils 

 
Subvenció anual a entitats 

esportives 

Ajuts econòmics pel teixit 

associatiu de l’àmbit esportiu 

local 

Esports 

 

Taula 8: Taula d’eixos, àmbits, projectes i actuacions. Dinamització jove 

E
ix

 

Àmbit Codi Projecte Actuació 
Servei que 

ho lidera 

D
in

a
m

it
z
a
c
ió

 j
o

v
e

 

Participació 

8 Relaciona’t amb les entitats 

Suport material en activitats 

d’entitats 

Joventut Suport econòmic per activitats 

organitzades per entitats 

Assessoria d’entitats 

9 Nervi Jove Pressupostos participatius Joventut 

10 Espai Jove el Toc - participació 

Programació d’equipament 

juvenil 
Joventut 

Cessió espais al espai jove el 

TOC 

11 Punt enllaç-Participació 

Dinamització d’alumnes dins i 

fora dels centres pel viatge de fi 

de curs Joventut 

Jornada d’entitats culturals i 

juvenils 

TOC terrorífic  

Fira de Nadal  
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12 Cursos lleure 

Curs de monitor en el Lleure 

(amb Ajuntament de Palau-

solità i Plegamans) 
Joventut 

Curs d'iniciació al voluntariat 

d'activitats en el Lleure (Punt de 

Voluntariat) 

13 Consell de joves 

Espai de comunicació i treball 

entre les entitats i joves a títol 

individual i l’Ajuntament  

Joventut 

 14 
Ajuts a joves per participar en 

activitats de cooperació 

Convocatòria anual per a joves 

de Caldes de Montbui que facin 

propostes de voluntariat 

vinculades a la cooperació 

internacional per al 

desenvolupament. 

 

Cooperació 

& Joventut 

Cultura-oci 

15 Club Jove 
Casal d’estiu adreçat a joves de 

1r a 3r ESO 
Joventut 

16 Carnets Juvenils 
Expedició Alberguista 

internacional 
Joventut 

17 Espai Jove el Toc – Cultura i Oci 

Programació oci alternatiu al 

espai jove el Toc 
Joventut 

Obertura de l’espai jove el Toc 

els caps de setmana 

Cohesió 

social 

 

Punt de Mediació Ciutadana 

 

Formacions de tallers a mida a 

l’Institut Manolo Hugué segons 

necessitats 

Participació 

Espai de mediació facilitació 

Participació 

Cercles restauratius, espais de 

diàleg, dinàmiques de grup o 

tallers 

Coordinacions amb altres 

serveis 

Preparació dels mediadors/es 

de pati a l’escola Montbui 

Actuacions Acció Social 

Comissions socials dirigides als 

centres escolars 
Acció social 

Ajuts econòmics per l’accés a 

activitats fora de l’horari escolar 
Acció social 

Centre Obert Buimont 

Espai d’estudi (reforç escolar, 

lectura) 

Acció social 

Berenar (hàbits alimentaris, 

alimentació variada, 

comportament) 

Activitats i tallers (jocs 

interactius, socialització, 

adquisició de normes) 

18 Aire_EC 

Acompanyament a joves de 

manera individual Acció social 

& Joventut Difusió i visualització de la figura 

de l’educador/a de carrer 
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Foment i potenciació del treball 

en xarxa amb els recursos 

municipals 

Activitats a l’espai públic per 

cobrir necessitats o interessos 

dels joves 

Foment de la participació de la 

xarxa associativa juvenil 

Coneixement de la realitat dels 

adolescents i joves 

Foment de les bones relacions i 

el treball conjunt dels 

adolescents i joves amb altres 

persones de la comunitat 

 

Mentoria 
Acompanyament a jous 

recentment reagrupats 
Acció social 

Socialització preventiva de la 

violència de gènere 

Espai de debat i reflexió sobre 

relacions afectives i prevenció 

de violència de gènere 

Acció social 

Grup de mares joves 
Espai de treball i millora vers 

l’atenció i cura de fills/es 
Acció social 

Mobilitat jove 

Borsa de conductors/es per 

compartir viatges durant la 

setmana: UAB, Granollers, 

Sabadell 

Urbanisme, 

Planejament 

Territorial i 

Activitats 
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1. Punt d’enllaç-Educació 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ESDEVENIR UN PUNT DE REFERÈNCIA D’ACOMPANYAMENT I INFORMACIÓ ALS 
INSTITUTS DEL MUNICIPI 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Ampliar el coneixement del que disposa l’alumnat sobre les actuacions i serveis que 
s’ofereixen a la població jove a Caldes de Montbui. 

Ampliar el coneixement del que disposa l’alumnat sobre els estudis a realitzar, tant amb 
perspectiva acadèmica com laboral, acompanyar l’alumnat en el procés de presa de 
decisions.  

DESTINATARIS   Joves d’entre 14 i 18 anys 

DESCRIPCIÓ 

Des de la Regidoria de Joventut, s’impulsa el Punt Enllaç el qual es desgrana segons 
l’àmbit d’actuació, en aquest cas Educació, aquest projecte pretén aproximar-se als 
alumnes dels centres d’educació secundària de Caldes de Montbui, per tal de tenir 
capacitat d’incidència tant dins com fora del centre, es preveuen dues actuacions 
diferenciades: 

- Difusió als Instituts sobre altres actuacions (passi classes i presència als patis) 

- Jornada d’orientació acadèmica a l’ESO i Batxillerat 

TEMPORITZACIÓ 

 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny   X X   X X   X X   X X 

Implementació X X  X X X  X X X  X X X  X 

Avaluació  X    X    X    X   

RECURSOS 

1. Humans 

Tècnic joventut, dinamitzadora joventut 

2. Equipaments 

Instituts d’Educació Secundària 

3. Econòmics 

Veure pressupost annex 

METODOLOGIA Agents implicats 
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Servei de Joventut / professionals dels Instituts  

Mecanismes de coordinació 

Comunicació directa i regular amb els equips directius dels centres educatius i amb els 
agents educatius del territori 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

1) Nombre d’intervencions realitzades als instituts municipals 

2) Nombre de persones usuàries/participants en cada una de les actuacions 
realitzades 

3) Anàlisi de l’efectivitat de les actuacions: major participació de l’alumnat en altres 
actuacions, presa de decisions o millor grau d’informació posterior a la orientació 
acadèmica 

4) Detecció de necessitats concretes i abordatge de les mateixes 

5) Grau de satisfacció i utilitat percebuda per les persones joves usuàries/participants 
en l’activitat i per l’equip docent 

 

Metodologia 

Recull, diari, mensual i anual de dades quantitatives i qualitatives, elaboració d’una 
memòria anual i per curs escolar i incorporació a la memòria anual del servei de joventut 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació 
físics (punt d’informació als instituts, passi classes, tríptics, cartellera, etc.) 
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2. Projecte Aules d’Estudi 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT FORMATIU DE LES PERSONES JOVES  

OBJECTIU 
OPERATIU 

Oferir espais adequats per a l’estudi i el desenvolupament de treball en grup i estudi de 
forma permanent al llarg de l’any.  

Ampliar la cobertura del servei de joventut per un grup d’edat que no són usuaris habitual 
de l’equipament de l’Espai Jove El Toc 

DESTINATARIS   Joves d’entre 18 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ Donat que el públic al que tradicionalment s’ha tendit a adreçar la regidoria de Joventut ha 
estat el dels i les adolescents i les persones joves dels centres de secundària, i amb la 
voluntat d’ampliar el públic al que s’adreça i apropar-se també a la població jove de més 
edat, s’ha engegat el projecte Aules d’estudi. Consisteix en l’habilitació d’unes aules 
d’estudi a l’equipament juvenil a les qual hi acudeixen un nombre important d’estudiants 
universitaris que no són els usuaris/es habituals de l’espai jove el Toc. Donats els resultats 
positius el 2012 es va optar per col·laborar amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans per mancomunar el servei i oferir més hores d’accés a les aules 
d’estudi.  

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X    X    X    X 

Implementació X X X  X X X  X X X  X X X  

Avaluació    X    X    X    X 

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic joventut, Dinamitzadora juvenil, Monitoratge de sala 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 
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Coordinació amb la Regidoria de Joventut de Palau-solità i Plegamans 

 

Mecanismes de coordinació 

Sessions de treball coordinats 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Evolució temporal d’usos 

4) Recull de queixes i suggeriments 

5) Grau satisfacció 

Metodologia 

Registre identificatiu per a l’accés a l’equipament, informe del període d’obertura, relació 
amb les dades facilitades de la Regidoria de Joventut de Palau-solità i Plegamans. 

Qüestionari anònim de satisfacció i suggeriments a la sortida. 

Incorporació del informe a la memòria anual del servei de joventut  

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(tríptics i cartellera en punts estratègics) 
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3. Convocatòria a treballs de recerca de Batxillerat  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PROMOCIONAR L’EDUCACIÓ I LA RECERCA 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Potenciar l’interès de l’alumnat de Batxillerat per la investigació 

DESTINATARIS   Joves d’entre 16 i 19 anys 

DESCRIPCIÓ Participació adreçada a l’alumnat de 2n de Batxillerat escolaritzat a Caldes de Montbui que 
hagi presentat, en el curs actual, el seu treball de recerca, així com també, l’alumnat 
empadronat a Caldes de Montbui i que hagi presentat, en el curs actual, el seu treball de 
recerca en un centre educatiu fora del municipi.  

Els treballs de recerca presentats hauran d'indicar a quina modalitat de premi opten, només 
se’n pot triar una de les que es presenten a continuació: 

Premi Caldes de Montbui: la temàtica del treball ha d'estar relacionada amb el municipi de 
Caldes de Montbui. 

Premi als treballs de pacifisme, solidaritat i ecologisme (Col·laboren en el Jurat membres 
de la Taula de Cooperació, Solidaritat i Drets humans) 

Premi als treballs sobre la llibertat dels pobles (Col·laboren en el Jurat les entitats de 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural del Vallès Nord - Cingles de Bertí) 

Premi als treballs de l'àmbit científic i tecnològic 

Premi als treballs de l'àmbit social i humanístic 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X    X    X    X   

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de joventut, dinamitzadora juvenil 

2. Equipaments 

--- 

3. Econòmics 
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Veure pressupost de joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Joventut, Educació, Centres Educatius 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació dels agents implicats 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre de participants 

2) Resultats del premi per categoria 

3) Avaluació dels tutors/es de 2n de Batxillerat 

 

Metodologia 

Registre participació, informe d’edicions anual, incorporació a la memòria anual del servei 
de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera en punts estratègics) 
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4. Carnets juvenils 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA MOBILITAT 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Expedir carnets d’estudiant internacional i de professor internacional 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ 
Al Espai Jove El Toc s’expedeixen carnets juvenils d’estudiant internacional i de professor 
internacional  

TEMPORITZACIÓ 

 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X  X  X  X   X  X  X  X  

Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 

1. Humans 

Persona dinamitzadora de l’Espai Jove El Toc 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut 

Mecanismes de coordinació 

-- 

AVALUACIÓ Indicadors 
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1) Registre d’usuaris  

2) Tipus de carnets expedits 

Metodologia 

Registre mensual de dades quantitatives, informe semestral i incorporació a la memòria 
anual del servei de joventut 

COMUNICACIÓ 

Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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5. Punt enllaç-Ocupació 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ACOMPANYAR A L’ALUMNAT EN LA TRANSICIÓ AL MERCAT DE TREBALL 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Facilitar l’assessorament i l’acompanyament dels i les joves al mercat laboral entre l’alumnat 
de Caldes de Montbui 

DESTINATARIS   Joves d’entre 16 i 18 anys 

DESCRIPCIÓ Formar l’alumnat sobre la cerca de feina, tallers d’emprenedoria.  

Les actuacions realitzades són: 

- Xerrades del món laboral 

- Tallers ‘Com i on cercar feina’ 

- ‘Si treballes que cal saber’ 

- ‘Anem per feina’ 

Tallers d’emprenedoria ‘Pensa-Jove’ 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny   X X   X X   X X   X X 

Implementació X X  X X X  X X X  X X X  X 

Avaluació  X    X    X    X   

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic joventut, Tècnic/a Promoció econòmica, Tècnic/ Consell Comarcal, Persona 
dinamitzadora de l’OJVO 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc, Centres educatius, la Piqueta 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 49 

 

 

 

 

Joventut, Promoció Econòmica, Centres educatius, Servei comarcal de Joventut, Diba  

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registre de preguntes freqüents  

4) Satisfacció de persones usuàries  

5) Detecció de noves necessitats de consulta o informació 

Metodologia 

Registre diari, mensual i anual, redacció d’informe anual i incorporació a la memòria anual 
del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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6. Salut Jove + Punt Enllaç-Salut 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FORMAR, REFLEXIONAR I ORIENTAR A L’ALUMNAT EN MATÈRIA D’HABITS 
SALUDABLES I CREAR PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA I PROXIMITAT ENTRE 
ELS I LES JOVES 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Transmetre els valors dels hàbits saludables des d’una perspectiva formadora, crítica i 
reflexiva 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 18 anys 

DESCRIPCIÓ Es realitzen xerrades i espais de debat i reflexió en els següents àmbits: 

- Xerrades sobre consum de drogues 

- Xerrades sobre sexualitat i afectivitat 

- Xerrades sobre gestió emocional 

- Xerrades sobre pensament crític  

- Espais de debato i reflexió sobre hàbits saludables 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny   X X   X X   X X   X X 

Implementació X X  X X X  X X X  X X X  X 

Avaluació  X    X    X    X   

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de Joventut, Dinamitzadora juvenil, tallerista, educadores socials  

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc, Centres d’Educació Secundària 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Joventut, Centres Educatius, Aire_EC 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registre de preguntes freqüents  

4) Satisfacció de persones usuàries  

5) Detecció de noves necessitats de consulta o informació 

Metodologia 

Registre diari, mensual i anual, redacció d’informe anual i incorporació a la memòria anual 
del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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7. Esport Jove 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓ JOVE APROFITANT ELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I L’ESPAI PÚBLIC 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Establir la pràctica esportiva a Caldes de Montbui com espai de foment de la socialització, 
l’ús de l’espai públic i equipaments municipals i el foment dels hàbits saludables i l’oci 
alternatiu 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ La practica esportiva és un pilar fonamental de socialització entre la població més jove, i a 
part una destacada demanda dels mateixos. Es realitzarà: 

- Patis Oberts als Centres educatius públics habilitats 

- Jornades esportives juvenils a l’espai públic i equipaments municipals, com: 
gimcanes, tornejos, jornades multiesportives, etc. 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X  X  X  X  X    X  X  

Implementació  X X X  X X X  X X X  X X X 

Avaluació X  X  X  X  X    X  X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de joventut, Tècnica d’Educació, Personal dinamitzador esportiu, Tècnica d’esports 

2. Equipaments 

Centres educatius públics habilitats  

3. Econòmics 

Veure Pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació, Regidoria d’Esports 

Mecanismes de coordinació 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 53 

 

 

 

 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registre de demandes  

4) Valoració de les persones participants 

Metodologia 

Registre diari, mensual, anual, redacció informe per cada una de les jornades i períodes de 
patis oberts i incorporació a la memòria anual del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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8. Relaciona’t amb les entitats 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR L’ACTIVITAT I EL DESENVOLUPAMENT A LES ENTITATS LOCALS 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Proveir a les entitats locals recursos econòmics, recursos materials i recursos informatius, 
garantint el bon desenvolupament i autonomia de les entitats 

DESTINATARIS   Entitats juvenils i col·lectius de joves 

DESCRIPCIÓ El suport a les entitats es materialitza a partir de tres actuacions: 

- Suport material en les activitats d’entitats 

- Suport econòmic per a les activitats organitzades per les entitats 

- Assessoria a les entitats 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X X X  X X X  X X X  X X X 

Avaluació    X    X    X    X 

RECURSOS 1. Humans 

Personal Servei de Joventut 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

Oficines de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

3. Econòmics 

Veure Pressupost de Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Regidoria de Joventut, Regidoria de participació  

Mecanismes de coordinació 
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Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Relació de suport econòmic, material i informatiu i entitats beneficiaries  

4) Justificació del suport aportat a l’entitat (aprofitament del mateix) 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals a partir de registres, documentació administrativa i 
dades qualitatives,  redacció d’un informe anual i incorporació a la memòria anual del servei 
de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(reunions amb entitats, consell de joves,  tríptics i cartellera) 
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9. Nervi Jove 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA CULTURA PARTICIPATIVA A PARTIR DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Apoderament dels i les joves en la vida social i cultural del municipi mitjançant la proposició, 
la votació i la realització de les seves activitats. 

Identificar els col·lectius de joves que participen en el municipi amb els seus interessos i 
establir una metodologia de participació i educativa que afavoreixi el treball comunitari amb 
els i les joves. 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ Els pressupostos participatius del Nervi Jove, són una forma d’apropar la cultura 
participativa entre la població jove, a la vegada serveix per fomentar la responsabilitat a 
l’hora de planificar activitats. Les propostes realitzades per les persones joves es voten i 
s’adjudica un pressupost a cada una de les que obtenen majors vots.  

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X    X    X    X 

Implementació  X X   X X   X X   X X  

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Personal del Servei de Joventut i monitoratge de suport 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc, equipaments municipals 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Regidoria de Joventut 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registre de propostes i votacions 

4) Grau de satisfacció del procés participatiu 

5) Grau de satisfacció de les actuacions realitzades pels assistents i pels grups o persones 
impulsors 

Metodologia 

Registres de participació, propostes, assistents, etc. Enquestes de satisfacció, redacció 
d’un informe anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, reunions amb entitats, consell de joves,  tríptics i 
cartellera) 
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10. Espai Jove el Toc - Participació 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

DINAMITZAR L’ESPAI JOVE EL TOC FOMENTANT LA PARTICIPACIÓ 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Fer que l’Espai Jove el Toc esdevingui un espai de referència en l’àmbit de la participació 
juvenil a partir d’una programació adaptada a les necessitats i demandes juvenils  

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ Realització d’una programació variada de l’equipament juvenil i cessió d’espais a l’espai 
jove El Toc 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X  X  X  X  X  X  X  X  

Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaluació X  X  X  X  X  X  X  X  

RECURSOS 1. Humans 

Personal del servei de Joventut 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost de joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip Joventut 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 
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1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Tipologia d’usos dels espais realitzat 

4) Programació realitzada 

5) Grau de satisfacció detectada 

6) Recomanacions, suggeriments i millores recollides 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals d’usos, usuaris, programacions, graus de satisfacció 
manifestats i recull de recomanacions, suggeriments i millores proposades o aplicades, 
redacció d’un informe anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, reunions amb entitats, consell de joves,  tríptics i 
cartellera) 
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11. Punt Enllaç-Participació 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA CULTURA PARTICIPATIVA DE L’ALUMNAT DINS I FORA DELS 
CENTRES EDUCATIUS 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Reforçar la participació encarada al viatge de final de curs, a partir de jornades culturals i 
juvenils i actuacions proposades pel mateix alumnat 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 16 anys 

DESCRIPCIÓ Aquest projecte suposa diferents actuacions:  

- Dinamització d’alumnes dins i fora dels centres pel viatge de fi de curs 

- Jornada d’entitats culturals i juvenils 

- El Toc Terrorífic 

- La Fira de Nadal 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X  X  X  X  X  X  X  X 

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Personal del Servei de Joventut, dinamitzadora juvenil, Centres Educatius 

2. Equipaments 

Centres d’Educació Secundària, Espai Jove El Toc, espai públic i equipaments municipals 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip joventut, Centres educatius 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registre d’activitats realitzades  

4) Diners recaptats 

5) Grau de satisfacció recollida 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals, usuaris, programacions, graus de satisfacció 
manifestats i recull de recomanacions, suggeriments i millores proposades o aplicades, 
redacció d’un informe anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, reunions amb entitats, consell de joves,  tríptics i 
cartellera) 
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12. Cursos lleure 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR L’OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PERTINENTS AMB PROXIMITAT 
GEOGRÀFICA I EN UNS HORARIS ADAPTATS A LES NECESSITATS JUVENILS 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Oferir el curs de monitor/a de lleure i el curs d’iniciació al voluntariat d’activitats en el lleure 

DESTINATARIS   A partir de 18 anys (el curs de voluntariat a partir de 16 anys) 

DESCRIPCIÓ Oferta del curs de monitor/a del lleure i d’iniciació al voluntariat d’activitats en el lleure 
realitzat de forma compartida entre el servei de Joventut de Caldes de Montbui i de Palau-
solità i Plegamans a l’Espai Jove el Toc i a l’Espai Jove l’Escorxador 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X X   X X   X X   X X  

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de Joventut, Formadors/es cursos, dinamitzadora juvenil, Tècnica de participació 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost de joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Servei de Joventut de Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 
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1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Enquesta de satisfacció 

4) Propostes de millora 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals i recull de l’enquesta de satisfacció, redacció d’un 
informe anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, reunions amb entitats,  tríptics i cartellera) 
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13. Consell de Joves 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ENFORTIR LA RELACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ JOVE I L’AJUNTAMENT A PARTIR D’UN ESPAI 
REFERENT  

OBJECTIU 
OPERATIU 

Crear un espai de referència entre la població jove per a la comunicació i treball entre les 
entitats i joves a títol individual i l’ajuntament 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys (continuar amb Consell d’Infants 5è i 6è iniciat 2010) 

DESCRIPCIÓ La voluntat municipal és la d’establir un espai de comunicació i treball conjunt entre les 
entitats, els i les joves a títol individual i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny x x x              

Implementació    x             

Avaluació                 

RECURSOS 1. Humans 

Personal del Servei de Joventut i monitoratge de suport 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip Joventut 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 



 

PLJ CALDES DE MONTBUI 2017-2021       | 65 

 

 

 

 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Registres de reunions o sessions de treball conjunt (joves-Ajuntament) o unilaterals 

Metodologia 

Registres de reunions o sessions de treball, redacció d’un informe anual i incorporació a la 
memòria del servei de Joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, reunions amb entitats,  tríptics i cartellera) 
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14. Ajuts a joves per participar en activitats de cooperació 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA COOPERACIÓ I MOBILITAT INTERNACIONAL 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Desenvolupar recursos per al foment de la cooperació i la mobilitat internacional 

DESTINATARIS   Joves d’entre 18 i 30 anys 

DESCRIPCIÓ Suport econòmic a les persones joves de 18 a 30 anys de Caldes de Montbui per tal de 
facilitar la seva participació en activitats de cooperació internacional al desenvolupament 
en països del Sud. 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X X   X X   X X   X X  

Avaluació    X    X    X    X 

RECURSOS 1. Humans 

Equip Joventut i Tècnic Cooperació 

2. Equipaments 

OAC 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Regidoria Joventut i Regidoria Cooperació 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 
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1) Registre d’usuaris  

2) Tràmits completats 

3) Cooperacions realitzades (entrega memòria) 

4) Tipologies i propostes rebudes 

3) Grau de satisfacció 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals, recull de valoracions i propostes de millora, redacció 
d’un informe anual i incorporació a la memòria del servei de Joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(tríptics i cartellera) 
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15. Club Jove 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

DINAMITZAR L’ÈPOCA DE VACANCES ESCOLARS PER L’ALUMNAT DE 1R A 3R DE 
L’ESO 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Oferir un casal d’estiu municipal adreçat a joves de 1r a 3r de l’ESO 

 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 14 anys 

DESCRIPCIÓ Casal d’estiu per a joves de 1r a 3r de l’ESO 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació  X X   X X   X X   X X  

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de Joventut, Director del lleure i equip de monitors del Casal d’Estiu 

2. Equipaments 

Escola Montbui  

Espai Jove El Toc  

Piscina municipal 

3. Econòmics 

Veure pressupost Joventut  

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip de joventut 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions periòdiques i treball conjunt 

 

 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usuaris  

2) Actuacions i activitats realitzades 

3) Grau de satisfacció 

Metodologia 

Registres diaris i del conjunt del casal, recull de valoracions i propostes de millora, redacció 
d’un informe anual i incorporació a la memòria del servei de Joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(punt d’informació al pati, passi classes, tríptics i cartellera) 
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16. Carnets Juvenils 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA MOBILITAT INTERNACIONAL  

OBJECTIU 
OPERATIU 

Oferir l’expedició del Carnet d’Alberguista Internacional a Caldes de Montbui per tal de 
fomentar la mobilitat internacional 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ A l’espai Jove el Toc s’ofereix l’expedició del Carnet d’Alberguista Internacional 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X  X  X  X   X  X  X  X  

Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de Joventut, Persona dinamitzadora 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip de Joventut 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 
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1) Registre d’usuaris  

2) Quantitat de carnets expedits 

Metodologia 

Registre mensual de dades quantitatives, informe anual i incorporació a la memòria anual 
del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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17. Espai Jove el Toc – Cultura i oci 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

OFERIR UNA PROGRAMACIÓ DE CULTURA I OCI ALTERNATIU PER A LA POBLACIÓ 
JOVE A CALDES DE MONTBUI 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Consolidar i ampliar l’oferta d’oci alternatiu i cultura al Espai Jove el Toc entre setmana i els 
caps de setmana d’una manera participada 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ L’Espai Jove el Toc ha esdevingut un espai de referència entre la població jove, tot i això 
existeixen demandes d’ampliació de dies d’obertura, les activitats realitzades són les 
següents: 

- Programació d’oci alternatiu a l’Espai Jove El Toc 

- Obertura de l’Espai Jove el Toc els caps de setmana 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny X    X    X    X    

Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avaluació    X    X    X    X 

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de joventut, dinamitzadora juvenil, entitats juvenils 

2. Equipaments 

Espai de Joves el Toc 

3. Econòmics 

Veure pressupost de joventut 

METODOLOGIA Agents implicats 

Equip de joventut, Tècnic de cultura, entitats juvenils, Aire_EC 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 
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AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre d’usos  

2) Registre d’usuaris  

3) Activitats i actuacions realitzades 

4) Grau de satisfacció recollit  

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals, satisfacció recollida i propostes de millora, informe 
anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, tríptics i cartellera) 
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18. Aire_EC 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ACOMPANYAR, EDUCAR I DINAMITZAR ELS I LES JOVES AL MEDI OBERT  

OBJECTIU 
OPERATIU 

Crear figures de proximitat i referents pels i les joves de Caldes de Montbui, que 
acompanyin i dinamitzin i fomentin l’autonomia i desenvolupament personal i la cohesió 
social 

DESTINATARIS   Joves d’entre 12 i 29 anys 

DESCRIPCIÓ El Programa Aire_EC contempla les següents actuacions: 

- Acompanyament a joves de manera individual 

- Difusió i visualització de la figura de l’educador/a de carrer 

- Foment i potenciació del treball en xarxa amb els recursos municipals 

- Activitats a l’espai públic per cobrir necessitats o interessos dels joves 

- Foment de la participació de la xarxa associativa del municipi 

- Coneixement de la realitat dels adolescents i joves 

- Foment de les bones relacions i el treball conjunt dels adolescents i joves amb altres 
persones de la comunitat 

TEMPORITZACIÓ  2018 2019 2020 2021 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    X    X    X    X 

Implementació X X X  X X X  X X X  X X X  

Avaluació   X    X    X    X  

RECURSOS 1. Humans 

Tècnic de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, Educadors de carrer, educadora social 

2. Equipaments 

Espai Jove El Toc i medi obert/espai públic 

3. Econòmics 

Veure pressupost de joventut 
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METODOLOGIA Agents implicats 

Equip joventut i educadores socials 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i treball conjunt 

AVALUACIÓ Indicadors 

1) Registre de joves atesos 

2) Modalitats d’atenció (acompanyament formatiu, laboral, dinamització participativa 
de cultura i oci, educació en el lleure, etc) 

3) Recull de suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes de millora 

Metodologia 

Registres diaris, mensuals i anuals, suggeriments, necessitats, problemàtiques i propostes 
de millora recollides, informe anual i incorporació a la memòria anual del servei de joventut. 

COMUNICACIÓ Canals / Estratègia 

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, mailing) i canals de comunicació físics 
(passi classes, punt informació als Instituts, reunions amb entitats, consells de joves, tríptics 
i cartellera) 
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2.6. LA SISTEMATITZACIÓ 

 

La sistematització configura l’apartat final del Pla Local de Joventut. Al llarg de les següents pàgines, es 

descriuran alguns criteris que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut del 

municipi, 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 de la població jove de la municipi. 

De la mateixa manera, la sistematització del pla també ens permet fer una previsió del desenvolupament de 

l’actuació del Servei de Joventut, tenint en compte elements com la temporització dels projectes al llarg dels 

cinc anys de vigència del pla, els recursos amb els quals es comptarà en aquest període o els mecanismes 

d’avaluació. 

Aquesta proposta ha d’esdevenir un instrument útil pel desenvolupament de la planificació estratègica prevista 

i per a satisfer de manera òptima les necessitats dels i de les joves de Caldes de Montbui. Per tant, i tenint en 

compte aquestes qüestions, els aspectes que hem volgut analitzar i treballar en la sistematització del Pla són 

els següents:  

 Destinataris  

 Temporització 

 Recursos pel desenvolupament del pla  

 Participació jove 

 Transversalitat  

 Avaluació  

 

La sistematització doncs, planteja un seguit de pautes metodològiques i de definició de processos que són 

imprescindibles per a poder impulsar els projectes i les actuacions previstes al llarg dels pròxims anys en 

matèria de joventut. 

 

Destinataris 

 

La població juvenil d’un municipi està formada per persones amb necessitats, motivacions i problemàtiques 

diferents. L’edat és un dels elements que ens pot ajudar a identificar i a comprendre aquestes característiques 

específiques dels i de les joves. En la següent taula, s’ha dut a terme una anàlisi de les persones destinatàries 

de les diverses actuacions, segons la seva edat. D’aquesta manera, és possible obtenir una visió general de 

com es distribueixen les actuacions del Servei de Joventut segons les diferents franges de la població juvenil. 

La principal qüestió que ens hem de plantejar i que volem respondre amb aquesta taula és si hi ha una oferta 

de recursos adaptada i efectiva per a satisfer les demandes específiques dels diferents grups d’edat de les 

persones joves de Caldes de Montbui. 

Hem considerat no realitzar una sistematització de les actuacions des de la perspectiva de gènere ja que hem 

trobat una distribució molt paritària tant en el perfil d’actuacions com en el perfil de població usuària. No obstant 

això, caldria tenir present aquesta variable en el recull dels indicadors de les actuacions.  
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Taula 6. Edat de les persones destinatàries de les actuacions del Pla Local de Joventut 

Eix Projecte Actuació  

D
e

 1
2

 a
 1

4
 

D
e

 1
5

 a
 1

9
 

D
e

 2
0

 a
 2

4
 

D
e

 2
5

 a
 2

9
 

A
co

m
p

an
ya

m
en

t 
jo

ve
 

Punt d’enllaç-Educació 

Difusió als Instituts sobre altres actuacions (passi classes i presència als 
patis) 

      

Jornada d’orientació acadèmica ESO i BTX       

Projecte Aules d’estudi 
Aules d’estudi hivern        

Aules d’estudi +Aj Palau-solità i Plegamans        

Convocatòria a treballs 
de recerca de Batxillerat 

Convocatòria a treballs de recerca de Batxillerat       

Carnets Juvenils 
Expedició d’estudiant internacional         

Expedició de professor internacional       

Punt enllaç-Ocupació 

Xerrades món laboral      

Tallers com i on cercar feina, si treballes que cal saber, anem per feina i 
tallers d’emprenedoria Pensa-Jove 

     

Salut Jove & Punt enllaç-
Salut 

Xerrades consum drogues       

Xerrades sexualitat i afectivitat       

Xerrades gestió emocional       

Xerrades pensament crític       

Espais de debat i reflexió sobre hàbits saludables       

Esport jove 
Patis oberts         

Jornades esportives juvenils         

D
in

am
it

za
ci

ó
 jo

ve
 

Relaciona’t amb les 
entitats 

Suport material en activitats d’entitats        

Suport econòmic per activitats organitzades per entitats        

Assessoria d’entitats        

Nervi Jove Pressupostos participatius        

Espai Jove el Toc - 
participació 

Programació d’equipament juvenil         

Cessió espais al espai jove el TOC        

Punt enllaç-Participació 

Dinamització d’alumnes dins i fora dels centres pel viatge de fi de curs      

Jornada d’entitats culturals i juvenils      

TOC terrorific      

Fira de nadal      

Cursos lleure 

Curs de monitor en el Lleure (amb Ajuntament de Palau-solità i Plegamans)        

Curs d'iniciació al voluntariat d'activitats en el Lleure (Punt de Voluntariat)      
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Consell de joves 
Espai de comunicació i treball entre les entitats i joves a títol individual i 
l’Ajuntament 

        

Ajuts a joves per 
participar en activitats de 
cooperació 

Convocatòria anual per a joves de Caldes de Montbui que facin propostes 
de voluntariat vinculades a la cooperació internacional per al 
desenvolupament. 

       

Club Jove Casal d’estiu adreçat a joves de 1r a 3r ESO      

Carnets Juvenils Expedició Alberguista internacional         

Espai Jove el Toc – 
Cultura i Oci 

Programació oci alternatiu al espai jove el Toc       

Obertura de l’espai jove el Toc els caps de setmana       

Aire_EC 

Acompanyament a joves de manera individual        

Difusió i visualització de la figura de l’educador/a de carrer        

Foment i potenciació del treball en xarxa amb els recursos municipals        

Activitats a l’espai públic per cobrir necessitats o interessos dels joves        

Foment de la participació de la xarxa associativa juvenil        

Coneixement de la realitat dels adolescents i joves        

Foment de les bones relacions i el treball conjunt dels adolescents i joves 
amb altres persones de la comunitat 

       

 

Franja d’edat a la qual està destinada l’actuació. 
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Temporització 

 

En les fitxes, s’ha recollit una temporització detallada dels projectes que s’executaran al llarg dels pròxims anys. 

En la taula següent, s’hi pot trobar la temporització prevista per l’aplicació de cada una de les actuacions 

concretes. Així doncs, s’han dividit els quatre anys d’aplicació del pla en trimestres, tot indicant quin és el 

període d’implementació de cada una de les actuacions concretes. D’aquesta manera, podrem obtenir una visió 

general del procés de disseny, implementació i avaluació dels projectes (informació recollida a les fitxes) i una 

informació més específica sobre l’aplicació concreta de cada una de les actuacions. 

 

Taula 7. Temporització de l’aplicació de les actuacions del Pla Local de Joventut 

   
2018 2019 2020 2021 

Eix Projecte Actuació  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A
co

m
p

an
ya

m
en

t 
jo

ve
 

Punt d’enllaç-
Educació 

Difusió als INS sobre actuacions                                  

Jornada d’orientació acadèmica BTX i ESO                                 

Projecte Aules 
d’estudi 

Aules d’estudi hivern                                 

Aules d’estudi +Aj Palau-solità i Plegamans                                 

Convocatòria a 
treballs de recerca 
de Batxillerat 

Convocatòria a premis treballs de recerca de Batxillerat  

  

  

  

                          

Carnets Juvenils 
Expedició d’estudiant internacional                                 

Expedició de professor internacional                                 

Punt enllaç-Ocupació 

Xerrades món laboral                                 

Tallers com i on cercar feina, si treballes que cal saber, 
anem per feina i tallers d’emprenedoria Pensa-Jove 

                                

Salut Jove & Punt 
enllaç-Salut 

Xerrades consum drogues                                 

Xerrades sexualitat i afectivitat                                 

Xerrades gestió emocional                                 

Xerrades pensament crític                                 

Espais de debat i reflexió sobre hàbits saludables                                 

Esport jove 
Patis oberts                                 

Jornades esportives juvenils                                 

D
in

am
it

za
ci

ó
 jo

ve
 

Relaciona’t amb les 
entitats 

Suport material en activitats d’entitats                                 

Suport econòmic per activitats organitzades per entitats                                 

Assessoria d’entitats                                 

Nervi Jove Pressupostos participatius                                 

Programació d’equipament juvenil                                 
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Espai Jove el Toc - 
participació 

Cessió espais al espai jove el TOC                                 

Punt enllaç-
Participació 

Dinamització d’alumnes dins i fora dels centres pel viatge 
de fi de curs 

  
  

  
                          

Jornada d’entitats culturals i juvenils                                 

TOC terrorific                                 

Fira de nadal                                 

Cursos lleure 

Curs de monitor en el Lleure (amb Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans) 

  
                              

Curs d'iniciació al voluntariat d'activitats en el Lleure 
(Punt de Voluntariat) 

  
                              

Consell de joves 
Espai de comunicació i treball entre les entitats i joves a 
títol individual i l’Ajuntament 

                                

Ajuts a joves per 
participar en 
activitats de 
cooperació 

Convocatòria anual per a joves de Caldes de Montbui 
que facin propostes de voluntariat vinculades a la 
cooperació internacional per al desenvolupament. 

                                

Club Jove Casal d’estiu adreçat a joves de 1r a 3r ESO                                 

Carnets Juvenils Expedició Alberguista internacional                                 

Espai Jove el Toc – 
Cultura i Oci 

Programació oci alternatiu al espai jove el Toc                                 

Obertura de l’espai jove el Toc els caps de setmana                                 

Aire_EC 

Acompanyament a joves de manera individual                                 

Difusió i visualització de la figura de l’educador/a de 
carrer 

                                

Foment i potenciació del treball en xarxa amb els 
recursos municipals 

                                

Activitats a l’espai públic per cobrir necessitats o 
interessos dels joves 

                                

Foment de la participació de la xarxa associativa juvenil                                 

Coneixement de la realitat dels adolescents i joves                                 

Foment de les bones relacions i el treball conjunt dels 
adolescents i joves amb altres persones de la comunitat 
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Per altra banda, hem considerat també interessant mostrar el desenvolupament general del Pla Local de 

Joventut al llarg del període de desenvolupament i aplicació. En la taula següent, es pot observar de manera 

gràfica l’evolució d’implementació d’aquest document al llarg de les seves quatre fases: 1) Diagnosi 2) Disseny 

3) Implementació 4) Avaluació (anual) 

Com veurem, aquestes fases no són en tots els casos successives, sinó que es donen de manera simultània, 

fet que possibilita una major adaptació i versatilitat en el seu desenvolupament.  

 

Taula 8. Temporització de les fases del Pla Local de Joventut 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnosi                                                  

Disseny                                                 

Implementació                                                 

Avaluació (anual)                                                 

 

Trimestre al qual està destinada l’actuació 

 

 

Recursos pel desenvolupament del Pla 

 

La planificació estratègica plantejada en aquest Pla Local de Joventut, així com l’aplicació dels projectes i 

actuacions concretes, no es poden dur a terme sense comptar amb una previsió realista dels recursos amb els 

quals es comptarà al llarg dels pròxims anys. Si bé a la diagnosi del document s’ha fet un breu repàs dels 

recursos actuals del Programa, en aquest apartat realitzarem una previsió dels recursos econòmics, humans i 

funcionals dels pròxims anys.  

 

Recursos econòmics 

El pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha tingut una tendència variant al llarg dels darrers 9 anys, 

una tendència generalment a l’alça de 2007 a 2010 i una tendència a la reducció de 22010 fins 2015, el darrer 

any, l’any 2016, sembla marcar un increment. El pressupost de joventut augmenta de 2007 a 2009 i es multiplica 

per 4,75 de 2010 a 2001 passant d’un pressupost de 126.806,73€ a un de 445.233,98€ donat l’esforç 

pressupostari que va suposar la rehabilitació de l’equipament juvenil El Toc. Els anys consecutius s’ha 

mantingut estable augmentant lleugerament des dels 127 mil euros fins als 150 mil euros, . 

La tendència del pressupost de joventut també ha fluctuat de forma variable, cal tenir en compte que el següent 

gràfic compta amb dos eixos, el de l’esquerra és el del Ajuntament el qual fa referència a l’àrea  i el de la dreta 

és el del servei de Joventut el qual fa referència a les columnes, per tant ni l’àrea que representa l’Ajuntament 

ni les columnes que representen Joventut són comparables ja que pertanyen a eixos de diferents magnituds.  
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Gràfic 34. Evolució pressupostos Ajuntament i Servei de joventut (2007-2016) 

 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

 

 

Taula 9: Partides del pressupost de la regidoria de joventut 

  2.017 € % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 

Bàsiques funcionari joventut 27.956,59 19%        

Funcionaris joventut 34.242,15 23%               

Seguretat social joventut 19.219,11 13%        

Convocatòria a treballs de recerca de Batxillerat 1.100,00 1%               

Salut jove 2.000,00 1%        

Toc - programació juvenil 

6.000,00 4%         

      

Punt d’enllaç 

Carnets 

Subvenció entitats juvenils 6.000,00 4%        

Pla jove 
13.500,00 9%         

      Curs de monitors, aules estudi, altres 

Club jove 19.000,00 
13%     

   Manteniment skate park 2.000,00 

Manteniment el toc 1.500,00 1%               

Parc infantil de nadal  6.000,00 4%        

Festa cap d’any (pavelló en obres) 5.000,00 3%         

      
Participació jove (Pressupostos participatius) 6.000,00 4%        

Total 149.517,85 100%               
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Taula 10: Altres regidories implicades 

Ajuts a joves per participar en activitat de cooperació 2.000 € 

Aire_EC (Serveis Socials) 39.100 € 

Curs voluntariat (Participació) 750 € 

Consell de joves, pati obert, TET, caps de setmana (sense partida 2017) previsió 2018. -- 

 

 

Taula 11: Ingressos previstos Regidoria Joventut 2017 

Ingressos activitats juvenils 4.930 € 

Venda carnets internacionals 250 € 

Generalitat, Subv Joventut 10.800 € 

Diputació, Pla Director 7.000 € 

CCVor, Monitors en Lleure 600 € 

 

Equip professional 

El desenvolupament, consolidació i ampliació de l’equip professional del Servei de Joventut és també un 

element clau a l’hora de garantir una execució òptima i eficient del Pla. El tècnic de Joventut i la dinamitzadora 

juvenil són personal funcionari de l’Ajuntament. Actualment, la composició de l’equip del Servei de Joventut és 

la següent: 

- Personal en plantilla: 

o Responsable polític (regidor) 

o 1 tècnic de joventut  

o 1 dinamitzadora juvenil 

o 1 auxiliar administrativa de l’Àrea SP 

 

- Personal extern: 

o Parella educativa (educadors socials) 

o 1 coordinador/a de Club Jove 

o Monitor/a de Nervi Jove (educadora) 

o Monitor/a (vigilant de sala) 

Amb la implementació dels programes nous fruits del PLJ com Taula De Transició Escola-Treball, Consell De 

Joves, Patis Oberts, El Toc En Caps De Setmana es sol·licitarà la contractació de llocs temporals i específics 

de personal extern mitjançant la licitació de serveis. 
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Recursos funcionals 

Els recursos funcionals constitueixen el tercer element que cal tenir en compte a l’hora de desenvolupar els 

projectes del Pla Local de Joventut. Com s’ha assenyalat en la diagnosi, el servei de joventut compta amb la 

gestió directe del Espai Jove El Toc. Trasllat al nou equipament a l’any 2011. A part d’aquest espai, el servei 

de joventut manté un contacte de proximitat amb els i les joves en altres espais com els Instituts de Caldes de 

Montbui, el medi obert amb el projecte Aire_EC i altres equipaments.  
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Participació jove 

 

Entenem la participació juvenil com el foment de la capacitat de les persones joves d’incidir en el 

procés de presa de decisions de tot allò que afecta a les seves vides: el seu entorn, les seves 

relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. Per tant, la nostra concepció 

parteix de la premissa que la gent jove ha de tenir un paper actiu i protagonista, que transformi i 

generi canvis en l’entorn. Aquesta participació en l’àmbit de les polítiques de joventut s’ha d’entendre 

des d’una òptica de procés que vagi més enllà d’activitats puntuals. 

Aquest Pla Local de Joventut ha nascut de la participació juvenil, i ha procurat incorporar aquest criteri 

en el màxim de programes possible, plantejant un seguit d’actuacions que estan específicament 

encarades a generar espais de participació i en altres que, malgrat no centrar-se en aquest àmbit, 

contemplen la intervenció de les persones joves en el seu procés de plantejament i desenvolupament. 

La participació és, per tant, un dels pilars que sostenen les polítiques de joventut de Caldes, així com 

un dels principis rectors estipulats pel Pla Nacional de Joventut. Per tant, és un dels elements que 

hem d’observar amb més atenció a l’hora d’avaluar el funcionament de les actuacions impulsades. 

Per aquest motiu, a banda dels mecanismes d’avaluació específics de cara un dels programes, 

presentem a continuació una taula que ens permet visualitzar en quines fases de cada un dels 

programes es contemplen espais de participació juvenil.  

 

 Participació de les persones joves en les actuacions del Servei de Joventut 

Taula 12: Fases de participació en les actuacions i projectes 

   Participació 

Eix Projecte Actuació 

P
la

n
te

ja
m

e
n

t 

O
rg

a
n

it
z
a

c
ió

 

D
e

s
e

n
v

o
lu

p
a

m

e
n

t 

A
c

o
m

p
a

n
y

a
m

e
n

t 
J

o
v

e
 

Punt d’enllaç-Educació 

Difusió als Instituts sobre altres actuacions (passi 

classes i presència als patis) 

     

Jornada d’orientació acadèmica BTX i ESO      

Projecte Aules d’estudi 
Aules d’estudi hivern      

Aules d’estudi +Aj. Palau-solità i Plegamans      

Convocatòria a treballs de 

recerca de Batxillerat  
Entrega premis treballs de recerca de Batxillerat 

     

Carnets Juvenils 
Expedició d’estudiant internacional      

Expedició de professor internacional      

Punt enllaç-Ocupació 

Xerrades món laboral      

Tallers com i on cercar feina, si treballes que cal saber, 

anem per feina i tallers d’emprenedoria Pensa-Jove 

     

Salut Jove & Punt enllaç-

Salut 

Xerrades consum drogues      

Xerrades sexualitat i afectivitat      
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Xerrades gestió emocional      

Xerrades pensament crític      

Espais de debat i reflexió sobre hàbits saludables      

Esport jove 

(projectes nous) 

Patis oberts       

Jornades esportives juvenils       

D
in

a
m

it
z
a

c
ió

 J
o

v
e
 

Relacionat amb les entitats 

Suport material en activitats d’entitats     

Suport econòmic per activitats organitzades per entitats      

Assessoria d’entitats      

Nervi Jove Pressupostos participatius     

Espai Jove el Toc - 

participació 

Programació d’equipament juvenil    

Cessió espais al espai jove el TOC      

Punt enllaç-Participació 

Dinamització d’alumnes dins i fora dels centres pel 

viatge de fi de curs 

   

Jornada d’entitats culturals i juvenils     

TOC terrorífic    

Fira de nadal    

Cursos lleure 

Curs de monitor en el Lleure (amb Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans) 

     

Curs d'iniciació al voluntariat d'activitats en el Lleure 

(Punt de Voluntariat) 

     

Consell de joves 
Espai de comunicació i treball entre les entitats i joves 

a títol individual i l’Ajuntament 

      

Ajuts a joves per participar en 

activitats de cooperació 

Convocatòria anual per a joves de Caldes de Montbui 

que facin propostes de voluntariat vinculades a la 

cooperació internacional per al desenvolupament. 

     

Club Jove Casal d’estiu adreçat a joves de 1r a 3r ESO     

Carnets Juvenils Expedició Alberguista internacional      

Espai Jove el Toc – Cultura i 

Oci 

(projectes nous) 

Programació oci alternatiu al espai jove el Toc       

Obertura de l’espai jove el Toc els caps de setmana 
      

Aire_EC 

Acompanyament a joves de manera individual     

Difusió i visualització de la figura de l’educador/a de 

carrer 

    

Foment i potenciació del treball en xarxa amb els 

recursos municipals 

    

Activitats a l’espai públic per cobrir necessitats o 

interessos dels joves 

    

Foment de la participació de la xarxa associativa juvenil     

Coneixement de la realitat dels adolescents i joves     

Foment de les bones relacions i el treball conjunt dels 

adolescents i joves amb altres persones de la 

comunitat 
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Transversalitat  

 

Les necessitats i les problemàtiques de les persones joves es desenvolupen en diversos àmbits. Per 

tal d’incidir en aquestes múltiples dimensions de la realitat juvenil, és necessari impulsar les polítiques 

de joventut des d’una òptica integral, fet que implica la necessitat de generar, en menor o major 

mesura, treball coordinat amb altres departaments de l’Ajuntament. 

Per tant, aquesta naturalesa integral de les necessitats juvenils fa que sigui imprescindible el 

desenvolupament del treball transversal entre el Servei de Joventut i altres òrgans municipals. 

Aquesta transversalitat es pot estructurar des de diversos nivells, que poden variar des d’una 

coordinació puntual fins al treball en xarxa, que implica l’establiment d’objectius comuns, mecanismes 

estables de coordinació i coresponsabilitat, entre els diferents agents socials i institucionals implicats 

i la pròpia comunitat. 

En aquest document hem volgut també establir línies de treball per a consolidar la transversalitat en 

matèria de joventut. Així doncs, en cada un dels programes s’especifica quins vincles existeixen o cal 

crear entre departaments per a impulsar-los. De la mateixa manera, si bé és un fet que el treball 

interdepartamental en matèria de joventut existeix, és necessari detectar els principals reptes que cal 

afrontar per a consolidar i ampliar aquesta transversalitat, i que es poden sintetitzar en: 

 

 És necessari, per una banda, definir espais específics per a treballar temes de joventut i, per 

tant, en aquest sentit és necessària una aposta política i tècnics decidida per a implementar 

el treball transversal. En aquest Pla Local ja es contempla la creació d’alguns espais per 

treballar temes específics, com poden ser la Taula de Transició Escola-Treball, i altres ja 

existents com el Projecte Aire, Salut Jove, el Punt enllaç-Ocupació o Punt enllaç-Ocupació, 

que contemplen el treball transversal entre departaments.  

 En segon lloc, cal dotar als departaments de recursos suficients per a dur a terme aquesta 

tasca, ja que en alguns casos les càrregues de feina dels i de les professionals impedeixen o 

dificulten que puguin dedicar temps al desenvolupament del treball amb la resta de 

departaments. Ideal: Referents continuats i clars amb contractacions estables. 

 Per altra banda, cal assenyalar també la importància de la coordinació amb altres agents del 

municipi que treballen amb persones joves o que són part activa en el plantejament i 

desenvolupament de les polítiques de joventut, com poden ser les entitats o els centres 

educatius, per exemple. A més, sovint són aquests agents els que mantenen un contacte més 

pròxim i directe amb la població jove, amb la qual cosa intensificar el treball en xarxa amb ells 

és una eina interessant per a coordinar esforços, optimitzar els recursos i establir un vincle 

més intens entre les persones joves i els agents. També cal dir que ja existeixen iniciatives 

encarades en aquesta direcció, com poden ser el Nervi Jove o la pròxima creació d’un Consell 

de Joves a Caldes.  

 

En termes generals, el treball transversal ha de ser desenvolupat tenint en compte el context de 

cada moment i la realitat organitzativa de l’administració local. Per a consolidar aquesta línia de 

treball, és necessari comptar amb un clar compromís polític i tècnic, que faciliti les estructures i els 

recursos adequats per a definir-la i impulsar-la. 
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Avaluació 

 

Com ja s’ha mencionat, l’avaluació d’aquest Pla –tant a nivell d’actuacions concretes com a l’hora 

d’analitzar el funcionament general del document- tindrà en compte els principis rectors de les 

polítiques de joventut, i molt especialment, es centrarà en el principi de la qualitat, entesa com la 

necessitat que les polítiques de joventut es desenvolupin tenint en compte el seu bon funcionament, 

en termes d’activitats i recursos disponibles, i que s’impulsin tenint en compte els objectius establerts 

i els perfils de les persones i/o col·lectius que es veuen beneficiats per la iniciativa. 

Per aquest motiu, l’avaluació dels programes i actuacions s’ha de fonamentar en aquests criteris de 

qualitat, entenent l’avaluació com l’exercici analítica que contribueix a generar coneixements i 

aprenentatge sobre un projecte o d’un conjunt de projectes.  

En aquest sentit, per tal d’encarar correctament l’avaluació, des de la Direcció General de Joventut 

es realitzen un seguit d’aspectes que cal tenir en compte: 

 La satisfacció de les persones participants o beneficiàries. 

 La cobertura, en termes d’accessibilitat i adequació de les activitats. 

 Els recursos i les activitats desenvolupades. 

 L’acompliment dels objectius operatius (resultats). 

Com es pot observar en les fitxes de les actuacions previstes, s’ha procurat incorporar aquests 

elements en els mecanismes d’avaluació de cada una de les actuacions, adaptant-los sempre a les 

característiques específiques de l’actuació.  

Així doncs, si bé existeixen particularitats relacionades amb la naturalesa específica de cada actuació, 

sí que s’han seguit un seguit de criteris comuns a l’hora de plantejar els mecanismes d’avaluació, a 

través d’aquests criteris hem procurat donar resposta a les preguntes que es plantegen a continuació: 

 

 Quina és la justificació i la motivació de l’avaluació? 

L’avaluació es realitza amb la finalitat de determinar l’efectivitat de les actuacions a l’hora d’assolir 

els objectius establerts. Per altra banda, l’avaluació ha d’esdevenir útil per a detectar les deficiències 

i les potencialitats de millora de l’actuació, així com per  incorporar demandes o propostes de les 

persones joves. 

 

 Quines preguntes o objectius d’avaluació es plantegen? 

Les preguntes i els objectius d’avaluació són variables segons l’actuació concreta. No obstant, 

sempre que ha estat possible hem tingut en compte dades tant quantitatives com qualitatives. Alguns 

dels indicadors utilitzats amb més freqüència són els següents: 

 Registre d’usos (quantitatiu). 

o Sexe i edat 

 Registre d’usuaris i/o participants (quantitatiu). 

 Grau de satisfacció (qualitatiu). 

 Registre de preguntes freqüents (qualitatiu). 
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 Detecció de noves demandes i/o necessitats (qualitatiu). 

A banda d’aquestes qüestions, alguns dels programes contemplen elements d’avaluació específics, 

destinats a l’anàlisi d’aspectes més concrets.  

 

 Es parteix d’una descripció del disseny atenent als diferents components del 

projecte/programa? 

Els programes recollits i descrits en aquest Pla Local de Joventut presenten una descripció detallada 

dels diversos elements que els conformen. Com es pot observar a les fitxes, els apartats descriptius 

dels programes que hem considerat important tenir en compte són els següents: 

 Objectiu estratègic. 

 Objectiu operatiu. 

 Destinataris. 

 Descripció. 

 Temporització. 

 Recursos: humans, equipaments, econòmics. 

 Metodologia: agents implicats, mecanismes de coordinació. 

 Avaluació: indicadors, metodologia.  

 Comunicació: canals/estratègia.  

 

Per tant, la descripció dels programes s’ha realitzat tenint en compte l’anàlisi de diversos elements 

que contempla la Teoria del Canvi (TdC), que planteja un mapa conceptual dels elements clau i les 

interaccions entre aquests que s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar una actuació i 

avaluar la seva incidència sobre les persones destinatàries. A grans trets, la TdC planteja un procés 

complex que cal tenir en compte a l’hora de cercar l’èxit de les actuacions: 

 

 

Components de la Teoria del Canvi 

 

Font: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

Entenem que la teoria del canvi pot esdevenir útil per a sistematitzar l’avaluació de les actuacions, i 

és desitjable que aquesta es comenci a aplicar durant el període de vigència d’aquest Pla Local de 
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Joventut. Al tractar-se d’una metodologia nova en l’avaluació de les polítiques de joventut de Caldes, 

hem considerat adient començar-la a incorporar de manera progressiva. A continuació, exposem un 

exemple d’elements que haurien de configurar l’avaluació d’un programa ja consolidat, com és el cas 

del Nervi Jove, doncs considerem que en aquest cas els diversos elements que configuren la teoria 

del canvi són fàcils de detectar. 

         

 En quines accions i metodologia es concreta l’avaluació? 

Al llarg del desenvolupament dels programes es farà un recull de les dades quantitatives i qualitatives 

que ja s’han exposat. Tota aquesta informació es recollirà de manera periòdica a les memòries del 

Servei de Joventut, fet que ens permetrà obtenir una visió general de l’actuació del Servei, i detectar-

ne els punts forts i febles.  

Figura 1: Aplicació a la Teoria del canvi al projecte Nervi Jove 

 

 

 

Amb aquesta proposta d’aplicació podríem plantejar les següents preguntes i criteris d’avaluació 

respecte:   

 Les persones joves:  

.... han participat?  

Podrem dir que les persones joves han participat quan s’ha assolit una participació 

superior en un 10% respecte l’edició anterior.  

  ... de diferents col·lectius han participat? 

Podrem dir que ha estat diversa la participació juvenil quan s’hagi assolit una 

participació mínima de 3 col·lectius diferents segons sexe, edat i activitat (estudiant-

treballant) 

 Els recursos:  

.... econòmics han estat adequats? 
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Podrem dir que els recursos econòmics han estat adequats si la seva dotació és  

superior en un 10% respecte l’edició anterior.  

  ... humans han estat adequats? 

Podrem dir han estat adequats si s’ha incorporat una persona de reforç per a la 

dinamització del projecte 

 

 

L’avaluació del funcionament global del document 

 

És necessari, a més, descriure els mecanismes d’avaluació del conjunt del Pla Local de Joventut, 

que plantegem amb una doble finalitat. En primer lloc, l’avaluació del document defineix el mètode a 

través del qual podem determinar en quina mesura els projectes desenvolupats assoleixen els 

objectius establerts. Esdevé, per tant, una manera d’indicar si la proposta de Pla que hem 

desenvolupat esdevé efectiu a la pràctica. 

En segon lloc, l’avaluació ha d’esdevenir útil per a assenyalar quins aspectes del document, o dels 

projectes que aquest contempla, s’han d’adaptar a noves necessitats o a un nou context de la 

població juvenil de la ciutat. Per tant, l’avaluació no es dóna únicament com un mecanisme d’anàlisi 

d’allò que s’està fent, sinó que és també una eina imprescindible per a actualitzar el Pla durant els 

seus quatre anys de vigència. 

Tenint en compte aquests dos grans objectius, seguidament hem plantejat una proposta de model 

d’avaluació que contempla la creació d’espais específics de reflexió i debat sobre el funcionament del 

Pla Local de Joventut i de les seves actuacions concretes. A més, i com ja hem comentat 

anteriorment, cal mantenir també durant l’avaluació una aposta decidida per la participació de les 

persones joves i dels altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut. Només 

d’aquesta manera ens serà possible dur a terme una avaluació real, i que tingui en compte els 

diversos punts de vista, del funcionament d’aquest nou Pla Local de Joventut. 

A grans trets, el sistema d’avaluació que proposem s’organitza a través de tres nivells: 

 

1) Avaluació de les actuacions: aquest primer nivell d’avaluació està destinat a recollir dades 

quantitatives i qualitatives relacionades amb el desenvolupament de les actuacions. Es tracta d’una 

avaluació continuada que ha de permetre obtenir informació sobre el funcionament de l’aplicació 

diària del Pla Local de Joventut. Per a dur a terme aquest primer nivell d’avaluació, caldrà tenir molt 

en compte els indicadors d’avaluació presentats en les fitxes de cada un dels projectes. 

 

2) Avaluació anual: amb una periodicitat anual, es farà un recull de les dades quantitatives i 

qualitatives de les actuacions desenvolupades i es recolliran aquestes en la memòria del Servei, que 

seguirà l’estructura del PLJ, eixos i actuacions. Sempre que sigui possible, es farà un exercici 

comparatiu amb els anys anteriors, de tal manera que es pugui observar l’evolució de les actuacions 

o els projectes realitzats. 
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Aquest nivell d’avaluació també ha de configurar un espai des d’on obtenir una visió general del 

funcionament del Pla Local de Joventut. L’avaluació anual està destinada a determinar en quin grau 

s’estan assolint els objectius marcats pel document, i quins ajustos o adaptacions s’han de fer per 

satisfer de manera òptima les necessitats de les persones joves. Aquesta tasca serà desenvolupada 

en el marc de dos espais, a través dels quals es recolliran les aportacions dels diversos agents 

implicats en l’aplicació de les polítiques de joventut: 

 

a) Comissió tècnica: formada per la regidora responsable de joventut, els tècnics i la resta 

de professionals del Servei i els tècnics que treballen en altres departaments que realitzen 

actuacions per a persones joves. 

 

 

b) Espai de participació jove: amb una periodicitat anual es convocarà un espai de 

participació en el qual els i les joves, les entitats juvenils, així com altres agents del territori, 

puguin realitzar aportacions sobre el funcionament del Pla Local de Joventut. Aquest espai 

podria ser el futur Consell de Joves del municipi. 

 

3) Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del Pla Local de Joventut, es realitzarà 

una avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a determinar el nivell 

d’assoliment dels objectius finals previstos en el document i, per l’altra, a cercar aportacions de millora 

que puguin esdevenir útils pel desenvolupament del següent Pla. Aquesta avaluació final ha de recollir 

les conclusions extretes de les diverses avaluacions anuals, així com el resum de les dades 

qualitatives i quantitatives de les actuacions realitzades, amb l’objectiu de determinar també l’evolució 

de les polítiques de joventut en els diversos aspectes treballats.  

Aquesta darrera avaluació es durà a terme tenint en compte àmbits diversos, alguns dels quals poden 

ser: a) Nivell de desenvolupament dels projectes previstos b) Evolució dels recursos del Programa c) 

Metodologia de treball d) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic. 
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El Pla local de Joventut de Joventut de Caldes de Montbui 2017-2021 és el document que 

recull les línies estratègiques i els programes per al desenvolupament de les polítiques de 

Joventut de l’Ajuntament per als propers anys. Per a l’elaboració d’aquest pla estratègic s’ha 

tingut com a referència l’eina de planificació de les polítiques de Joventut al nostre territori, el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya, i els seus principis rectors: participació, transformació, 

integralitat i qualitat.  

El procés dut a terme per a la seva realització ens ha permès conèixer la realitat juvenil del 

municipi, detectar les seves necessitats i endreçar i avaluar tots els serveis, programes i accions 

que s’adrecen a la població jove calderina, incorporant la participació dels i les joves i dels 

agents municipals.  

Dos són els eixos vertebradors d’aquest pla estratègic:   

 ACOMPANYAMENT JOVE: Generar i 
facilitar l’accés dels i de les joves als recursos i 
serveis que facilitin establir els seus processos de 
transició, que configuren el seus itineraris, molt 
especialment en relació a la formació, a 
l’ocupació i els actius de benestar. 

 DINAMITZACIÓ JOVE: fomentar la 
implicació dels i de les joves en el seu entorn 
social.  

 

 

 

 

 

 

 


